
1. ภายในยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานของเมืองและชนบท

     1.1 แผนงานกองการศกึษา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 คําปรับปรุง คัดแปลง 

ตํอเติม อาคารเรียน 

อาคารประกอบ 

โรงเรียนเทศบาล 1

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการปรับปรุง

 คัดแปลง ตํอเติม อาคารเรียน 

อาคารประกอบ โรงเรียน

เทศบาล 1 (ทุงํฟา้บดราษฎร์

บ ารุง) เพือ่ให๎มสีถานศึกษามี

อาคารเรียนทีส่วยงาม และ

คงทนถาวร

     150,000 โรงเรียนเทศบาล

 1 (ทุํงฟา้บด

ราษฎร์บ ารุง)

กอง

การศึกษา

2 คําปรับปรุง คัดแปลง 

ตํอเติม อาคารเรียน 

อาคารประกอบ ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ต าบลบา๎นกลาง

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการปรับปรุง

 คัดแปลง ตํอเติม อาคารเรียน 

อาคารประกอบ ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลต าบลบา๎นกลาง 

เพือ่ให๎มสีถานศึกษามอีาคาร

เรียนทีส่วยงาม และคงทนถาวร

     100,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาล

ต าบลบ๎านกลาง

กอง

การศึกษา

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลต าบลบ้านกลาง

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ แผนพฒันาท้องถิน่ พ.ศ.2562-2565  และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

5



      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 อุดหนุนโครงการขยาย

เขตไฟฟา้ถนนหน๎าสวน

พูนผล  บา๎นหนองแทนํ

เพื่อเป็นคําใชจ๎าํยในการอุดหนุน

การไฟฟา้สํวนภูมภิาคอ าเภอสันปา่

ตอง ตามโครงการขยายเขตไฟฟา้

ถนนหน๎าสวนพูนผล โดยจะขยาย

ไฟฟา้พาดสายดับและโคมไฟ

สาธารณะ พร๎อมชุดควบคุมการ

เปดิ-ปดิไฟสาธารณะอัตโนมัติ

     120,000 บา๎นหนองแทนํ กองชาํง

4 โครงการกํอสร๎างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยหอพอํบา๎น บา๎น

ทอ๎งฝาย

เพื่อเป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนิน

โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยหอพอํบา๎น ขนาด

กวา๎ง 3.00 เมตร ยาว 110.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่

ไมนํ๎อยกวาํ 333 ตารางเมตร 

(รวมทางเชื่อม)

     212,000 บา๎นทอ๎งฝาย กองชาํง

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

พ.ศ.2563
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการกํอสร๎างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอย 15/1 บา๎นต๎น

แหนหลวง

เพื่อเป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนิน

โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอย 15/1 ขนาดกวา๎ง

 2.50 เมตร ยาว 39.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนํ๎อย

กวาํ 97.50 ตารางเมตร

       57,000 บา๎นต๎นแหน

หลวง

กองชาํง

6 โครงการกํอสร๎างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอย 15/2 บา๎นต๎น

แหนหลวง

เพื่อเป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนิน

โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอย15/2 บา๎นต๎น

แหนหลวง ขนาดกวา๎ง 3.00 เมตร

 ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพื้นที่ไมนํ๎อยกวาํ 135 

ตารางเมตร

       81,000 บา๎นต๎นแหน

หลวง

กองชาํง

พ.ศ.2563

ที่ กิจกรรม/โครงการ
สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

พ.ศ.2562
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7 โครงการกํอสร๎างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอย 3/2 บา๎นต๎นแหน

หลวง

เพื่อเป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนิน

โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอย 3/2 ขนาดกวา๎ง 

3.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนํ๎อย

กวาํ 174 ตารางเมตร

     104,500 บา๎นต๎นแหน

หลวง

กองชาํง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 โครงการกํอสร๎างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอย 16/2 บา๎นต๎น

แหนหลวง

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนิน

โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอย 16/2 ขนาด

กวา๎ง 3.00 เมตร ยาว 60.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

พื้นทีร่วมไมนํ๎อยกวาํ 180 

ตารางเมตร

     104,000 บา๎นต๎นแหน

หลวง

กองชาํง

ที่
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

กิจกรรม/โครงการ

8



9 โครงการกํอสร๎างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยใต๎ลีโอ บา๎นต๎น

แหนหลวง

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนิน

โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยใต๎ลีโอ ขนาด

กวา๎ง 4.00 เมตร ยาว 90.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

พื้นทีร่วมไมนํ๎อยกวาํ 360 

ตารางเมตร

     214,000 บา๎นต๎นแหน

หลวง

กองชาํง

10 โครงการกํอสร๎างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

แยกเชื่อมซอย 2 ลง

แมนํ้ าขาน บา๎นทุงํแปง้

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนิน

โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก แยกเชื่อมซอย 2 ลง

แมนํ้ าขาน ขนาดกวา๎ง 4.00 

เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือพื้นทีร่วมไมํ

น๎อยกวาํ 200 ตารางเมตร

     121,500 บา๎นทุงํแปง้ กองชาํง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

9



11 โครงการปรับปรุงผิว

จราจรด๎วยแอสฟัลทต์ิ

กคอนกรีต (Overlay) 

ซอย 22 บา๎นหนองแทนํ

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนิน

โครงการปรับปรุงผิวจราจรด๎วย

แอสฟัลทต์ิกคอนกรีต (Overlay)

 ซอย 22 ขนาดกวา๎ง 4.00 

เมตร ยาว 132.00 เมตร หนา

 0.05 เมตร หรือพื้นทีร่วมไมํ

น๎อยกวาํ 528 ตารางเมตร

     170,000 บา๎นหนองแทนํ กองชาํง

12 โครงการกํอสร๎าง

ถนนลาดยาง ซอย 2 

บา๎นพระเจา๎ทองทพิย์

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนิน

โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง 

ซอย 2 ขนาดกวา๎ง 4.00 เมตร

 ยาว 287.00 เมตร หนา 

0.05 เมตร หรือพื้นทีไ่มนํ๎อย

กวาํ 1,148 ตารางเมตร

     582,000 บา๎นพระเจา๎

ทองทพิย์

กองชาํง

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 โครงการปรับปรุงผิว

จราจรด๎วยแอสฟัลทต์ิ

กคอนกรีต (Overlay) 

สายทศิเหนือโรงเรียน

เทศบาล 1

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนิน

โครงการปรับปรุงผิวจราจรด๎วย

แอสฟัลทต์ิกคอนกรีต (Overlay)

 สายทศิเหนือโรงเรียนเทศบาล 

1 ขนาดกวา๎ง 5.00 เมตร ยาว

 220.00 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือพื้นทีร่วมไมนํ๎อยกวาํ 

1,100 ตารางเมตร

    377,000 บา๎นทุงํฟา้บด กองชาํง

14 โครงการปรับปรุงผิว

จราจรด๎วยแอสฟัลทต์ิ

กคอนกรีต (Overlay) 

สายหลักบา๎นขวํงมืน่

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนิน

โครงการปรับปรุงผิวจราจรด๎วย

แอสฟัลทต์ิกคอนกรีต (Overlay)

 สายหลักบา๎นขวํงมืน่ ชวํงที ่1 

ขนาดกวา๎ง 4.00 เมตร ยาว 

263.00 เมตร ชวํงที ่2 ขนาด

กวา๎ง 4.00 เมตร ยาว 

111.00 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือพื้นทีร่วมไมนํ๎อยกวาํ 

1,496 ตารางเมตร

    479,000 บา๎นแทนํทอง-

ขวํงมืน่

กองชาํง

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

11



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15 โครงการปรับปรุงผิว

จราจรด๎วยแอสฟัลทต์ิ

กคอนกรีต (Overlay) 

สายหน๎าปา่ชา๎ บา๎น

พระบาทย้ังหวดี

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนิน

โครงการปรับปรุงผิวจราจรด๎วย

แอสฟัลทต์ิกคอนกรีต (Overlay)

 สายหน๎าปา่ชา๎ ขนาดกวา๎ง 

5.00 เมตร ยาว 235.00 

เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ

พื้นทีร่วมไมนํ๎อยกวาํ 1,175 

ตารางเมตร

     402,000 บา๎นพระบาท

ย้ังหวดี

กองชาํง

16 โครงการกํอสร๎าง

ถนนลาดยาง ซอย

ปราสาท บา๎นพระบาท

ย้ังหวดี

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนิน

โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง 

ซอยปราสาท ขนาดกวา๎ง 3.00 

เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 

0.05 เมตร หรือพื้นทีร่วมไมํ

น๎อยกวาํ 240 ตารางเมตร

     125,000 บา๎นพระบาท

ย้ังหวดี

กองชาํง

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)

12



17 โครงการปรับปรุงผิว

จราจรด๎วยแอสฟัลทต์ิ

กคอนกรีต (Overlay) 

ซอย 5 บา๎นมวํงพีน่๎อง

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนิน

โครงการปรับปรุงผิวจราจรด๎วย

แอสฟัลทต์ิกคอนกรีต (Overlay)

 ซอย 5 ขนาดกวา๎ง 4.00 เมตร

 ยาว 500.00 เมตร หนา 0.05

 เมตร หรือพื้นทีร่วมไมนํ๎อยกวาํ

 2,000 ตารางเมตร

     639,000 บา๎นมวํงพีน่๎อง กองชาํง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

18 โครงการกํอสร๎าง

ถนนลาดยาง ซอย 3 

บา๎นพระเจา๎สององค์

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนิน

โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง 

ซอย 3 ขนาดกวา๎ง 5.00 เมตร

 ยาว 165.00 เมตร หนา 0.05

 เมตร หรือพื้นทีร่วมไมนํ๎อยกวาํ

 825 ตารางเมตร

    474,000 บา๎นพระเจา๎

สององค์

กองชาํง

19 โครงการปรับปรุงตํอ

เติมอาคารดับเพลิงเกํา 

บา๎นทุงํเสี้ยว

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนิน

โครงการปรับปรุงตํอเติมอาคาร

ดับเพลิงเกํา ขนาดกวา๎ง 9.00 

เมตร ยาว 20.00 เมตร

639,000 บา๎นทุงํเสี้ยว กองชาํง

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

13



20 โครงการกํอสร๎างอาคาร

เอนกประสงค์ บริเวณ

ปา่ชา๎ทา๎วโลกา บา๎นทุงํ

เสี้ยว

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนิน

โครงการกํอสร๎างอาคารเอกน

ประสงค์ บริเวณปา่ชา๎ทา๎วโลกา

 ขนาดกวา๎ง 5.00 เมตร ยาว 

20.00 เมตร

     421,000 บา๎นทุงํเสี้ยว กองชาํง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

21 โครงการกํอสร๎างเมรุ

เผาศพแบบเตาเดี่ยว 

สุสานบา๎นปา่สัก

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนิน

โครงการกํอสร๎างเมรุเผาศพแบบ

เตาเดี่ยว สุสานบา๎นปา่สัก 

ขนาดกวา๎ง 6.50 เมตร ยาว 

9.50 เมตร

  1,161,000 บา๎นปา่สัก กองชาํง

22 โครงการกํอสร๎างบันได

ลงแมนํ้ าขาน บา๎นทุงํแปง้

เพื่อเป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนิน

โครงการกํอสร๎างบันไดลงแมนํ้ า

ขาน ขนาดกวา๎ง 4.80 เมตร ยาว

 5.00 เมตร พร๎อมลานขนาดกวา๎ง

 6.50 เมตร ยาว 8.00 เมตร 

จ านวน 1 แหํง

     325,000 บา๎นทุงํแปง้ กองชาํง

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2563
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23 โครงการกํอสร๎างเมรุ

เผาศพแบบเตาเดี่ยว 

สุสานบา๎นทุงํหลุก

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนิน

โครงการกํอสร๎างเมรุเผาศพแบบ

เตาเดี่ยว สุสานบา๎นทุงํหลุก 

ขนาดกวา๎ง 6.50 เมตร ยาว 

9.50 เมตร

  1,161,000 บา๎นทุงํหลุก กองชาํง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

24 โครงการปรับปรุงหอ

กระจายขาํวเสียงตาม

สายภายในหมูบํา๎น

หนองแทนํ

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนิน

โครงการปรับปรุงหอกระจาย

ขาํวเสียงตามสายภายใน

หมูบํา๎นหนองแทนํ

     210,000 บา๎นหนองแทนํ กองชาํง

25 โครงการกํอสร๎างอาคาร

เอนกประสงค์ หน๎าโรง

น้ าดื่มบา๎นต๎นกอก

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนิน

โครงการกํอสร๎างอาคาร

เอนกประสงค์หน๎าโรงน้ าดื่ม

บา๎นต๎นกอก ขนาดกวา๎ง 5.00 

เมตร ยาว 20.00 เมตร

      660,000 บา๎นต๎นกอก กองชาํง

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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26 โครงการวางทอํ คสล. 

บริเวณปา่ชา๎ทา๎วโลกา

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนิน

โครงการวางทอํ คสล. บริเวณ

ปา่ชา๎ทา๎วโลกา ขนาดเส๎นผําน

ศูนย์กลาง 1.00 เมตร จ านวน 

50 ทอํน พร๎อมบอํพัก คสล. 

จ านวน 1 บอํ

     182,500 บา๎นทุงํเสี้ยว กองชาํง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

27 โครงการกํอสร๎างราง

ระบายน้ า คสล. ซอย 6

 บา๎นทอ๎งฝาย

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนิน

โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า 

คสล. ซอย 6 ขนาดกวา๎ง 0.30 

เมตร ยาว 140 เมตร

     324,000 บา๎นทอ๎งฝาย กองชาํง

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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28 โครงการปรับปรุงระบบ

ประปาหมูบํา๎นปวงสนุก

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนิน

โครงการปรับปรุงระบบประปา

หมูบํา๎นปวงสนุก ระยะทางไมํ

น๎อยกวาํ 1,708 เมตร

    337,000 บา๎นปวงสนุก กองชาํง

      1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2563พ.ศ.2562
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29 คํากํอสร๎างสิ่ง

สาธารณูปโภค

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการ

ปรับปรุงอาคารทีด่ินและ

สิ่งกํอสร๎างศูนย์การเรียนร๎ูด๎าน

การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพยีง

        60,000 ศูนย์การ

เรียนร๎ูด๎าน

การเกษตร

ตามแนว

เศรษฐกิจ

พอเพยีง

ส านักปลัด

2. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงไปสูค่วามย่ังยืน

    2.1  แผนงานบรหิารงานท่ัวไป งานบรหิารงานท่ัวไป

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อุดหนุนโครงการ

สนับสนุนการจัดงาน

มหกรรมไมด๎อกไม๎

ประดับจังหวดัเชยีงใหมํ

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการอุดหนุน

ทีท่ าการปกครองอ าเภอสันปา่

ตองตามโครงการสนับสนุนการ

จัดงานมหกรรมไมด๎อกไม๎

ประดับจังหวัดเชยีงใหม ํ

ประจ าปงีบประมาณ 2563

       27,000 ทีท่ าการ

ปกครอง

อ าเภอสันปา่

ตอง

ส านักปลัดฯ

2 อุดหนุนโครงการ

สนับสนุนการจัดแสดง

และจ าหนํายสินค๎า 

OTOP ในงานมหกรรม

ไมด๎อกไมป๎ระดับจังหวดั

เชยีงใหม ํประจ าป ี

2563

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการอุดหนุน

ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

เชยีงใหมตํามโครงการสนับสนุน

การจัดแสดงและจ าหนํายสินค๎า

 OTOP ในงานมหกรรมไม๎

ดอกไมป๎ระดับจังหวดัเชยีงใหม ํ

ประจ าป ี2563

          5,000 ส านักงาน

พัฒนาชุมชน

จังหวดัเชยีงใหมํ

ส านักปลัดฯ

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 อุดหนุนโครงการ

สนับสนุนการจัดแสดง

และจ าหนํายสินค๎า 

OTOP ในงานฤดูหนาว

และงาน OTOP ของดี

เมอืงเชยีงใหม ํประจ าปี

 2563

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการอุดหนุน

ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

เชยีงใหมตํามโครงการสนับสนุน

การจัดแสดงและจ าหนํายสินค๎า

 OTOP ในงานฤดูหนาวและงาน

 OTOP ของดีเมอืงเชยีงใหม ํ

ประจ าป ี2563

          5,000 ส านักงาน

พัฒนาชุมชน

จังหวดัเชยีงใหมํ

ส านักปลัดฯ

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

20



    2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการสนับสนุนกลุมํ

อาชพีในเขตเทศบาลฯ

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนิน

โครงการสนับสนุนกลุมํอาชพีใน

เขตเทศบาลฯ โดยมคํีาใชจ๎าํย

ประกอบด๎วย คําวทิยากร 

คําอาหาร คําอาหารวาํงและ

เคร่ืองดื่ม คําวัสดุอุปกรณ์ และ

คําใชจ๎าํยอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ๎งกับ

โครงการ ฯลฯ

       50,000 กลุมํอาชพีใน

เขตเทศบาลฯ

ส านักปลัดฯ

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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    2.3  แผนงานการเกษตร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการศูนย์การ

เรียนร๎ูตามแนว

พระราชด าริ

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนิน

โครงการศูนย์การเรียนร๎ูตาม

แนวพระราชด าริ โดยมี

คําใชจ๎าํยประกอบด๎วย คําวัสดุ

อุปกรณ์ตํางๆ และคําใชจ๎าํยที่

เกี่ยวขอ๎งกับโครงการฯ

       30,000 ศูนย์การ

เรียนร๎ูตาม

แนว

พระราชด าริ

ส านักปลัดฯ

6 ศูนย์บริการและ

ถํายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

เทศบาล

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการ

ด าเนินการศูนย์บริการและ

ถํายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

เทศบาลฯ โดยมคํีาใชจ๎าํย

ประกอบด๎วย คําวัสดุ คํา

อุปกรณ์ตํางๆ และคําใชจ๎าํยที่

เกี่ยวขอ๎งกับโครงการฯ

          5,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

ส านักปลัดฯ

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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3. ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิง่แวดล้อมและระบบนเิวศอย่างย่ังยืน

     3.1  แผนงานสาธารณสุข

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการรณรงค์จัดการ

ขยะอนิทรีย์จากครัวเรือน

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนิน

โครงการรณรงค์จัดการขยะ

อนิทรีย์จากครัวเรือน โดยมี

คําใชจ๎าํยประกอบด๎วย คํา

วทิยากร คําปา้ยประชาสัมพันธ์

 คําวสัดุอุปกรณ์ทีใ่ช ๎ในการ

รณรงค์จัดการขยะอนิทรีย์จาก

ครัวเรือน และคําใชจ๎าํยอฃิื่นๆ ที่

เกี่ยวขอ๎ง

       20,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กอง

สาธารณสุขฯ

2 โครงการรณรงค์คัด

แยกขยะรีไซเคิล

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนิน

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะรี

ไซเคิล โดยมคํีาใชจ๎าํย

ประกอบด๎วย คําวทิยากร 

คําอาหาร คําอาหารวาํงและ

เคร่ืองดื่ม คําวัสดุอุปกรณ์ และ

คําใชจ๎าํยอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ๎ง ฯลฯ

       10,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กอง

สาธารณสุขฯ

พ.ศ.2563

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการจัดการน้ าเสีย

และของเสียอันตรายใน

ชุมชน

เพื่อเป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนิน

โครงการจัดการน้ าเสียและของ

เสียอันตรายในชุมชน โดยมี

คําใชจ๎าํยประกอบด๎วย คําวทิยากร

 คําอาหาร คําอาหารวาํงและ

เคร่ืองดื่ม คําวัสดุอุปกรณ์ และ

คําใชจ๎าํยอืน่ๆ ที่เกี่ยวขอ๎ง

       10,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กอง

สาธารณสุขฯ

4 โครงการอบรมเยาวชน

อนุรักษส์ิ่งแวดล๎อม

เพื่อเป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนิน

โครงการอบรมเยาวชนอนุรักษ์

สิ่งแวดล๎อม โดยมคํีาใชจ๎าํย

ประกอบด๎วย คําวทิยากร 

คําอาหาร คําอาหารวาํงและ

เคร่ืองดื่ม คําวัสดุอุปกรณ์ และ

คําใชจ๎าํยอืน่ๆ ที่เกี่ยวขอ๎ง

       10,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กอง

สาธารณสุขฯ

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562
สถานที่

ด าเนินการ

พ.ศ.2563
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5 โครงการสํงเสริมวถิี

ชุมชนเพือ่การอนุรักษ์

สิ่งแวดล๎อม

เพื่อเป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนิน

โครงการสํงเสริมวถิีชุมชนเพื่อการ

อนุรักษส์ิ่งแวดล๎อม โดยมี

คําใชจ๎าํยประกอบด๎วย คําวทิยากร

 คําอาหาร คําอาหารวาํงและ

เคร่ืองดื่ม คําวัสดุอุปกรณ์ และ

คําใชจ๎าํยอืน่ๆ ที่เกี่ยวขอ๎ง

       10,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กอง

สาธารณสุขฯ

     3.2  แผนงานการเกษตร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการทอ๎งถิ่นสร๎าง

ปา่ รักษน์้ า

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนิน

โครงการทอ๎งถิ่นสร๎างปา่ รักษ์

น้ า โดยมคํีาใชจ๎าํยประกอบด๎วย

 คําวทิยากร คําอาหาร 

คําอาหารวาํงและเคร่ืองดื่ม คํา

วสัดุอุปกรณ์ และคําใชจ๎าํยอื่นๆ

 ทีเ่กี่ยวขอ๎ง

          5,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

ส านักปลัดฯ

พ.ศ.2563
สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ กิจกรรม/โครงการ

        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

พ.ศ.2562
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4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟืน้ฟแูละสบืสานศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน่

    4.1  แผนงานบรหิารงานท่ัวไป งานบรหิารงานท่ัวไป

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อุดหนุนโครงการ

สนับสนุนการจัดงานรัฐ

พธิี

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการอุดหนุน

ทีท่ าการปกครองอ าเภอสันปา่

ตองตามโครงการสนับสนุนการ

จัดงานรัฐพธิ ีประจ าปี

งบประมาณ 2563

         7,000 ทีท่ าการ

ปกครอง

อ าเภอสันปา่

ตอง

ส านักปลัดฯ

2 อุดหนุนโครงการ

สนับสนุนการจัดงาน

ประเพณีทอ๎งถิ่น

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการอุดหนุน

ทีท่ าการปกครองอ าเภอสันปา่

ตองโครงการสนับสนุนการจัด

งานประเพณีทอ๎งถิ่น

         3,000 ทีท่ าการ

ปกครอง

อ าเภอสันปา่

ตอง

ส านักปลัดฯ

        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณที่ กิจกรรม/โครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

26



3 อุดหนุนโครงการ

สํงเสริม อนุรักษ์

วฒันธรรมประเพณี

ทอ๎งถิ่น สร๎างภูมค๎ุิมกัน

สังคมในมติิวฒันธรรม

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการอุดหนุน

สภาวัฒนธรรมอ าเภอสันปา่

ตองตามโครงการสํงเสริม 

อนุรักษว์ฒันธรรมประเพณี

ทอ๎งถิ่น สร๎างภูมค๎ุิมกันสังคมใน

มติิวฒันธรรม

          5,000 สภา

วฒันธรรม

อ าเภอสันปา่

ตอง

ส านักปลัดฯ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 อุดหนุนโครงการอบรม

เยาวชนต๎นกล๎ารักษ์

วฒันธรรมไทยอ าเภอ

สันปา่ตอง

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการอุดหนุน

สภาวัฒนธรรมอ าเภอสันปา่

ตองตามโครงการอบรมเยาวชน

ต๎นกล๎ารักษว์ฒันธรรมไทย

อ าเภอสันปา่ตอง

          5,000 สภา

วฒันธรรม

อ าเภอสันปา่

ตอง

ส านักปลัดฯ

กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ที่
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    4.2  แผนงานการศกึษา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 อุดหนุนวดัศรีนวรัฐ (ทุงํ

เสี้ยว) ตามโครงการ

บรรพชาสามเณรภาค

ฤดูร๎อน

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการอุดหนุน

วดัศรีนวรัฐ (ทุงํเสี้ยว) ตาม

โครงการบรรพชาสามเณรภาค

ฤดูร๎อน เพือ่สนับสนุนให๎เด็กและ

เยาวชนได๎มโีอกาสเขา๎ศีกษา

ธรรมะตามหลักพระพุทธศาสนา

     100,000 วดัศรีนวรัฐ    

(ทุงํเสี้ยว)

กอง

การศึกษา

พ.ศ.2563

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562
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6 อุดหนุนวดัศรีนวรัฐ (ทุงํ

เสี้ยว) ตามโครงการ

สอบธรรมศึกษา

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการอุดหนุน

วดัศรีนวรัฐ (ทุงํเสี้ยว) ตาม

โครงการสอบธรรมศึกษา เพือ่

สนับสนุนให๎เด็กและเยาวชนได๎มี

โอกาสเขา๎ศึกษาธรรมะตาม

หลักพระพุทธศาสนา

       10,000 วดัศรีนวรัฐ   

(ทุงํเสี้ยว)

กอง

การศึกษา

7 อุดหนุนวดัแสงสวาํง 

ตามโครงการสอบธรรม

ศึกษา

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการอุดหนุน

วดัแสงสวาํง ตามโครงการสอบ

ธรรมศึกษา เพือ่สนับสนุนให๎

เด็กและเยาวชนได๎มโีอกาสเขา๎

ศึกษาธรรมะตามหลัก

พระพุทธศาสนา

       10,000 วดัแสงสวาํง กอง

การศึกษา

    4.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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8 โครงการอนุรักษ ์สืบ

สานชาติพันธต์ านวน

ศิลปเ์ทศบาลต าบลบา๎น

กลาง

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนิน

โครงการอนุรักษ ์สืบสานชาติ

พันธต์ านวนศิลปเ์ทศบาลต าบล

บา๎นกลาง โดยมคํีาใชจ๎าํย

ประกอบด๎วย คําปา้ย

ประชาสัมพันธ ์คําวสัดุอุปกรณ์ 

คําวทิยากร คําอาหาร 

คําอาหารวาํงและเคร่ืองดื่ม 

และคําใชจ๎าํยอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ๎ง

กับโครงการฯ

     100,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

ส านักปลัดฯ

    4.4  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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9 โครงการสํงเสริมกลุมํ

ศิลปะ วฒันธรรม 

ประเพณีและภูมปิัญญา

ชาวบา๎น

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนิน

โครงการสํงเสริมกลุมํศิลปะ 

วฒันธรรม ประเพณีและภูมิ

ปัญญาชาวบา๎น และคํา

สนับสนุนคําใชจ๎าํยอื่นๆ ที่

เกี่ยวขอ๎ง

       10,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กอง

การศึกษา

10 โครงการจัดงานวนั

ส าคัญทางศาสนา

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนิน

โครงการจัดงานวันส าคัญทาง

ศาสนา และคําสนับสนุน

คําใชจ๎าํยอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ๎ง

       10,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กอง

การศึกษา

5. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชวิีตของประชาชนและกลุม่ด้อยโอกาสในสังคม

    5.1  แผนงานงบกลาง

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เบี้ยยังชพีผ๎ูสูงอายุ เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยเบี้ยยังชพี

ผ๎ูสูงอายุในเขตเทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

 19,256,400 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

ส านักปลัดฯ

2 เบี้ยยังชพีผ๎ูพกิาร เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยเบี้ยยังชพีผ๎ู

พกิารในเขตเทศบาลต าบลบา๎น

กลาง

  4,089,600 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

ส านักปลัดฯ

3 เบี้ยยังชพีผ๎ูปว่ยโรคเอดส์ เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยเบี้ยยังชพี

ผ๎ูปว่ยโรคเอดส์ในเขตเทศบาล

ต าบลบา๎นกลาง

     360,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

ส านักปลัดฯ

    5.2  แผนงานกองการศกึษา

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 คําพัฒนาครูแกนน า

โครงการรณรงค์เพือ่

ปอ้งกันยาเสพติดใน

โรงเรียนทอ๎งถิ่น

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในกาพัฒนา

ครูแกนน าโครงการรณรงค์เพือ่

ปอ้งกันยาเสพติดในสถานศึกษา

 และคําใชจ๎าํยอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ๎ง

         3,000 โรงเรียนเทศบาล

 1  (ทุํงฟา้บด

ราษฎร์บ ารุง)

กอง

การศึกษา

5 คําพัฒนาเจา๎หน๎าที่

โครงการรณรงค์เพือ่

ปอ้งกันยาเสพติดใน

โรงเรียนทอ๎งถิ่น

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในกาพัฒนา

เจา๎หน๎าทีโ่ครงการรณรงค์เพือ่

ปอ้งกันยาเสพติดในสถานศึกษา

 และคําใชจ๎าํยอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ๎ง

         3,000 โรงเรียนเทศบาล

 1  (ทุํงฟา้บด

ราษฎร์บ ารุง)

กอง

การศึกษา

6 โครงการสํงเสิรมการ

เรียนร๎ูตามอัธยาศัย

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนิน

โครงการสํเงสิรมการเรียนร๎ูตาม

อัธยาศัย และคําใชจ๎าํยอื่นๆ ที่

เกี่ยวขอ๎ง และคําใชจ๎าํยอื่นๆ ที่

เกี่ยวขอ๎ง

       30,000 โรงเรียนเทศบาล

 1  (ทุํงฟา้บด

ราษฎร์บ ารุง)

กอง

การศึกษา

7 โครงการสํงเสริม

กิจกรรมเด็กและเยาวชน

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนิน

โครงการสํงเสริมกิจกรรมเด็ก

และเยาวชน และคําใชจ๎าํยอื่นๆ 

ทีเ่กี่ยวขอ๎ง และคําใชจ๎าํยอื่นๆ ที่

เกี่ยวขอ๎ง

       20,000 โรงเรียนเทศบาล

 1  (ทุํงฟา้บด

ราษฎร์บ ารุง)

กอง

การศึกษา

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 โครงการพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

เพือ่จาํยเป็นคําใชจ๎าํยในการ

ด าเนินโครงการพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา และ

คําใชจ๎าํยอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ๎ง

     130,000 โรงเรียนเทศบาล

 1  (ทุํงฟา้บด

ราษฎร์บ ารุง)

กอง

การศึกษา

9 โครงการชวํยการ

เดินทางของเด็กเล็กทีม่ี

ฐานะยากจนและได๎รับ

ผลกระทบการรวมศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

เพือ่จาํยเป็นคําใชจ๎าํยในการ

ด าเนินโครงการชวํยการเดินทาง

ของเด็กเล็กทีม่ฐีานะยากจนและ

ได๎รับผลกระทบการรวมศูนย์

พัฒนา และคําใชจ๎าํยอื่นๆ ที่

เกี่ยวขอ๎ง

       70,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาล

ต าบลบา๎นกลาง

กอง

การศึกษา

10 โครงการพัฒนาผ๎ู

ประกอบวชิาชพีครูที่

สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กของ อปท.

เพือ่จาํยเป็นคําใชจ๎าํยในการ

ด าเนินโครงการพัฒนาผ๎ู

ประกอบวชิาชพีครูทีส่ังกัดศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. และ

คําใชจ๎าํยอื่นๆ ทีเ่กี่ขอ๎ง

       40,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาล

ต าบลบา๎นกลาง

กอง

การศึกษา

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

พ.ศ.2563
หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562
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11 คําอาหารกลางวนั ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ต าบลบา๎นกลาง

เพือ่จาํยเป็นคําอาหารกลางวัน

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ต าบลบา๎นกลาง เพือ่ให๎เด็กเล็ก

มอีาหารกลางวันทีม่คุีณภาพ

ตามหลักสุขอนามัยทุกวนั

     588,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาล

ต าบลบา๎นกลาง

กอง

การศึกษา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 คําจัดการเรียนการสอน

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลบา๎นกลาง

เพือ่จาํยเป็นคําจัดการเรียนการ

สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลบา๎นกลาง เพือ่ให๎

เด็กเล็กมสีื่อการเรียนการสอน

     340,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาล

ต าบลบา๎นกลาง

กอง

การศึกษา

13 คําหนังสือ ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

เพือ่จาํยเป็นคําหนังสือของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล

บา๎นกลาง เพือ่สํงเสริมให๎เด็กมี

ทักษะความร๎ูจากประสบการณ์

ตรงและกิจกรรมการเรียนร๎ู

       24,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาล

ต าบลบา๎นกลาง

กอง

การศึกษา

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ
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14 คําอุปกรณ์การเรียน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลบา๎นกลาง

เพือ่จาํยเป็นคําอุปกรณ์การ

เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลบา๎นกลาง เพือ่

สํงเสริมให๎เด็กมทีักษะความร๎ู

จากประสบการณ์ตรงและ

กิจกรรมการเรียนร๎ู

       24,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาล

ต าบลบา๎นกลาง

กอง

การศึกษา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15 คําเคร่ืองแบบนักเรียน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลบา๎นกลาง

เพือ่จาํยเป็นคําเคร่ืองแบบ

นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลบา๎นกลาง เพือ่

สํงเสริมให๎เด็กมทีักษะความร๎ู

จากประสบการณ์ตรงและ

กิจกรรมการเรียนร๎ู

       36,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาล

ต าบลบา๎นกลาง

กอง

การศึกษา

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

36



16 คําพัฒนาคุณภาพ

ผ๎ูเรียน ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลต าบลบา๎น

กลาง

เพือ่จาํยเป็นคําพัฒนาคุณภาพ

ผ๎ูเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลบา๎นกลาง เพือ่

สํงเสริมให๎เด็กมทีักษะความร๎ู

จากประสบการณ์ตรงและ

กิจกรรมการเรียนร๎ู

       51,600 ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาล

ต าบลบา๎นกลาง

กอง

การศึกษา

17 คําอาหารกลางวนั

ส าหรับนักเรียนอนุบาล

ถึง ป.6 โรงเรียน

เทศบาล 1 (ทุงํฟา้บด

ราษฎร์บ ารุง)

เพือ่จาํยเป็นคําอาหารกลางวัน

ส าหรับนักเรียนอนุบาลถึง ป.6 

โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุงํฟา้บด

ราษฎร์บ ารุง) เพือ่ให๎นักเรียนมี

อาหารกลางวันทีม่คุีณภาพตาม

หลักสุขอนามัย

  2,632,000 โรงเรียนเทศบาล

 1 (ทุํงฟา้บด

ราษฎร์บ ารุง)

กอง

การศึกษา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2563

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562
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18 คําอาหารกลางวนั

ส าหรับนักเรียน ม.1 - 

ม.3

เพือ่จาํยเป็นคําอาหารกลางวัน

ส าหรับนักเรียน ม.1 - ม.3 

โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุงํฟา้บด

ราษฎร์บ ารุง) เพือ่ให๎นักเรียนมี

อาหารกลางวันทีม่คุีณภาพตาม

หลักสุขอนามัย

    721,000 โรงเรียนเทศบาล

 1 (ทุํงฟา้บด

ราษฎร์บ ารุง)

กอง

การศึกษา

19 คําปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษา

เพือ่จาํยเป็นคําปรับปรุง

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียน

เทศบาล 1 (ทุงํฟา้บดราษฎร์

บ ารุง)

       20,000 โรงเรียนเทศบาล

 1 (ทุํงฟา้บด

ราษฎร์บ ารุง)

กอง

การศึกษา

20 คําพัฒนาห๎องสมุด

โรงเรียน

เพือ่จาํยเป็นคําพัฒนาห๎องสมุด

โรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 

(ทุงํฟา้บดราษฎร์บ ารุง)

     100,000 โรงเรียนเทศบาล

 1 (ทุํงฟา้บด

ราษฎร์บ ารุง)

กอง

การศึกษา

21 คําพัฒนาแหลํงเรียนร๎ู

ของโรงเรียน

เพือ่จาํยเป็นคําพัฒนาแหลํง

เรียนร๎ูของโรงเรียน และ

คําใชจ๎าํยอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ๎ง

       50,000 โรงเรียนเทศบาล

 1 (ทุํงฟา้บด

ราษฎร์บ ารุง)

กอง

การศึกษา

22 โครงการรณรงค์เพือ่

ปอ้งกันยาเสพติดใน

โรงเรียนทอ๎งถิ่น

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนิน

โครงการรณรงค์เพือ่ปอ้งกันยา

เสพติดในโรงเรียนทอ๎งถิ่น

       15,000 โรงเรียนเทศบาล

 1 (ทุํงฟา้บด

ราษฎร์บ ารุง)

กอง

การศึกษา
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

23 โครงการพัฒนาผ๎ู

ประกอบวชิาชพีครูที่

สังกัดสถานศึกษาของ 

อปท. โรงเรียนเทศบาล

 1

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนิน

โครงการพัฒนาผ๎ูประกอบ

วชิาชพีครูทีส่ังกัดสถานศึกษา

ของ อปท. โรงเรียนเทศบาล 1

     340,000 โรงเรียนเทศบาล

 1 (ทุํงฟา้บด

ราษฎร์บ ารุง)

กอง

การศึกษา

โครงการพัฒนาการ

บริหารจัดการศึกษาโดย

ใชโ๎รงเรียนเป็นฐาน

พัฒนาทอ๎งถิ่นดีเดํน 

SBMLD

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนิน

โครงการพัฒนาการบริหารจัด

การศึกษาโดยใชโ๎รงเรียนเป็น

ฐานพัฒนาทอ๎งถิ่นดีเดํน SBMLD

     500,000 โรงเรียนเทศบาล

 1 (ทุํงฟา้บด

ราษฎร์บ ารุง)

กอง

การศึกษา

24 โครงการบริหารจัด

การศึกษาโดยใช๎

โรงเรียนเป็นฐานพัฒนา

ทอ๎งถิ่นดีเดํน SBMLD

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนิน

โครงการประกวดโรงเรียน 

SBMLD ดีเดํน

     250,000 โรงเรียนเทศบาล

 1 (ทุํงฟา้บด

ราษฎร์บ ารุง)

กอง

การศึกษา

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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25 โครงการสํงเสริมการจัด

กระบวนการเรียนการสอน

การบริหารตามหลักสูตร

ปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีง "สถานศึกษา

พอเพยีง"สูํ"ศูนย์การเรียนร๎ู

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง"

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนิน

โครงการสํงเสริมการจัดกระบวนการ

เรียนการสอนการบริหารตาม

หลักสูตรปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีง "สถานศึกษาพอเพยีง"สูํ"ศูนย์

การเรียนร๎ูตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง"

     100,000 โรงเรียนเทศบาล

 1 (ทุํงฟา้บด

ราษฎร์บ ารุง)

กอง

การศึกษา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

26 โครงการประกวด

สถานศึกษาดีเดํน

เพือ่จาํยเป็นคําใชจ๎าํยในการ

ด าเนินโครงกาประกวด

สถานศึกษาดีเดํน โรงเรียน

เทศบาล 1

     100,000 โรงเรียนเทศบาล

 1 (ทุํงฟา้บด

ราษฎร์บ ารุง)

กอง

การศึกษา

27

โครงการกิจกรรม

สํงเสริมการรักการอาํน

ในสถานศึกษา

เพือ่จาํยเป็นคําใชจ๎าํยในการ

ด าเนินโครงการกิจกรรม

สํงเสริมการรักการอาํนใน

สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1

       56,000 โรงเรียนเทศบาล

 1 (ทุํงฟา้บด

ราษฎร์บ ารุง)

กอง

การศึกษา

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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28 คําปัจจัยพื้นฐานส าหรับ

นักเรียนยากจน ระดับ

ประถมศึกษา (ป.1-ป.6)

เพือ่จาํยเป็นคําปัจจัยพื้นฐาน

ส าหรับนักเรียนยากจน ระดับ

ประถมศึกษา (ป.1-ป.6) ที่

บดิา/มารดา/ผ๎ูปกครองมรีายได๎

ตํอครัวเรือนไมเํกิน 40,000 

บาท/ป ีอัตราคนละ 500 บาท/

ภาคเรียน (1,000 บาท/คน/ป)ี 

ไมเํกินร๎อยละ 40 ของจ านวน

นักเรียนระดับประถมศึกษา

     396,000 โรงเรียนเทศบาล

 1 (ทุํงฟา้บด

ราษฎร์บ ารุง)

กอง

การศึกษา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ
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29 คําปัจจัยพื้นฐานส าหรับ

นักเรียนยากจน ระดับ

มัธยมศึกษา (ม.1-ม.3)

เพือ่จาํยเป็นคําปัจจัยพื้นฐาน

ส าหรับนักเรียนยากจน ระดับ

มัธยมศึกษา (ม.1-ม.3)  ที่

บดิา/มารดา/ผ๎ูปกครองมรีายได๎

ตํอครัวเรือนไมเํกิน 40,000 

บาท/ป ีอัตราคนละ 1,500 

บาท/ภาคเรียน (3,000 บาท/

คน/ป)ี ไมเํกินร๎อยละ 30 ของ

จ านวนนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนต๎น

     546,000 โรงเรียนเทศบาล

 1 (ทุํงฟา้บด

ราษฎร์บ ารุง)

กอง

การศึกษา

30 คําจัดการเรียนการสอน 

(รายหัว)

เพือ่จาํยเป็นคําจัดการเรียนการ

สอน (รายหัว) ระดับอนุบาล

ศึกษา, ระดับประถมศึกษา ,

ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น

  2,110,900 โรงเรียนเทศบาล

 1 (ทุํงฟา้บด

ราษฎร์บ ารุง)

กอง

การศึกษา

31 คําจัดการเรียนการสอน 

(Top Up) ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต๎น

เพือ่จาํยเป็นคําจัดการเรียนการ

สอน (Top Up) ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต๎น

     231,000 โรงเรียนเทศบาล

 1 (ทุํงฟา้บด

ราษฎร์บ ารุง)

กอง

การศึกษา

32 คําหนังสือเรียน เพือ่จาํยเป็นคําหนังสือเรียน 

ระดับอนุบาลศึกษา, ระดับ

ประถมศึกษา ,ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต๎น

     586,500 โรงเรียนเทศบาล

 1 (ทุํงฟา้บด

ราษฎร์บ ารุง)

กอง

การศึกษา
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

33 คําอุปกรณ์การเรียน เพือ่จาํยเป็นคําอุปกรณ์การเรียน

 ระดับอนุบาลศึกษา, ระดับ

ประถมศึกษา ,ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต๎น

     410,900 โรงเรียนเทศบาล

 1 (ทุํงฟา้บด

ราษฎร์บ ารุง)

กอง

การศึกษา

34 คําเคร่ืองแบบนักเรียน เพือ่จาํยเป็นคําเคร่ืองแบบ

นักเรียน ระดับอนุบาลศึกษา, 

ระดับประถมศึกษา ,ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต๎น

     416,000 โรงเรียนเทศบาล

 1 (ทุํงฟา้บด

ราษฎร์บ ารุง)

กอง

การศึกษา

35 คํากิจกรรมพัฒนา

คุณภาพผ๎ูเรียน

เพือ่จาํยเป็นคํากิจกรรมพัฒนา

คุณภาพผ๎ูเรียน ระดับอนุบาล

ศึกษา, ระดับประถมศึกษา ,

ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น

     624,000 โรงเรียนเทศบาล

 1 (ทุํงฟา้บด

ราษฎร์บ ารุง)

กอง

การศึกษา

36 โครงการแขงํกีฬา

นักเรียนระดับกลุมํ/

ภาค/ประเทศ

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนิน

โครงการแขงํกีฬานักเรียนระดับ

กลุมํ/ภาค/ประเทศ

       50,000 โรงเรียนเทศบาล

 1 (ทุํงฟา้บด

ราษฎร์บ ารุง)

กอง

การศึกษา

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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37 การเขา๎รํวมแขงํขนั

ทักษะทางวชิาการ

รํวมกับ อปท.ภาค/

ประเทศ

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการเขา๎รํวม

แขงํขนัทักษะทางวชิาการรํวมกับ

 อปท.ภาค/ประเทศ

       50,000 โรงเรียนเทศบาล

 1 (ทุํงฟา้บด

ราษฎร์บ ารุง)

กอง

การศึกษา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

38 โครงการนักเรียนคน

เกํงทอ๎งถิ่น

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนิน

โครงการนักเรียนคนเกํงทอ๎งถิ่น

       20,000 โรงเรียนเทศบาล

 1 (ทุํงฟา้บด

ราษฎร์บ ารุง)

กอง

การศึกษา

39 โครงการแนะแนว

การศึกษาตํอ

เพือ่จาํยเป็นคําใชจ๎าํยในการ

ด าเนินโครงการแนะแนว

การศึกษาตํอ

       10,000 โรงเรียนเทศบาล

 1 (ทุํงฟา้บด

ราษฎร์บ ารุง)

กอง

การศึกษา

40 โครงการจัดกิจกรรมวนั

เฉลิมพระชนมพรรษา 

รัชกาลที ่10

เพือ่จาํยเป็นคําใชจ๎าํยในการ

ด าเนินโครงการจัดกิจกรรมวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่

 10 เชนํ คําจัดกิจกรรม คํา

วสัดุอุปกรณ์ และคําใชจ๎าํยอื่นๆ

 ทีเ่กี่ยวขอ๎ง

       10,000 โรงเรียน

เทศบาล 1 (ทุงํ

ฟา้บดราษฎร์

บ ารุง)

กอง

การศึกษา

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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41 โครงการจัดงานวนัเด็ก

แหํงชาติ

เพือ่จาํยเป็นคําใชจ๎าํยในการ

ด าเนินโครงการจัดงานวันเด็ก

แหํงชาติ เชนํ คํารางวัล 

คําอาหารและเคร่ืองดื่ม คําวัสดุ

อุปกรณ์ และคําใชจ๎าํยอื่นๆ ที่

เกี่ยวขอ๎ง

     200,000 โรงเรียน

เทศบาล 1 (ทุงํ

ฟา้บดราษฎร์

บ ารุง)

กอง

การศึกษา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

42 โครงการสมุดท าความดี เพื่อจาํยเป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนิน

โครงการสมุดท าความดี โดยมี

คําใชจ๎าํยประกอบด๎วย คําวัสดุ

อุปกรณ์ คําอาหาร เคร่ืองดื่ม คํา

พาหนะ และคําใชจ๎าํยอืน่ๆ ที่

เกี่ยวขอ๎ง

       15,000 โรงเรียน

เทศบาล 1 (ทุงํ

ฟา้บดราษฎร์

บ ารุง)

กอง

การศึกษา

43 อุดหนุนโรงเรียนบา๎นทุงํ

เสี้ยวตามโครงการ

อาหารกลางวนั

เพือ่จาํยเป็นคําใชจ๎าํยในการ

อุดหนุนโรงเรียนบา๎นทุงํเสี้ยว

ตามโครงการอาหารกลางวัน

     680,000 โรงเรียนบา๎น

ทุงํเสี้ยว

กอง

การศึกษา

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ
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44 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบํา๎นตามโครงการจัด

งานประเพณีสรงน้ า

บา๎นปวงสนุก

เพื่อจาํยเป็นคําใชจ๎าํยในการ

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบํา๎นตาม

โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ า

บา๎นปวงสนุก หมูทํี่ 1 ต.บา๎นกลาง

       20,000 บา๎นปวงสนุก กอง

การศึกษา

45 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบํา๎นตามโครงการจัด

งานประเพณีสรงน้ า

บา๎นหนองแทนํ

เพื่อจาํยเป็นคําใชจ๎าํยในการ

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบํา๎นตาม

โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ า

บา๎นหนองแทนํ หมูทํี่ 2 ต.บา๎นกลาง

       20,000 บา๎นหนองแทนํ กอง

การศึกษา

46 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบํา๎นตามโครงการจัด

งานประเพณีสรงน้ า

บา๎นทุงํเสี้ยว

เพื่อจาํยเป็นคําใชจ๎าํยในการ

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบํา๎นตาม

โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ า

บา๎นทุงํเสี้ยว หมูทํี่ 3 ต.บา๎นกลาง

       20,000 บา๎นทุงํเสี้ยว กอง

การศึกษา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

47 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบํา๎นตามโครงการจัด

งานประเพณีสรงน้ า

บา๎นต๎นกอก

เพื่อจาํยเป็นคําใชจ๎าํยในการ

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบํา๎นตาม

โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ า

บา๎นต๎นกอก หมูทํี่ 4 ต.บา๎นกลาง

       20,000 บา๎นต๎นกอก กอง

การศึกษา

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
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48 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบํา๎นตามโครงการจัด

งานประเพณีสรงน้ า

บา๎นพระเจา๎ทองทพิย์

เพือ่จาํยเป็นคําใชจ๎าํยในการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูํบ๎านตามโครงการ

จัดงานประเพณีสรงน้ าบ๎านพระเจา๎

ทองทิพย์ หมูํที่ 6  ต.บ๎านกลาง

       20,000 บา๎นพระเจา๎

ทองทพิย์

กอง

การศึกษา

49 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบํา๎นตามโครงการจัด

งานประเพณีสรงน้ า

บา๎นปา่สัก

เพื่อจาํยเป็นคําใชจ๎าํยในการ

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบํา๎นตาม

โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ า

บา๎นปา่สัก หมูทํี่ 9  ต.บา๎นกลาง

       20,000 บา๎นปา่สัก กอง

การศึกษา

50 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบํา๎นตามโครงการจัด

งานประเพณีสรงน้ า

บา๎นทอ๎งฝาย

เพื่อจาํยเป็นคําใชจ๎าํยในการ

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบํา๎นตาม

โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ า

บา๎นทอ๎งฝาย หมูทํี่ 11  ต.บา๎น

กลาง

       20,000 บา๎นทอ๎งฝาย กอง

การศึกษา

51 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบํา๎นตามโครงการจัด

งานประเพณีสรงน้ า

บา๎นต๎นแหนหลวง

เพื่อจาํยเป็นคําใชจ๎าํยในการ

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบํา๎นตาม

โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ า

บา๎นต๎นแหนหลวง หมูทํี่ 1  ต.ทาํ

วังพร๎าว

       20,000 บา๎นต๎นแหน

หลวง

กอง

การศึกษา

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

52 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบํา๎นตามโครงการจัด

งานประเพณีสรงน้ า

บา๎นทุงํแปง้

เพื่อจาํยเป็นคําใชจ๎าํยในการ

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบํา๎นตาม

โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ า

บา๎นทุงํแปง้ หมูทํี่ 2  ต.ทาํวังพร๎าว

       20,000 บา๎นทุงํแปง้ กอง

การศึกษา

53 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบํา๎นตามโครงการจัด

งานประเพณีสรงน้ า

บา๎นทุงํหลุก

เพื่อจาํยเป็นคําใชจ๎าํยในการ

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบํา๎นตาม

โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ า

บา๎นทุงํหลุก หมูทํี่ 3  ต.ทาํวังพร๎าว

       20,000 บา๎นทุงํหลุก กอง

การศึกษา

54 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบํา๎นตามโครงการจัด

งานประเพณีสรงน้ า

บา๎นทุงํฟา้บด

เพื่อจาํยเป็นคําใชจ๎าํยในการ

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบํา๎นตาม

โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ า

บา๎นทุงํฟา้บด หมูทํี่ 5  ต.มะขาม

หลวง

       20,000 บา๎นทุงํฟา้บด กอง

การศึกษา

55 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบํา๎นตามโครงการจัด

งานประเพณีสรงน้ า

บา๎นแทนํทอง-ขวํงมืน่

เพื่อจาํยเป็นคําใชจ๎าํยในการ

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบํา๎นตาม

โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ า

บา๎นแทนํทอง-ขวํงมืน่ หมูทํี่ 8  ต.

มะขามหลวง

       20,000 บา๎นแทนํทอง-

ขวํงมืน่

กอง

การศึกษา

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ
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56 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบํา๎นตามโครงการจัด

งานประเพณีสรงน้ า

บา๎นพระบาทย้ังหวดี

เพื่อจาํยเป็นคําใชจ๎าํยในการ

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบํา๎นตาม

โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ า

บา๎นพระบาทย้ังหวดี หมูทํี่ 3  ต.

มะขุนหวาน

       20,000 บา๎นพระบาท

ย้ังหวดี

กอง

การศึกษา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

57 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบํา๎นตามโครงการจัด

งานประเพณีสรงน้ า

บา๎นมวํงพีน่๎อง

เพื่อจาํยเป็นคําใชจ๎าํยในการ

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบํา๎นตาม

โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ า

บา๎นมวํงพี่น๎อง หมูทํี่ 4  ต.มะขุน

หวาน

       20,000 บา๎นมวํงพีน่๎อง กอง

การศึกษา

58 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบํา๎นตามโครงการจัด

งานประเพณีสรงน้ า

บา๎นพระเจา๎สององค์

เพื่อจาํยเป็นคําใชจ๎าํยในการ

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบํา๎นตาม

โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ า

บา๎นพระเจา๎สององค์ หมูทํี่ 8 ต.

มะขุนหวาน

       20,000 บา๎นพระเจา๎

สององค์

กอง

การศึกษา

59 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบํา๎นตามโครงการ

หมูบํา๎นศีลห๎าต๎นแบบ

บา๎นปา่สัก

เพื่อจาํยเป็นคําใชจ๎าํยในการ

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบํา๎นตาม

โครงการหมูบํา๎นศีลห๎าต๎นแบบ

บา๎นปา่สัก หมุทํี่ 9 ต.บา๎นกลาง

       10,000 บา๎นปา่สัก กอง

การศึกษา

ที่ กิจกรรม/โครงการ

พ.ศ.2563
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562
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    5.3  แผนงานสาธารณสุข

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

60 โครงการปอ้งกันและ

ควบคุมโรคพษิสุนัขบา๎ 

ตามโครงการสัตว์

ปลอดภัยจากพษิสุนัข

บา๎ตามพระปณิธาน 

ศ.ดร.สมเด็จพระเจา๎ลูก

เธอเจา๎ฟา้จุฬา

ลักษณ์อัคราชกุมารี

เพื่อเป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนิน

โครงการปอ้งกันและควบคุมโรค

พษิสุนัขบา๎ ตามโครงการสัตว์

ปลอดภัยจากพษิสุนัขบา๎ตามพระ

ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจา๎ลูก

เธอเจา๎ฟา้จุฬาลักษณ์อัคราชกุมารี

 ป ี2563 ในเขตเทศบาลฯ เพื่อ

ปอ้งกันโรคติดตํอจากสัตวส์ูคํน 

โดยมคํีาใชจ๎าํยประกอบด๎วย คํา

วัสดุอุปกรณ์ วัคซีน และคําใชจ๎าํย

อืน่ๆ ที่เกี่ยวขอ๎ง

       76,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กอง

สาธารณสุข

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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61 โครงการปอ้งกันและ

ควบคุมโรคไขเ๎ลือดออก

เพื่อเป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนิน

โครงการปอ้งกันและควบคุมโรค

ไขเ๎ลือดออก ในเขตเทศบาลฯ เพื่อ

ปอ้งกันโรคติดตํอจากสัตวส์ูคํน 

โดยมคํีาใชจ๎าํยประกอบด๎วย คํายา

ก าจัดยุง คําวัสดุอุปกรณ์ คําปา้ย

ประชาสัมพันธ ์และคําใชจ๎าํยอืน่ๆ 

ที่เกี่ยวขอ๎ง

       90,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กอง

สาธารณสุข

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

62 โครงการปอ้งกันและ

ควบคุมโรคไขห๎วดันก

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนิน

โครงการปอ้งกันและควบคุมโรค

ไขห๎วัดนก เพือ่ปอ้งกัน

โรคติดตํอจากสัตวส์ูคํน โดยมี

คําใชจ๎าํยประกอบด๎วย ยาฆาํ

เชื้อ คําวสัดุอุปกรณ์ และ

คําใชจ๎าํยอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ๎ง

       10,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กอง

สาธารณสุข

ที่ กิจกรรม/โครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ
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63 โครงการอาหารปลอดภัย เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนิน

โครงการอาหารปลอดภัย โดยมี

คําใชจ๎าํยประกอบด๎วย คํา

วทิยากร คําอาหาร คําอาหาร

วาํงและเคร่ืองดื่ม คําวัสดุ

อุปกรณ์ และคําใชจ๎าํยอื่นๆ ที่

เกี่ยวขอ๎ง

       30,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กอง

สาธารณสุข

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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64 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบํา๎นตามโครงการ

ควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีนของสมเด็จ

พระเทพรัตนสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบํา๎นตาม

โครงการควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          6,000 บา๎นปวงสนุก กอง

สาธารณสุข

65 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบํา๎นตามโครงการ

ชวํยลดปัญหาการติด

เอดส์จากแมสํูลํูก 

สภากาชาดไทย พระ

เจา๎วรวงค์เธอพระองค์

เจา๎โสมสวลี

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบํา๎นตาม

โครงการชวํยลดปัญหาการติด

เอดส์จากแมสํูลํูก สภากาชาด

ไทย พระเจา๎วรวงค์เธอพระองค์

เจา๎โสมสวลี

         8,000 บา๎นปวงสนุก กอง

สาธารณสุข

66 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบํา๎นตามโครงการ

สํงเสริมโภชนาการและ

สุขอนามัยแมแํละเด็กของ

สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ

 สยามบรมราชกุมารี

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบํา๎นตาม

โครงการสํงเสริมโภชนาการ

และสุขอนามัยแมแํละเด็กของ

สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

          6,000 บา๎นปวงสนุก กอง

สาธารณสุข

กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ที่
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

67 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบํา๎นตามโครงการ

ควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีนของสมเด็จ

พระเทพรัตนสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบํา๎นตาม

โครงการควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          6,000 บา๎นหนองแทนํ กอง

สาธารณสุข

68 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบํา๎นตามโครงการชวํย

ลดปัญหาการติดเอดส์

จากแมสํูลํูก สภากาชาด

ไทย พระเจา๎วรวงค์เธอ

พระองค์เจา๎โสมสวลี

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบํา๎นตาม

โครงการชวํยลดปัญหาการติด

เอดส์จากแมสํูลํูก สภากาชาด

ไทย พระเจา๎วรวงค์เธอพระองค์

เจา๎โสมสวลี

         8,000 บา๎นหนองแทนํ กอง

สาธารณสุข

69 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบํา๎นตามโครงการ

สํงเสริมโภชนาการและ

สุขอนามัยแมแํละเด็กของ

สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ

 สยามบรมราชกุมารี

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบํา๎นตาม

โครงการสํงเสริมโภชนาการ

และสุขอนามัยแมแํละเด็กของ

สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

          6,000 บา๎นหนองแทนํ กอง

สาธารณสุข

กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

70 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบํา๎นตามโครงการ

ควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีนของสมเด็จ

พระเทพรัตนสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบํา๎นตาม

โครงการควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          6,000 บา๎นทุงํเสี้ยว กอง

สาธารณสุข

71 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบํา๎นตามโครงการ

สํงเสริมโภชนาการและ

สุขอนามัยแมแํละเด็กของ

สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ

 สยามบรมราชกุมารี

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบํา๎นตาม

โครงการสํงเสริมโภชนาการ

และสุขอนามัยแมแํละเด็กของ

สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

          6,000 บา๎นทุงํเสี้ยว กอง

สาธารณสุข

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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72 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบํา๎นตามโครงการ

ชวํยลดปัญหาการติด

เอดส์จากแมสํูลํูก 

สภากาชาดไทย พระ

เจา๎วรวงค์เธอพระองค์

เจา๎โสมสวลี

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบํา๎นตาม

โครงการชวํยลดปัญหาการติด

เอดส์จากแมสํูลํูก สภากาชาด

ไทย พระเจา๎วรวงค์เธอพระองค์

เจา๎โสมสวลี

         8,000 บา๎นทุงํเสี้ยว กอง

สาธารณสุข

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

73 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบํา๎นตามโครงกา

ชวํยลดปัญหาการติด

เอดส์จากแมสํูลํูก 

สภากาชาดไทย พระ

เจา๎วรวงค์เธอพระองค์

เจา๎โสมสวลี

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบํา๎นตาม

โครงกาชวํยลดปัญหาการติด

เอดส์จากแมสํูลํูก สภากาชาด

ไทย พระเจา๎วรวงค์เธอพระองค์

เจา๎โสมสวลี

          6,000 บา๎นต๎นกอก กอง

สาธารณสุข

ที่ กิจกรรม/โครงการ
สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

พ.ศ.2563
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74 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบํา๎นตามโครงการ

พัฒนาระบบสุขาภบิาล

ในโรงเรียนและชุมชน

ของสมเด็จพระเทพรัตน

สุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบํา๎นตาม

โครงการพัฒนาระบบสุขาภบิาล

ในโรงเรียนและชุมชนของ

สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

         8,000 บา๎นต๎นกอก กอง

สาธารณสุข

75 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบํา๎นตามโครงการ

รณรงค์และแก๎ไขปัญหายา

เสพติด To be number 

one (ศูนย์เพื่อใจวัยรํุนใน

ชุมชน/หมูบํา๎น) 

ทูลกระหมอํมหญิงอุบล

รัตนราชกัลยาฯ

เพื่อเป็นคําใชจ๎าํยในการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบํา๎นตาม

โครงการรณรงค์และแก๎ไขปัญหายา

เสพติด To be number one (ศูนย์

เพื่อใจวัยรํุนในชุมชน/หมูบํา๎น) 

ทูลกระหมอํมหญิงอุบลรัตนราช

กัลยาฯ

          6,000 บา๎นต๎นกอก กอง

สาธารณสุข

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กิจกรรม/โครงการ

พ.ศ.2563

ที่

พ.ศ.2562
สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

57



76 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบํา๎นตามโครงการ

ควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีนของสมเด็จ

พระเทพรัตนสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบํา๎นตาม

โครงการควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          6,000 บา๎นพระเจา๎

ทองทพิย์

กอง

สาธารณสุข

77 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบํา๎นตามโครงการ

พัฒนาระบบสุขาภบิาล

ในโรงเรียนและชุมชน

ของสมเด็จพระเทพรัตน

สุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบํา๎นตาม

โครงการพัฒนาระบบสุขาภบิาล

ในโรงเรียนและชุมชนของ

สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

         8,000 บา๎นพระเจา๎

ทองทพิย์

กอง

สาธารณสุข

78 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบํา๎นตามโครงการ

รณรงค์และแก๎ไขปัญหายา

เสพติด To be number 

one (ศูนย์เพื่อใจวัยรํุนใน

ชุมชน/หมูบํา๎น) 

ทูลกระหมอํมหญิงอุบล

รัตนราชกัลยาฯ

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบํา๎นตาม

โครงการรณรงค์และแก๎ไข

ปัญหายาเสพติด To be number

 one (ศูนย์เพือ่ใจวยัรํุนในชุมชน/

หมูบํา๎น) ทูลกระหมอํมหญิง

อุบลรัตนราชกัลยาฯ

          6,000 บา๎นพระเจา๎

ทองทพิย์

กอง

สาธารณสุข
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

79 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบํา๎นตามโครงการชวํย

ลดปัญหาการติดเอดส์

จากแมสํูลํูก สภากาชาด

ไทย พระเจา๎วรวงค์เธอ

พระองค์เจา๎โสมสวลี

เพื่อเป็นคําใชจ๎าํยในการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบํา๎นตาม

โครงการชวํยลดปัญหาการติด

เอดส์จากแมสํูลํูก สภากาชาดไทย 

พระเจา๎วรวงค์เธอพระองค์เจา๎

โสมสวลี

          6,000 บา๎นปา่สัก กอง

สาธารณสุข

80 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบํา๎นตามโครงการ

พัฒนาระบบสุขาภบิาลใน

โรงเรียนและชุมชนของ

สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ

 สยามบรมราชกุมารี

เพื่อเป็นคําใชจ๎าํยในการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบํา๎นตาม

โครงการพัฒนาระบบสุขาภบิาลใน

โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ

พระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

         8,000 บา๎นปา่สัก กอง

สาธารณสุข

81 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบํา๎นตามโครงการ

รณรงค์และแก๎ไขปัญหายา

เสพติด To be number 

one (ศูนย์เพื่อใจวัยรํุนใน

ชุมชน/หมูบํา๎น) 

ทูลกระหมอํมหญิงอุบล

รัตนราชกัลยาฯ

เพื่อเป็นคําใชจ๎าํยในการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบํา๎นตาม

โครงการรณรงค์และแก๎ไขปัญหายา

เสพติด To be number one (ศูนย์

เพื่อใจวัยรํุนในชุมชน/หมูบํา๎น) 

ทูลกระหมอํมหญิงอุบลรัตนราช

กัลยาฯ

          6,000 บา๎นปา่สัก กอง

สาธารณสุข

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

59



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

82 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบํา๎นตามโครงการชวํย

ลดปัญหาการติดเอดส์

จากแมสํูลํูก สภากาชาด

ไทย พระเจา๎วรวงค์เธอ

พระองค์เจา๎โสมสวลี

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบํา๎นตาม

โครงการชวํยลดปัญหาการติด

เอดส์จากแมสํูลํูก สภากาชาด

ไทย พระเจา๎วรวงค์เธอพระองค์

เจา๎โสมสวลี

          6,000 บา๎นทอ๎งฝาย กอง

สาธารณสุข

83 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบํา๎นตามโครงการ

พัฒนาระบบสุขาภบิาลใน

โรงเรียนและชุมชนของ

สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ

 สยามบรมราชกุมารี

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบํา๎นตาม

โครงการพัฒนาระบบสุขาภบิาล

ในโรงเรียนและชุมชนของ

สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

         8,000 บา๎นทอ๎งฝาย กอง

สาธารณสุข

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณที่ กิจกรรม/โครงการ
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84 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบํา๎นตามโครงการ

รณรงค์และแก๎ไขปัญหายา

เสพติด To be number 

one (ศูนย์เพื่อใจวัยรํุนใน

ชุมชน/หมูบํา๎น) 

ทูลกระหมอํมหญิงอุบล

รัตนราชกัลยาฯ

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบํา๎นตาม

โครงการรณรงค์และแก๎ไข

ปัญหายาเสพติด To be number

 one (ศูนย์เพือ่ใจวยัรํุนในชุมชน/

หมูบํา๎น) ทูลกระหมอํมหญิง

อุบลรัตนราชกัลยาฯ

          6,000 บา๎นทอ๎งฝาย กอง

สาธารณสุข

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

85 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบํา๎นตามโครงการ

ควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีนของสมเด็จ

พระเทพรัตนสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบํา๎นตาม

โครงการควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

         5,280 บา๎นต๎นแหน

หลวง

กอง

สาธารณสุข

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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86 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบํา๎นตามโครงการ

พัฒนาระบบสุขาภบิาล

ในชุมชนของสมเด็จ

พระเทพรัตนสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบํา๎นตาม

โครงการพัฒนาระบบสุขาภบิาล

ในชุมชนของสมเด็จพระเทพ

รัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

         9,560 บา๎นต๎นแหน

หลวง

กอง

สาธารณสุข

87 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบํา๎นตามโครงการ

สืบสานพระราช

ปณิธานสมเด็จยํา ต๎าน

มะเร็งเต๎านม

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบํา๎นตาม

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบํา๎น

ตามโครงการสืบสานพระราช

ปณิธานสมเด็จยํา ต๎านมะเร็ง

เต๎านม

         5,160 บา๎นต๎นแหน

หลวง

กอง

สาธารณสุข

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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88 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบํา๎นตามโครงการ

ควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีนของสมเด็จ

พระเทพรัตนสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบํา๎นตาม

โครงการควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

         5,280 บา๎นทุงํแปง้ กอง

สาธารณสุข

89 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบํา๎นตามโครงการ

พัฒนาระบบสุขาภบิาล

ในชุมชนของสมเด็จ

พระเทพรัตนสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบํา๎นตาม

โครงการพัฒนาระบบสุขาภบิาล

ในชุมชนของสมเด็จพระเทพ

รัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

         9,560 บา๎นทุงํแปง้ กอง

สาธารณสุข

90 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบํา๎นตามโครงการ

สืบสานพระราช

ปณิธานสมเด็จยํา ต๎าน

มะเร็งเต๎านม

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบํา๎นตาม

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบํา๎น

ตามโครงการสืบสานพระราช

ปณิธานสมเด็จยํา ต๎านมะเร็ง

เต๎านม

         5,160 บา๎นทุงํแปง้ กอง

สาธารณสุข

63



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

91 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบํา๎นตามโครงการ

ควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีนของสมเด็จ

พระเทพรัตนสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบํา๎นตาม

โครงการควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

         5,280 บา๎นทุงํหลุก กอง

สาธารณสุข

92 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบํา๎นตามโครงการ

พัฒนาระบบสุขาภบิาล

ในชุมชนของสมเด็จ

พระเทพรัตนสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบํา๎นตาม

โครงการพัฒนาระบบสุขาภบิาล

ในชุมชนของสมเด็จพระเทพ

รัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

         9,560 บา๎นทุงํหลุก กอง

สาธารณสุข

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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93 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบํา๎นตามโครงการ

สืบสานพระราช

ปณิธานสมเด็จยํา ต๎าน

มะเร็งเต๎านม

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบํา๎นตาม

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบํา๎น

ตามโครงการสืบสานพระราช

ปณิธานสมเด็จยํา ต๎านมะเร็ง

เต๎านม

         5,160 บา๎นทุงํหลุก กอง

สาธารณสุข

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

94 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบํา๎นตามโครงการ

รณรงค์และแก๎ไขปัญหายา

เสพติด To be number 

one (ศูนย์เพื่อใจวัยรํุนใน

ชุมชน/หมูบํา๎น) 

ทูลกระหมอํมหญิงอุบล

รัตนราชกัลยาฯ

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบํา๎นตาม

โครงการรณรงค์และแก๎ไข

ปัญหายาเสพติด To be number

 one (ศูนย์เพือ่ใจวยัรํุนในชุมชน/

หมูบํา๎น) ทูลกระหมอํมหญิง

อุบลรัตนราชกัลยาฯ

         7,000 บา๎นทุงํฟา้บด กอง

สาธารณสุข

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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95 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบํา๎นตามโครงการ

ควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีนของสมเด็จ

พระเทพรัตนสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบํา๎นตาม

โครงการควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          6,000 บา๎นทุงํฟา้บด กอง

สาธารณสุข

96 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบํา๎นตามโครงการ

สืบสานพระราช

ปณิธานสมเด็จยํา ต๎าน

มะเร็งเต๎านม

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบํา๎นตาม

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบํา๎น

ตามโครงการสืบสานพระราช

ปณิธานสมเด็จยํา ต๎านมะเร็ง

เต๎านม

         7,000 บา๎นทุงํฟา้บด กอง

สาธารณสุข

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ

66



97 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบํา๎นตามโครงการ

รณรงค์และแก๎ไขปัญหายา

เสพติด To be number 

one (ศูนย์เพื่อใจวัยรํุนใน

ชุมชน/หมูบํา๎น) 

ทูลกระหมอํมหญิงอุบล

รัตนราชกัลยาฯ

เพื่อเป็นคําใชจ๎าํยในการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบํา๎นตาม

โครงการรณรงค์และแก๎ไขปัญหายา

เสพติด To be number one (ศูนย์

เพื่อใจวัยรํุนในชุมชน/หมูบํา๎น) 

ทูลกระหมอํมหญิงอุบลรัตนราช

กัลยาฯ

          9,000 บา๎นแทนํทอง-

ขวํงมืน่

กอง

สาธารณสุข

98 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบํา๎นตามโครงการ

ควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีนของสมเด็จ

พระเทพรัตนสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบํา๎นตาม

โครงการควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

         7,000 บา๎นแทนํทอง-

ขวํงมืน่

กอง

สาธารณสุข

99 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบํา๎นตามโครงการ

สืบสานพระราช

ปณิธานสมเด็จยํา ต๎าน

มะเร็งเต๎านม

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบํา๎นตาม

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบํา๎น

ตามโครงการสืบสานพระราช

ปณิธานสมเด็จยํา ต๎านมะเร็ง

เต๎านม

          4,000 บา๎นแทนํทอง-

ขวํงมืน่

กอง

สาธารณสุข
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

100 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบํา๎นตามโครงการ

ควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีน

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบํา๎นตาม

โครงการควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีน

          6,000 บา๎นพระบาท

ย้ังหวดี

กอง

สาธารณสุข

101 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบํา๎นตามโครงการ

พัฒนาระบบสุขาภบิาล

ในชุมชนของสมเด็จ

พระเทพรัตนสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบํา๎นตาม

โครงการพัฒนาระบบสุขาภบิาล

ในชุมชนของสมเด็จพระเทพ

รัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

         8,000 บา๎นพระบาท

ย้ังหวดี

กอง

สาธารณสุข

102 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบํา๎นตามโครงการ

สืบสานพระราช

ปณิธานสมเด็จยํา ต๎าน

มะเร็งเต๎านม

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบํา๎นตาม

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบํา๎น

ตามโครงการสืบสานพระราช

ปณิธานสมเด็จยํา ต๎านมะเร็ง

เต๎านม

          6,000 บา๎นพระบาท

ย้ังหวดี

กอง

สาธารณสุข

        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ที่ กิจกรรม/โครงการ

68



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

103 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบํา๎นตามโครงการ

ควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีน

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบํา๎นตาม

โครงการควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีน

          5,000 บา๎นมวํงพีน่๎อง กอง

สาธารณสุข

104 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบํา๎นตามโครงการ

พัฒนาระบบสุขาภบิาล

ในชุมชนของสมเด็จ

พระเทพรัตนสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบํา๎นตาม

โครงการพัฒนาระบบสุขาภบิาล

ในชุมชนของสมเด็จพระเทพ

รัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

       10,000 บา๎นมวํงพีน่๎อง กอง

สาธารณสุข

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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105 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบํา๎นตามโครงการ

สืบสานพระราช

ปณิธานสมเด็จยํา ต๎าน

มะเร็งเต๎านม

เพื่อเป็นคําใชจ๎าํยในการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบํา๎นตาม

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบํา๎นตาม

โครงการสืบสานพระราชปณิธาน

สมเด็จยํา ต๎านมะเร็งเต๎านม

          5,000 บา๎นมวํงพีน่๎อง กอง

สาธารณสุข

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

106 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบํา๎นตามโครงการ

ควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีน

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบํา๎นตาม

โครงการควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีน

          5,000 บา๎นพระเจา๎

สององค์

กอง

สาธารณสุข

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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107 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบํา๎นตามโครงการ

พัฒนาระบบสุขาภบิาลใน

ชุมชนของสมเด็จพระเทพ

รัตนสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบํา๎นตาม

โครงการพัฒนาระบบสุขาภบิาล

ในชุมชนของสมเด็จพระเทพ

รัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

       10,000 บา๎นพระเจา๎

สององค์

กอง

สาธารณสุข

108 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบํา๎นตามโครงการ

สืบสานพระราช

ปณิธานสมเด็จยํา ต๎าน

มะเร็งเต๎านม

เพื่อเป็นคําใชจ๎าํยในการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบํา๎นตาม

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบํา๎นตาม

โครงการสืบสานพระราชปณิธาน

สมเด็จยํา ต๎านมะเร็งเต๎านม

          5,000 บา๎นพระเจา๎

สององค์

กอง

สาธารณสุข

    5.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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109 โครงการสํงเสริม

คุณภาพชวีติผ๎ูสูงวยัใจ

หวาน

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนิน

โครงการสํงเสริมคุณภาพชวีติผ๎ู

สูงวยั ใจหวาน ในเขตเทศบาล

ต าบลบา๎นกลาง โดยการให๎

ความร๎ูกับผ๎ูสูงวยัจากบุคคลที่

ได๎รับความเชื่อถือ โดยมี

คําใชจ๎าํยประกอบด๎วย คําวัสดุ

อุปกรณ์ และคําใชจ๎าํยอื่นๆ ทึ่

เกี่ยวขอ๎งกับโครงการฯ

     100,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

ส านักปลัดฯ

110 โครงการชวํยเหลือผ๎ู

ยากไร๎ ผ๎ูด๎อยโอกาส 

ผ๎ูสูงอายุ และผ๎ูพกิาร

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนิน

โครงการชวํยเหลือผ๎ูยากไร๎ 

ผ๎ูด๎อยโอกาส ผ๎ูสูงอายุ และผ๎ู

พกิาร ในเขตเทศบาลฯ ทีย่ากจน

ให๎มอียํูอาศัยใหมแํละมัน่คง

แขง็แรง โดยมคํีาใชจ๎าํย

ประกอบด๎วย คําวัสดุอุปกรณ์ 

และคําใชจ๎าํยอื่นๆ ทึเ่กี่ยวขอ๎ง

กับโครงการฯ

       30,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

ส านักปลัดฯ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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111 โครงการพัฒนา

ศักยภาพชวีติ ผ๎ูพกิาร 

ผ๎ูด๎อยโอกาส

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนิน

โครงการพัฒนาศักยภาพชวีติ ผ๎ู

พกิาร ผ๎ูด๎อยโอกาส โดยมี

คําใชจ๎าํยประกอบด๎วย คําวัสดุ

อุปกรณ์ และคําใชจ๎าํยอื่นๆ ทึ่

เกี่ยวขอ๎งกับโครงการฯ

       50,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

ส านักปลัดฯ

112 โครงการพัฒนา

ศักยภาพกลุมํสตรี 

แมบํา๎น เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนิน

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมํ

สตรี แมบํา๎น เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง โดยมคํีาใชจ๎าํย

ประกอบด๎วย คําวัสดุอุปกรณ์ 

และคําใชจ๎าํยอื่นๆ ทึเ่กี่ยวขอ๎ง

กับโครงการฯ

       50,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

ส านักปลัดฯ

    5.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

113 โครงการสํงเสิรมกีฬา

และนันทนาการส าหรับ

เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนเทศบาล

ต าบลบา๎นกลาง

เพื่อเป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนิน

โครงการสํงเสิรมกีฬาและ

นันทนาการส าหรับเด็ก เยาวชน 

และประชาชนเทศบาลต าบลบา๎น

กลาง เพื่อสํงเสริมการออกก าลัง

กาย โดยมคํีาใชจ๎าํยประกอบด๎วย 

คําเงินรางวัล เหรียญรางวัล 

คําตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน

กีฬา และคําวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวขอ๎ง

       20,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กอง

การศึกษา

114 โครงการแขงํขนักีฬา

เยาวชนและประชาชน

อ าเภอสันปา่ตอง

เพื่อเป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนิน

โครงการแขงํขันกีฬาเยาวชนและ

ประชาชนอ าเภอสันปา่ตอง เพื่อ

เสริมสร๎างความปรองดอง

สมานฉันทข์องเยาวชน และ

เสริมสร๎างการออกก าลังกาย โดย

มคํีาใชจ๎าํยประกอบด๎วย คําอาหาร 

เคร่ืองดื่ม และวัสดุอุปกรณ์ที่

จ าเป็นและเกี่ยวขอ๎งกับโครงการฯ

     100,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กอง

การศึกษา

6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมชนและการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรยีบร้อย

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ
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     6.1 แผนงานงบกลาง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เงินส ารองจาํย เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในกรณีไมํ

สามารถคาดการณ์ไวล๎ํวงหน๎า 

เชนํ อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย 

สาธารณภัย และตามนโยบาย

จังหวัด

500,000    เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

ส านักปลัดฯ

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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     6.2 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการสํงเสริมและ

สนับสนุนการสร๎าง

ความปรองดอง

สมานฉันท์

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนิน

โครงการสํงเสริมและสนับสนุน

การสร๎างความปรองดอง

สมานฉันทแ์ละการปกปอ้ง

สถาบันส าคัญของชาติ โดยมี

คําใชจ๎าํยประกอบด๎วย 

คําอาหาร เคร่ืองดื่ม 

คําตอบแทนวทิยากร และ

คําใชจ๎าํยอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ๎งกับ

การจัดโครงการ

5,000        เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

ส านักปลัดฯ

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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     6.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการอ านวยความ

สะดวกด๎านการจราจร

และอุบัติภัย

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนิน

โครงการอ านวยความสะดวก

ด๎านการจราจรและอุบัติภัยทาง

ถนนในชวํงเทศกาลฯ ส าหรับ

ประชาชนผ๎ูใชถ๎นน โดยมี

คําใชจ๎าํยประกอบด๎วย 

คําอาหาร เคร่ืองดื่ม คําพาหนะ

 คําวสัดุอุปกรณ์ตํางๆ และ

คําใชจ๎าํยอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ๎ง

20,000      เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

งานปอ้งกันฯ

 ส านักปลัดฯ

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

77



4 โครงการประชาชนอุนํ

ใจด๎วยบริการระบบ

การแพทย์ฉุกเฉินยุคใหมํ

 24 ชั่วโมง

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนิน

โครงการประชาชนอุนํใจด๎วย

บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ยุคใหม ํ24 ชั่วโมง โดยมี

คําใชจ๎าํยประกอบด๎วย 

คําตอบแทน คําพาหนะ คําวัสดุ

อุปกรณ์ทีใ่ชใ๎นการบริการ

การแพทย์ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง 

และคําใชจ๎าํยอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ๎ง

10,000      เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

งานปอ้งกันฯ

 ส านักปลัดฯ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการฝึกอบรมให๎

ความร๎ูเกี่ยวกับการ

ซักซ๎อมแผนปอ้งกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนิน

โครงการฝึกอบรมให๎ความร๎ู

เกี่ยวกับการซักซ๎อมแผน

ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลต าบลบา๎นกลาง โดยมี

คําใชจ๎าํยประกอบด๎วย คํา

วทิยากร คําอาหารเคร่ืองดื่ม 

คําวัสดุอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวขอ๎งใน

การฝึกซ๎อมแผนฯ

20,000      เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

งานปอ้งกันฯ

 ส านักปลัดฯ

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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6 โครงการของศูนย์ อป

พร. และพัฒนา

ศักยภาพของ อปพร.

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนิน

โครงการของศูนย์อาสาสมัคร

ปอ้งกันภัยฝ่ายพลเรือนและ

พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร

ปอ้งกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

 โดยมคํีาใชจ๎าํยประกอบด๎วย 

คําวทิยากร คําอาหาร เคร่ืองดื่ม

 คําพาหนะ คําตอบแทน คํา

วสัดุอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวขอ๎งกับ

โครงการฯ

10,000      เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

งานปอ้งกันฯ

 ส านักปลัดฯ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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7 โครงการปอ้งกันและ

แก๎ไขปัญหาหมอกควนั

และไฟปา่ (ทอ๎งถิ่นปา่

รักษน์้ า)

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนิน

โครงการปอ้งกันและแก๎ไข

ปัญหาหมอกควนัและไฟปา่ 

(ทอ๎งถิ่นปา่รักษน์้ า)โดยมี

คําใชจ๎าํยประกอบด๎วย คํา

วทิยากร คําอาหารเคร่ืองดื่ม 

คําวัสดุอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวขอ๎งใน

การฝึกซ๎อมแผนฯ

5,000        เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

งานปอ้งกันฯ

 ส านักปลัดฯ

     6.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ.2563

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 โครงการของศูนย์

ประสานงานเพือ่

เอาชนะยาเสพติด

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนิน

โครงการของศูนย์ประสานงาน

เพือ่เอาชนะยาเสพติด โดยมี

คําใชจ๎าํยประกอบด๎วย คํา

วทิยากร คําพาหนะ คําอาหาร 

คําอาหารวาํงและเคร่ืองดื่ม 

คําทีพ่ัก และคําใชจ๎าํยอื่นๆ ที่

เกี่ยวขอ๎งกับโครงการฯ

5,000        เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

ส านักปลัดฯ

7. ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีด ีด้วยนวัตกรรมการบรหิารท่ีเหมาะสม

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ
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     7.1 แผนงานงบกลาง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 คําช าระเงินกูส๎ านักงาน

เงินทุนสํงเสริมกิจการ

เทศบาล

เพือ่จาํยเป็นคําช าระเงินกู๎

ส านักงานเงินทุนสํงเสริมกิจการ

เทศบาล (ก.ส.ท.)

 2,314,344 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กองคลัง

2 คําช าระดอกเบี้ยเงินกู๎

กองทุนสํงเสริมกิจการ

เทศบาล

เพือ่จาํยเป็นคําช าระดอกเบี้ย

เงินกูก๎องทุนสํงเสริมกิจการ

เทศบาล (ก.ส.ท.)

     226,539 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กองคลัง

3 เงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม

เพือ่จาํยเป็นเงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม

     500,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กองคลัง

4 เงินสมทบกองทุนเงิน

ทดแทน

เพือ่จาํยเป็นเงินสมทบกองทุน

เงินทดแทน

       40,000 

5 เงินชวํยเหลือ

งบประมาณรายจาํย

เฉพาะการประปา

เพือ่จาํยเป็นเงินชวํยเหลือ

กิจการงบประมาณรายจาํย

เฉพาะกิจการประปาเทศบาลฯ

     300,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กองชาํง

6 คําบ ารุงสันนิบาต

เทศบาลแหํงประเทศไทย

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการบ ารุง

สันนิบาตเทศบาลแหํงประเทศ

ไทยตามขอ๎บังคับของสมาคม 

ส.ท.ท.

      87,408 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กองคลัง

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 เงินสมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพ

ระดับทอ๎งถิ่นหรือพื้นที่

เทศบาลฯ

เพือ่จาํยเป็นคําใชจ๎าํยเงินสมทบ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ระดับทอ๎งถิ่นหรือพื้นทีเ่ทศบาลฯ

 (ส.ป.ส.ช.)

     250,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กอง

สาธารณสุขฯ

8 เงินสมทบกองทุน

บ าเหน็จบ านาญ

ขา๎ราชการ (กบข.)

เพือ่จาํยเป็นคําใชจ๎าํยเงินสมทบ

กองทุนบ าเหน็จบ านาญ

ขา๎ราชการ (กบข.)

     200,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กองคลัง

9 เงินสมทบกองทุน

สวสัดิการชุมชน

เพือ่จาํยเป็นคําใชจ๎าํยเงินสมทบ

กองทุนสวัสดิการชุมชนของ

เทศบาลต าบลบา๎นกลาง

       50,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

ส านักปลัดฯ

10 เงินคําใชจ๎าํยในการ

จัดการจราจร

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการแกไ๎ขปัญหา

เกี่ยวกบัการจราจร ที่ประชาชนได๎รับ

ประโยชน์โดยตรง เชนํ การทาสี ตีเส๎น

 สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุด

ตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค๎งจราจร 

กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผง

กัน้จราจร แผงพลาสติกใสํน้ า เสา

ล๎มลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอ

ความเร็ว ฯลฯ ที่เกี่ยวขอ๎งในการแกไ๎ข

ปัญหากบัการจราจร

         3,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กองชาํง

พ.ศ.2563

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562
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11 เงินบ าเหน็จ

ลูกจา๎งประจ า

เพื่อเป็นคําใชจ๎าํยเงินบ าเหน็จ

ลูกจา๎งประจ า

     180,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กองคลัง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 เงินชวํยเหลือพเิศษ เพื่อเป็นคําใชจ๎าํยในการชวํยเหลือ

คําท าศพให๎แกํบุคลากรของ

เทศบาลต าบลบา๎นกลาง

       10,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

ส านักปลัดฯ

13 เงินคําท าขวญัพนักงาน

สํวนทอ๎งถิ่น/ลูกจา๎ง

เพื่อเป็นคําใชจ๎าํยในการเงินคําท า

ขวัญพนักงานสํวนทอ๎งถิ่น/ลูกจา๎ง 

ซ่ึงได๎รับอันตรายหรือเจ็บในระหวาํง

 หรือในขณะปฏบิัติหน๎าที่

       30,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

ส านักปลัดฯ

14 เงินชวํยเหลือการศึกษา

บุตรผ๎ูรับบ านาญ

เพื่อเป็นคําใชจ๎าํยในการเงิน

ชวํยเหลือการศึกษาบุตรผ๎ูรับ

บ านาญ

       75,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กองคลัง

15 เงินสมทบกองทุน

บ าเหน็จบ านาญ

ขา๎ราชการสํวนทอ๎งถิ่น 

(กบท.)

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยเงินสมทบ

กองทุนบ าเหน็จบ านาญ

ขา๎ราชการสํวนทอ๎งถิ่น (กบท.) 

โดยค านาณจากร๎อยละ 2 ของ

งบประมาณรายได๎ไมรํวมเงิน

อุดหนุนทัว่ไป

  1,043,920 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กองคลัง

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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16 เงินชวํยเหลือคําครอง

ชพีผ๎ูรับบ านาญ

ขา๎ราชการสํวนทอ๎งถิ่น 

(ชคบ.)

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการครอง

ชพีให๎แกํผ๎ูรับบ านาญขา๎ราชการ

สํวนทอ๎งถิ่น

       67,500 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กองคลัง

     7.2 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป งานบรหิารท่ัวไป

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

17 เงินเดือน ฝ่ายการเมอืง เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยเงินเดือน เงิน

คําตอบแทนประจ าต าแหนํง 

เงินคําตอบแทนพเิศษ

 3,072,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

ส านักปลัดฯ

18 เงินเดือน ฝ่ายประจ า เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยเงินเดือน เงิน

คําตอบแทนประจ าต าแหนํง 

เงินคําตอบแทนพเิศษ

  6,442,680 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

ส านักปลัดฯ

19 คําตอบแทน เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยตอบแทนผ๎ู

ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์

แกํองค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิ่น 

คําเบี้ยประชุม คําตอบแทนการ

ปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ คํา

เชาํบา๎น เงินชวํยเหลือบุตร

 1,853,898 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

ส านักปลัดฯ

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

85



20 คําจา๎งเหมาบริการ เพือ่จาํยเป็นคําใชจ๎าํยในการจา๎ง

เหมาบริการ จา๎งท าใดสิ่งใดสิ่ง

หนึ่งให๎แกํเทศบาลฯ เชนํ คําจา๎ง

ท าความสะอาดอาคาร คํา

ก าจัดสิ่งปฏกิูล คําบริการก าจัด

ปลวก

     288,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

ส านักปลัดฯ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

21 คําเบี้ยประกัน เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยเบี้ยประกันภัย

 ตาม พ.ร.บ. ส าหรับรถยนต์ 

และรถจักรยานยนต์สํวนกลาง

       10,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

ส านักปลัดฯ

22 คําใชจ๎าํยในการ

ด าเนินคดี

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยด าเนินคดี

ตํางๆ เชนํ คําธรรมเนียมศาล 

คําจา๎งทนายความฟอ้งคดี คํา

ชดใชต๎ามค าพพิากษา

       10,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

ส านักปลัดฯ

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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23 รายจาํยเกี่ยวกับการ

รับรองและพธิกีาร

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการรับรอง

การประชุมสภาเทศบาล การ

ประชุมตํางๆ การจัดงานรัฐพธิ ี

วฒันธรรมประเพณี และพธิทีาง

ศาสนา

       80,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

ส านักปลัดฯ

24 คําใชจ๎าํยในการจัดการ

เลือกตัง้

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนินิ

การจัดการเลือกตัง้สมาชกิสภา

เทศบาลฯ โดยมคํีาใชจ๎าํย

ประกอบด๎วย คําวัสดุ อุปกรณ์ 

คําบัตรเลือกตัง้ คําตอบแทน 

และคําใชจ๎าํยอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ๎ง

     450,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

ส านักปลัดฯ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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25 คําใชจ๎าํยในการเดินทาง

ไปราชการ

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการเดินทาง

ไปราชการ โดยมคํีาใชจ๎าํย

เกี่ยวกับ คําทีพ่ัก คําพาหนะ คํา

เบี้ยเลี้ยง คําบริการจอดรถ ณ 

ทาํอากาศยาน คําผํานทางดํวน

พเิศษ คําลงทะเบยีนตํางๆ และ

คําใชจ๎าํยอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ๎ง

     350,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

ส านักปลัดฯ

26 โครงการจัดงานวนั

เทศบาล

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนิน

โครงการจัดงานวันเทศบาล 

โดยมคํีาใชจ๎าํยประกอบด๎วย 

คําอาหาร คําเคร่ืองดื่ม 

คําตอบแทนวทิยากร คําสังฆท

ทาน และวัสดุอุปกรณ์ทีจ่ าเป็น

และเกี่ยวขอ๎งกับการจัดโครงการ

       20,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

ส านักปลัดฯ

27 คําจัดซ้ือพวงมาลัย ชอํ

ดอกไม ๎กระเชา๎ดอกไม ๎

พวงมาลา

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในดารจัดซ้ือ

พวงมาลัย ชอํดอกไม ๎กระเชา๎

ดอกไม ๎พวงมาลา

          5,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

ส านักปลัดฯ

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

28 โครงการวนัทอ๎งถิ่นไทย เพื่อเป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนิน

โครงการวันทอ๎งถิ่นไทย โดยมี

คําใชจ๎าํยประกอบด๎วย คําอาหาร 

คําเคร่ืองดื่ม คําตอบแทนวทิยากร 

คําสัมฆทาน คําพาหนะ คําวัสดุ

อุปกรณ์ตํางๆ  และคําใชจ๎าํยอืน่ๆ 

ที่เกี่ยวขอ๎ง

       30,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

ส านักปลัดฯ

29 โครงการศูนย์ยุติธรรม

ชุมชนเทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

เพื่อเป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนิน

โครงการศูนย์ยุติธรรมชุมชน

เทศบาลต าบลบา๎นกลาง โดยมี

คําใชจ๎าํยประกอบด๎วย คําปา้ย

ประชาสัมพันธ ์คําวัสดุอุปกรณ์

ตํางๆ และคําใชจ๎าํยอืน่ๆ ที่เกี่ยวขอ๎ง

       10,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

ส านักปลัดฯ

30 โครงการอบรมให๎

ความร๎ูแกํประชาชน

เกี่ยวกับการบังคับใช๎

กฎหมายตํางๆ

เพื่อเป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนิน

โครงการอบรมให๎ความร๎ูแกํ

ประชาชนเกี่ยวกับการบังคับใช๎

กฎหมายตํางๆ โดยมคํีาใชจ๎าํย

ประกอบด๎วย คําอาหาร เคร่ืองดื่ม

 คําตอบแทนวทิยากร คําวัสดุ

อุปกรณ์ตํางๆ และคําใชจ๎าํยอืน่ๆ ที่

เกี่ยวขอ๎ง

       20,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

ส านักปลัดฯ

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

31 อุดหนุนโครงการศูนย์

ขอ๎มูลขาํวสารและ

สารสนเทศของอ าเภอ

สันปา่ตอง

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการอุดหนุน

โครงการศูนย์ขอ๎มูลขาํวสาร

และสารสนเทศขององค์กร

ปกครองสํวนทอ๎งถิ่นอ าเภอสัน

ปา่ตอง

       32,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

ส านักปลัดฯ

32 คําบ ารุงรักษาและ

ซํอมแซมทรัพย์สิน

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการ

บ ารุงรักษาและซํอมแซม

ทรัพย์สินเพือ่ให๎สามารถใชง๎าน

ได๎ตามปกติ เชนํ คอมพวิเตอร์ 

เคร่ืองถํายเอกสาร วสัดุอุปกรณ์

เสียงตามสาย

     100,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

ส านักปลัดฯ

33 คําวสัดุ เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยคําวัสดุ

ส านักงาน งานบา๎นงานครัว 

ยานพาหนะและขนสํง เชื่อเพลิง

และหลํอลื่น โฆษณาและ

เผยแพรํ และคอมพวิเตอร์

     630,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

ส านักปลัดฯ

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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34 คําสาธารณูปโภค เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยคําไฟฟา้ 

บริการโทรศัพท ์บริการ

ไปรษณีย์ และบริการสื่อสาร

และโทรคมนาคม

     940,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

ส านักปลัดฯ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

35 เคร่ืองอาํนบัตร

อเนกประสงค์

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการจัดซ้ือ

เคร่ืองอาํนบัตรอเนกประสงค์ 

จ านวน 6 เคร่ือง

         4,200 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

ส านักปลัดฯ

36 พัดลมไอเย็น เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการจัดซ้ือ

พัดลมไอเย็น จ านวน 4 เคร่ือง

       80,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

ส านักปลัดฯ

37 ไมค์ตัง้โต๏ะห๎องประชุม เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการจัดซ้ือ

ไมค์ตัง้โต๏ะห๎องประชุม จ านวน 1

 ชุด

       53,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

ส านักปลัดฯ

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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     7.3 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป งานวางแผนสถติิและวิชาการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

38 เงินเดือนพนักงาน

เทศบาล

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยเงินเดือน

ให๎แกํพนักงานเทศบาลฯ

     356,640 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

ส านักปลัดฯ

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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39 โครงการจัดท า

แผนพัฒนา คํา

สนับสนุนการจัดท า

แผนชุมชน แผน

ด าเนินงาน รายงานการ

ติดตามแลประเมนิผล

แผนพัฒนาเทศบาล 

เทศบัญญัติงบประมาณ

รายจาํยประจ าปฯี

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการจัดท า

แผนพัฒนาเทศบาล การจัดประชุม

หรืออบรมการจัดท าแผนพัฒนาการ

จัดเกบ็ขอ๎มูลพื้นฐาน การสนับสนุน

การจัดท าแผนชุมชน แผนด าเนินงาน 

รายงานติดตามและประเมนิผล

แผนพัฒนาเทศบาลฯ เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาํยประจ าปี การ

ตรวจรับรองมาตรฐานการปฏบิัติ

ราชการการประเมนิประสิทธภิาพและ

ประสิทธผิลการปฏบิัติราชการเพือ่

ก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น

กรณีพอเิศษฯ

        60,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

ส านักปลัดฯ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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40 โครงการประชุม สัมมนา

เชงิปฏบิัติการเพือ่สร๎าง

ความร๎ู ความเขา๎ใจใน

กระบวนการจัดท า

แผนพัฒนาทอ๎งถิ่น และ

การประชาคมหมูบํา๎น

เพือ่จัดท าแผนพัฒนา

ทอ๎งถิ่น

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนิน

โครงการประชุม สัมมนาเชงิ

ปฏบิัติการเพือ่สร๎างความร๎ู 

ความเขา๎ใจในกระบวนการ

จัดท าแผนพัฒนาทอ๎งถิ่น และ

การประชาคมหมูบํา๎นเพือ่จัดท า

แผนพัฒนาทอ๎งถิ่น โดยมี

คําใชจ๎าํยประกอบด๎วย 

คําอาหาร เคร่ืองดื่ม 

คําตอบแทนวทิยากร และคํา

วสัดุอุปกรณ์ตํางๆ และ

คําใชจ๎าํยอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ๎ง

       30,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

ส านักปลัดฯ

     7.4 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป งานบรหิารงานคลัง
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

41 เงินเดือน ฝ่ายประจ า เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยเงินเดือน เงิน

คําตอบแทนประจ าต าแหนํง 

เงินคําตอบแทนพเิศษ

  3,963,600 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กองคลัง

42 คําตอบแทน เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยตอบแทนผ๎ู

ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์

แกํองค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิ่น 

คําเบี้ยประชุม คําตอบแทนการ

ปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ คํา

เชาํบา๎น เงินชวํยเหลือบุตร

     256,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กองคลัง

43 คําธรรมเนียมตํางๆ เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยคําธรรมเนียม

ตํางๆ และคําใชจ๎าํยอื่นๆ ที่

เกี่ยวขอ๎ง

          2,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กองคลัง

44 คําเบี้ยประกันภัย เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยเบี้ยประกันภัย

 ตาม พ.ร.บ. ส าหรับรถยนต์ 

และรถจักรยานยนต์สํวนกลาง

         3,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กองคลัง

45 คําปรับปรุงระบบแผนที่

ภาษี

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยคําปรับปรุง

ระบบแผนทีภ่าษขีองเทศบาลฯ

       50,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กองคลัง

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

46 คําจา๎งเหมาบริการ เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการจา๎ง

เหมาบริการ จา๎งท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

 เชนํ คําจา๎งคนงานบันทกึขอ๎มูล

       10,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กองคลัง

47 คําใชจ๎าํยในการเดินทาง

ไปราชการ

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการเดินทาง

ไปราชการ เชนํ คําทีพ่ัก คํา

พาหนะ คําเบี้ยเลี้ยง คําบริการ

จอดรถ ณ ทาํอากาศยาน คํา

ผํานทางดํวนพเิศษ 

คําลงทะเบยีนตํางๆ และ

คําใชจ๎าํยอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ๎ง

       40,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กองคลัง

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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48 โครงการอบรมให๎ความร๎ู

เกี่ยวกับการปฏบิัติงาน

ตาม พรบ.การจัดซ้ือจัก

จา๎งและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560 และ

ระเบยีบที่เกี่ยวขอ๎งแกํ

เจา๎หน๎าที่ผ๎ูปฏบิัติงาน

ด๎านพัสดุและ

คณะกรรมการจัดซ้ือจัด

จา๎ง

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนิน

โครงการอบรมให๎ความร๎ูเกี่ยวกบัการ

ปฏบิัติงานตาม พรบ.การจัดซ้ือจักจา๎ง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.

2560 และระเบียบที่เกี่ยวขอ๎งแกํ

เจา๎หน๎าที่ผ๎ูปฏบิัติงานด๎านพัสดุและ

คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจา๎ง โดยมี

คําใชจ๎าํยประกอบด๎วย คําวทิยากร 

คําอาหารวาํง เคร่ืองดื่ม และวัสดุ

อุปกรณ์ที่จ าเป็นและเกี่ยวขอ๎งกบั

โครงการฯ

       10,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กองคลัง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

49 คําบ ารุงรักษาและ

ซํอมแซมทรัพย์สิน

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการ

บ ารุงรักษาและซํอมแซม

ทรัพย์สินเพือ่ให๎สามารถใชง๎าน

ได๎ตามปกติ เชนํ ยาพาหนะ 

คอมพวิเตอร์ เคร่ืองถํายเอกสาร

       40,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กองคลัง

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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50 คําวสัดุ เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยคําวัสดุ

ส านักงาน งานบา๎นงานครัว 

ยานพาหนะและขนสํง เชื่อเพลิง

และหลํอลื่น โฆษณาและเผยแพรํ

     230,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กองคลัง

51 คอมพวิเตอร์ส านักงาน เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการจัดซ้ือ

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับ

ส านักงาน (จอขนาดไมนํ๎อยกวาํ

 19 นิ้ว) จ านวน 1 เคร่ือง

       17,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กองคลัง

52 เคร่ืองพมิพ ์

Multifunction แบบฉีด

หมกึพร๎อมติดตัง้ถัง

หมกึพมิพ์

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการจัดซ้ือ

เคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบ

ฉีดหมกึพร๎อมติดตัง้ถังหมกึพมิพ์

 (Ink Tank Printer) จ านวน 2 

เคร่ือง

       16,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กองคลัง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ที่
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53 เคร่ืองพมิพ ์

Multifunction เลเซอร์ 

หรือ LED ขาวด า

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการจัดซ้ือ

เคร่ืองพมิพ ์Multifunction 

เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 

จ านวน 1 เคร่ือง

          9,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กองคลัง

54 เคร่ืองสแกนเนอร์ เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการจัดซ้ือ

เคร่ืองสแกนเนอร์ ส าหรับงาน

เก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 

แบบที ่1 จ านวน 1 เคร่ือง

       18,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กองคลัง

55 ตูเ๎หล็กเก็บเอกสาร 2 

บาน

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการจัดซ้ือตู๎

เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน 

จ านวน 7 ใบ

       38,500 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กองคลัง

56 เก๎าอี้ส านักงาน เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการจัดซ้ือ

เก๎าอี้ส านักงาน เบาะท าจาก

หนังสีด า มโีช๏คปรับสูงต่ าได๎ มี

สปริงหลัง มลี๎อเลื่อน แขง็แรง

ทนทาน จ านวน 3 ตัว

        4,770 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กองคลัง
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     7.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบรหิารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

57 เงินเดือน ฝ่ายประจ า เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยเงินเดือน เงิน

คําตอบแทนประจ าต าแหนํง 

เงินคําตอบแทนพเิศษ

  1,208,400 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

งานปอ้งกันฯ

 ส านักปลัดฯ

58 คําจา๎งเหมาบริการ เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการจา๎ง

เหมาบริการ จา๎งท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ให๎แกํเทศบาลฯ เชนํ คําจา๎ง

คนงานดูแลความปลอดภัย

คําจา๎งก าจัดสิ่งปฏกิูล 

คําบริการด๎านตํางๆ

     192,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

งานปอ้งกันฯ

 ส านักปลัดฯ

59 คําบ ารุงรักษาและ

ซํอมแซม

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการ

บ ารุงรักษาและซํอมแซม

ทรัพย์สินเพือ่ให๎สามารถใชง๎าน

ได๎ตามปกติ เชนํ ยานพาหนะ 

คอมพวิเตอร์ เคร่ืองถํายเอกสาร

       80,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

งานปอ้งกันฯ

 ส านักปลัดฯ

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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60 คําวสัดุ เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยคําวัสดุไฟฟา้

และวทิยุ กํอสร๎าง ยานพาหนะ

และขนสํง เชื่อเพลิงและหลํอลื่น 

เคร่ืองแตํงกาย เคร่ืองดับเพลิง

     230,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

งานปอ้งกันฯ

 ส านักปลัดฯ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

61 เคร่ืองสูบน้ า เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการจัดซ้ือ

เคร่ืองสูบน้ า เคร่ืองยนต์เบนซิน

 สูบน้ าได๎ 450 ลิตรตํอนาท ี

จ านวน 1 เคร่ือง

       11,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

งานปอ้งกันฯ

 ส านักปลัดฯ

62 เคร่ืองดูดฝุ่น เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการจัดซ้ือ

เคร่ืองดูดฝุ่น จ านวน 1 ตัว

       13,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

งานปอ้งกันฯ

 ส านักปลัดฯ

63 เคร่ืองอัดฉีดน้ าแรง เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการจัดซ้ือ

เคร่ืองอัดฉีดน้ าแรง จ านวน 1 

เคร่ือง

         2,300 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

งานปอ้งกันฯ

 ส านักปลัดฯ

64 กล๎องวงจรปดิ เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการจัดซ้ือ

กล๎องวงจรปดิ

    490,700 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

งานปอ้งกันฯ

 ส านักปลัดฯ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ
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65 คําบ ารุงรักษาและ

ปรับปรุงครุภัณฑ์

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการ

ซํอมแซมบ ารุงรักษาโครงสร๎าง

ของครุภัณฑ์ขนาดใหญํ เชนํ 

เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ

     100,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

งานปอ้งกันฯ

 ส านักปลัดฯ

     7.6 แผนงานการศกึษา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

66 เงินเดือน ฝ่ายประจ า เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยเงินเดือน เงิน

คําตอบแทนประจ าต าแหนํง 

เงินเดือนพนักงานถํายโอน 

เงินเดือนครูผ๎ูแลเด็ก เงินคําจา๎ง

ลูกจา๎งประจ าและบุคลากร

สนับสนุนการสอน เงิน

คําตอบแทนพเิศษ

############# เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กอง

การศึกษา

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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67 คําตอบแทน เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยตอบแทนผ๎ู

ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์

แกํองค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิ่น 

คําตอบแทนคณะกรรมการ

ตรวจวทิยาฐานะ คําเบี้ยประชุม

 คําตอบแทนการปฏบิัติงานนอก

เวลาราชการ คําเชาํบา๎น เงิน

ชวํยเหลือบุตร

     312,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กอง

การศึกษา

68 คําโฆษณาและเผยแพรํ เพือ่จาํยเป็นคําโฆษณาและ

เผยแพรํขาํวสารทางสื่อและ

สิ่งพมิพต์ํางๆ

          5,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กอง

การศึกษา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

69 คําจา๎งเหมาบริการ เพือ่จาํยเป็นคําจา๎งเหมาบริการ

 คําจา๎งแรงงาน และคําใชจ๎าํย

อื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ๎ง

     800,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กอง

การศึกษา

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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70 คําใชจ๎าํยในการเดินทาง

ไปราชการ

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการเดินทาง

ไปราชการ เชนํ คําทีพ่ัก คํา

พาหนะ คําเบี้ยเลี้ยง คําบริการ

จอดรถ ณ ทาํอากาศยาน คํา

ผํานทางดํวนพเิศษ 

คําลงทะเบยีนตํางๆ และ

คําใชจ๎าํยอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ๎ง

       50,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กอง

การศึกษา

71 คําใชจ๎าํยเกี่ยวกับระบบ

อนิเตอร์เน็ต ADSL และ

 LAN

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยเกี่ยวกับระบบ

อนิเตอร์เน็ต ADSL และ LAN ใน

โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุงํฟา้บด

ราษฎร์บ ารุง) เชนํ คําปรับปรุง

ระบบอนิเตอร์เน็ต คําบริการราย

เดือน

       16,800 โรงเรียนเทศบาล

 1 (ทุํงฟา้บด

ราษฎร์บ ารุง)

กอง

การศึกษา

72 คําสาธารณูปโภคและ

คํากระแสไฟฟา้โรงเรียน

เทศบาล 1

เพือ่เป็นคําสาธารณูปโภคและ

คํากระแสไฟฟา้โรงเรียนเทศบาล

 1

     180,000 โรงเรียนเทศบาล

 1 (ทุํงฟา้บด

ราษฎร์บ ารุง)

กอง

การศึกษา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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73 คําสาธารณูปโภคและ

คําโทรศัพท ์โรงเรียน

เทศบาล 1

เพือ่เป็นคําสาธารณูปโภคและ

คําโทรศัพทโ์รงเรียนเทศบาล 1

       10,000 โรงเรียนเทศบาล

 1 (ทุํงฟา้บด

ราษฎร์บ ารุง)

กอง

การศึกษา

74 คําน้ ามันเชื่อเพลิง 

โรงเรียนเทศบาล 1

เพือ่เป็นคําน้ ามันเชื้อเพลิง 

โรงเรียนเทศบาล 1

       30,000 โรงเรียนเทศบาล

 1 (ทุํงฟา้บด

ราษฎร์บ ารุง)

กอง

การศึกษา

75 คําใชจ๎าํยในการเดินทาง

ไปราชการของโรงเรียน

เทศบาล 1

เพื่อเป็นคําใชจ๎าํยในการเดินทางไป

ราชการของโรงเรียนเทศบาล 1 

เชนํ คําที่พัก คําพาหนะ คําเบี้ย

เลี้ยง คําบริการจอดรถ ณ ทาํ

อากาศยาน คําผํานทางดํวนพเิศษ 

คําลงทะเบยีนตํางๆ และคําใชจ๎าํย

อืน่ๆ ที่เกี่ยวขอ๎ง

     100,000 โรงเรียนเทศบาล

 1 (ทุํงฟา้บด

ราษฎร์บ ารุง)

กอง

การศึกษา

76 คําบ ารุงรักษาและ

ซํอมแซมทรัพย์สิน

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการ

บ ารุงรักษาและซํอมแซม

ทรัพย์สินเพือ่ให๎สามารถใชง๎าน

ได๎ตามปกติ เชนํ ยานพาหนะ 

คอมพวิเตอร์ เคร่ืองถํายเอกสาร

       50,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กอง

การศึกษา

77 คําวสัดุ เพือ่จาํยเป็นคําวสัดุส านักงาน 

งานบา๎นงานครัว เชื้อเพลิงและ

หลํอลื่น ไฟฟา้และวทิยุ กํอสร๎าง

 การเกษตร กีฬา

    127,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กอง

การศึกษา

105



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

78 คําอาหารเสริมนม (นม) 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลต าบลบา๎น

กลาง

เพือ่เป็นคําอาหารเสริมนม (นม) 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลบา๎นกลาง

     230,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาล

ต าบลบา๎นกลาง

กอง

การศึกษา

79 คําอาหารเสริมนม (นม) 

โรงเรียนบา๎นทุงํเสี้ยว

เพือ่เป็นคําอาหารเสริมนม (นม)

โรงเรียนบา๎นทุงํเสี้ยว

     321,000 โรงเรียนบา๎ทุงํ

เสี้ยว

กอง

การศึกษา

80 คําอาหารเสริมนม (นม) 

โรงเรียนเทศบาล 1 

(ทุงํฟา้บดราษฎร์บ ารุง)

เพือ่เป็นคําอาหารเสริมนม (นม)

โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุงํฟา้บด

ราษฎร์บ ารุง)

 1,740,000 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุงํฟา้บด

ราษฎร์บ ารุง)

กอง

การศึกษา

81 เคร่ืองคอมพวิเตอร์

โน๏ตบุ๏ค ส านักงาน

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการจัดซ้ือ

เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๏ตบุ๏ค 

ส านักงาน จ านวน 2 เคร่ือง

       32,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กอง

การศึกษา

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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82 เคร่ืองปรับอากาศแบบ

แยกสํวน แบบตัง้พื้น

หรือแบบแขวน พร๎อม

ติดตัง้

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการจัดซ้ือ

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสํวน

 แบบตัง้พื้นหรือแบบแขวน 

พร๎อมติดตัง้ ขนาดไมตํ่ ากวาํ 

20,000 บทียูี จ านวน 2 เคร่ือง

       61,200 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กอง

การศึกษา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

83 เคร่ืองปรับอากาศแบบ

แยกสํวน แบบตัง้พื้น

หรือแบบแขวน พร๎อม

ติดตัง้

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการจัดซ้ือ

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสํวน

 แบบตัง้พื้นหรือแบบแขวน 

พร๎อมติดตัง้ ขนาดไมตํ่ ากวาํ 

30,000 บทียูี จ านวน 8 เคร่ือง

     321,600 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กอง

การศึกษา

84 ตูเ๎ก็บเอกสารแบบ 2 

บาน

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการจัดซ้ือตู๎

เก็บเอกสารแบบ 2 บาน จ านวน

 3 หลัง

       16,500 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กอง

การศึกษา

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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85 โต๏ะเก๎าอี้นักเรียนระดับ

ประถมศึกษา

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในจัดซ้ือโต๏ะ

เก๎าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา

 จ านวน 60 ชุด

        66,000 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุงํฟา้บด

ราษฎร์บ ารุง)

กอง

การศึกษา

86 โต๏ะเก๎าอี้แลคเชอร์ เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในจัดซ้ือโต๏ะ

เก๎าอี้แลคเชอร์ จ านวน 100 ตัว

       69,000 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุงํฟา้บด

ราษฎร์บ ารุง)

กอง

การศึกษา

87 ชัน้วางหนังสือ เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในจัดซ้ือชัน้

วางหนังสือ จ านวน 4 หลัง

       19,200 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุงํฟา้บด

ราษฎร์บ ารุง)

กอง

การศึกษา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

88 เคร่ืองขยายเสียง

เคลื่อนที่

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในจัดซ้ือ

เคร่ืองขยายเสียงเคลื่อนที ่

จ านวน 2 ชุด

       30,000 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุงํฟา้บด

ราษฎร์บ ารุง)

กอง

การศึกษา

89 เคร่ืองมัลติมเีดีย

โปรเจคเตอร์

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในจัดซ้ือ

เคร่ืองมัลติมเีดียโปรเจคเตอร์ 

ระดับ SVGV ขนาด 3,000 

ANSI Lumens จ านวน 2 เคร่ือง

       28,200 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุงํฟา้บด

ราษฎร์บ ารุง)

กอง

การศึกษา

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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90 เคร่ืองฉายภาพ 3 มติิ เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในจัดซ้ือ

เคร่ืองฉายภาพ 3 มติิ จ านวน 2

 เคร่ือง

       40,000 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุงํฟา้บด

ราษฎร์บ ารุง)

กอง

การศึกษา

91 จอรับภาพชนิดมอเตอร์

ไฟฟา้

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในจัดซ้ือ

จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟา้ 

ขนาดเส๎นทแยงมุม 100 นิ้ว 

จ านวน 1 เคร่ือง

       13,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กอง

การศึกษา

     7.7 แผนงานสาธารณสุข

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

92 เงินเดือน ฝ่ายประจ า เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยเงินเดือน เงิน

คําตอบแทนประจ าต าแหนํง 

เงินคําตอบแทนพเิศษ

  4,360,100 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กอง

สาธารณสุขฯ

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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93 คําตอบแทน เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยตอบแทนผ๎ู

ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์

แกํองค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิ่น 

คําเบี้ยประชุม คําตอบแทนการ

ปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ คํา

เชาํบา๎น เงินชวํยเหลือบุตร

     365,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กอง

สาธารณสุขฯ

94 คําธรรมเนียมตํางๆ เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยคําธรรมเนียม

ตํางๆ และคําใชจ๎าํยอื่นๆ ที่

เกี่ยวขอ๎ง

       10,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กอง

สาธารณสุขฯ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ
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95 คําจา๎งเหมาบริการ เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการจา๎งเหมา

แรงงานในการท างานตํางๆ เชนํ คําจา๎ง

เหมาคนงานประจ ารถขยะ คําจา๎ง

เหมาคนงานประจ าส านักงานตํางๆ 

คําจา๎งเหมาพนํหมอกควัน คําจา๎งเหมา

เกบ็รวบรวมขยะมูลฝอย คําจา๎งเหมา

ขนถาํยขยะมูลฝอยไปก าจัด คํา

ปรับปรุงบํอฝังกลบขยะมูลฝอย 

เตาเผาขยะ คําจา๎งเหมาพนํน้ ายาฆาํ

เชื้อโรคตํางๆ คําจา๎งเหมาท าความ

สะอาดถนนและทางเท๎า

 3,548,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กอง

สาธารณสุขฯ

96 คําเบี้ยประกันภัย เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยเบี้ยประกันภัย

 ตาม พ.ร.บ. ส าหรับรถยนต์ 

และรถจักรยานยนต์สํวนกลาง

          5,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กอง

สาธารณสุขฯ

97 คําโฆษณาและเผยแพรํ เพื่อเป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนินงาน

ในการจา๎งเหมาโฆษณาและ

ประชาสัมพันธ ์เชนํ การจัดท า

วารสาร คําปา้ย แผํนพับ สปอต

การรณรงค์ตํางๆ เพื่อให๎ประชาชน

ได๎รับทราบขอ๎มูลขาํวสารของทาง

ราชการ

          5,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กอง

สาธารณสุขฯ

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

98 คําใชจ๎าํยในการเดินทาง

ไปราชการ

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการเดินทาง

ไปราชการ โดยมคํีาใชจ๎าํย

ประกอบด๎วย คําเชาํทีพ่ัก คํา

พาหนะ คําเบี้ยเลี้ยง คําบริการ

จอดรถ ณ ทาํอากาศยาน คํา

ผํานทางดํวนพเิศษ 

คําลงทะเบยีนตํางๆ และ

คําใชจ๎าํยอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ๎ง

       30,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กอง

สาธารณสุขฯ

99 คําบ ารุงรักษาและ

ซํอมแซมทรัพย์สิน

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการ

บ ารุงรักษาและซํอมแซม

ทรัพย์สินเพือ่ให๎สามารถใชง๎าน

ได๎ตามปกติ เชนํ ยานพาหนะ 

คอมพวิเตอร์ เคร่ืองถํายเอกสาร

     120,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กอง

สาธารณสุขฯ

100 คําวสัดุ เพือ่จาํยเป็นคําวสัดุงานบา๎น

งานครัว ยานพาหนะและขนสํง 

เชื่อเพลิงและหลํอลื่น 

วทิยาศาสตร์ เคร่ืองแตํงกาย 

กํอสร๎าง และอื่นๆ

     485,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กอง

สาธารณสุขฯ

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

112



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

101 คําสาธารณูปโภค เพือ่จาํยเป็นคํากระแสไฟฟา้ 

ส าหรับกิจการโรงฆาํสัตว ์บอํ

ฝังกลบขยะ ศุนย์การเรียนร๎ู

เกษตรชวีวถิีของเทศบาลฯ และ

คําน้ าประปา ส าหรับกิจการโรง

ฆาํสัตว ์บอํฝังกลบขยะ

     240,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กอง

สาธารณสุขฯ

102 กล๎องโทรทัศน์วงจรปดิ เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการจัดซ้ือ

กล๎องโทรทัศน์วงจรปดิส าหรับ

ติดตัง้ภายในอาคาร ใชใ๎นการ

รักษาความปลอดภัยทัว่ไป

      79,203 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กอง

สาธารณสุขฯ

103 คําบ ารุงรักษาและ

ปรับปรุงครุภัณฑ์

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการจัดซ้ือ

คําบ ารุงรักษาและปรับปรุง

ครุภัณฑ์ เชนํ เคร่ืองจักรกล 

ยานพาหนะ

       50,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กอง

สาธารณสุขฯ

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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104 คําปรับปรุงและ

บ ารุงรักษาบอํฝังกลบ

ขยะมูลฝอยและระบบ

สิ่งแวดล๎อม

เพื่อเป็นคําปรับปรุงและบ ารุงที่ดิน

และสิ่งกํอสร๎างที่เกี่ยวกับระบบ

สิ่งแวดล๎อม เชนํ ระบบระบายน้ า

บอํฝังกลบขยะ เตาเผาขยะ ร้ัวบอํ

ขยะ กิจการโรงฆาํสัตว์

       20,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กอง

สาธารณสุขฯ

     7.8  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

105 เงินเดือน ฝ่ายประจ า เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยเงินเดือน

พนักงานเทศบาล

     551,040 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

ส านักปลัดฯ

106 คําบ ารุงรักษาและ

ซํอมแซมทรัพย์สิน

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการ

บ ารุงรักษาและซํอมแซม

ทรัพย์สินเพือ่ให๎สามารถใชง๎าน

ได๎ตามปกติ เชนํ ยานพาหนะ 

คอมพวิเตอร์ เคร่ืองถํายเอกสาร

       20,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

ส านักปลัดฯ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ
ที่ กิจกรรม/โครงการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ
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107 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการจัดซ้ือ

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับ

ประมวลผล แบบที ่1 (จอขนาด

ไมนํ๎อยกวาํ 19 นิ้ว) จ านวน 1 

เคร่ือง

       22,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

ส านักปลัดฯ

108 เคร่ืองพมิพ ์

Multifunction แบบฉีด

หมกึพร๎อมติดตัง้ถัง

หมกึพมิพ ์(Ink Tank 

Printer)

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการจัดซ้ือ

เคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบ

ฉีดหมกึพร๎อมติดตัง้ถังหมกึพมิพ์

 (Ink Tank Printer) จ านวน 1 

เคร่ือง

         8,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

ส านักปลัดฯ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

109 โต๏ะท างานเหล็ก เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการจัดซ้ือ

โต๏ะท างานเหล็ก จ านวน 1 ตัว

         4,500 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

ส านักปลัดฯ

110 เก๎าอี้ท างาน เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการจัดซ้ือ

เก๎าอี้ท างาน จ านวน 1 ตัว

         1,500 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

ส านักปลัดฯ

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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111 โต๏ะวางคอมพวิเตอร์ เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการจัดซ้ือ

โต๏ะวางคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 

ตัว

         1,200 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

ส านักปลัดฯ

     7.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

116



112 เงินเดือน ฝ่ายประจ า เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยเงินเดือน เงิน

คําตอบแทนประจ าต าแหนํง 

เงินคําตอบแทนพเิศษ

  5,414,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กองชาํง

113 คําตอบแทน เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยตอบแทนผ๎ู

ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์

แกํองค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิ่น 

คําเบี้ยประชุม คําตอบแทนการ

ปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ คํา

เชาํบา๎น เงินชวํยเหลือบุตร

     341,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กองชาํง

114 คําเบี้ยประกัน เพือ่จาํยเป็นคําเบี้ยประกันภัย 

ตาม พ.ร.บ.ส าหรับรถยนต์ และ

รถจักรยานยนต์สํวนกลาง

       10,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กองชาํง

115 คําจา๎งเหมาบริการ เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการจา๎ง

เหมาแรงงานในการท างานตํางๆ

 เชนํ คําจา๎งเหมาคนงานประจ า

กองชาํง

     500,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กองชาํง

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ที่ กิจกรรม/โครงการ

117



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

116 คําใชจ๎าํยในการเดินทาง

ไปราชการ

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการเดินทาง

ไปราชการ โดยมคํีาใชจ๎าํย

ประกอบด๎วย คําเชาํทีพ่ัก คํา

พาหนะ คําเบี้ยเลี้ยง คําบริการ

จอดรถ ณ ทาํอากาศยาน คํา

ผํานทางดํวนพเิศษ 

คําลงทะเบยีนตํางๆ และ

คําใชจ๎าํยอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ๎ง

        60,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กองชาํง

117 โครงการวางและจัดท า

ผังเมอืงชุมชนเทศบาล

ต าบลบา๎นกลาง

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนิน

โครงการวางและจัดท าผังเมอืง

ชุมชนเทศบาลต าบลบา๎นกลาง 

โดยมคํีาใชจ๎าํยประกอบด๎วยคํา

วทิยากร คําอาหารวาํงและ

เคร่ืองดื่ม และจาํยเป็นคําจา๎ง

บุคคลภายนอกเพือ่ด าเนินการ

ตํางๆ ในการจัดท าผังเมอืงรวม 

และจัดทแผนทีภ่าพถํายทาง

อากาศ รวมทัง้วสัดุอุปกรณ์ที่

จ าเป็นและเกี่ยวขอ๎งกับ

โครงการฯ

          5,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กองชาํง

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
ที่ กิจกรรม/โครงการ

118



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

118 คําบ ารุงรักษาและ

ซํอมแซมทรัพย์สิน

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการ

บ ารุงรักษาและซํอมแซม

ทรัพย์สินเพือ่ให๎สามารถใชง๎าน

ได๎ตามปกติ เชนํ ยานพาหนะ 

คอมพวิเตอร์ เคร่ืองถํายเอกสาร

     150,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กองชาํง

119 คําวสัดุ เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยคําวัสดุ

ยานพาหนะและขนสํง เชื่อเพลิง

และหลํอลื่น เคร่ืองแตํงกาย 

กํอสร๎าง ไฟฟา้และวทิยุ 

การเกษตร

     800,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กองชาํง

120 เคร่ืองคอมพวิเตอร์

ส าหรับประมวลผล 

แบบที ่2

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการจัดซ้ือ

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับ

ประมวลผล แบบที ่2 (จอแสดง

ภาพขนาดไมนํ๎อยกวาส 19 นิ้ว)

 จ านวน 1 ชุด

       30,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กองชาํง

        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
ที่ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

119



121 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ All 

In One ส าหรับงาน

ส านักงาน

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการจัดซ้ือ

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ All In One 

ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1

 ชุด

       17,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กองชาํง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

122 เคร่ืองพมิพ ์Multifingtion

 แบบฉีดหมกึติดตัง้

พร๎อมถังหมกึพมิพ ์(Ink 

Tank Printer)

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการจัดซ้ือ

เคร่ืองพมิพ ์Multifingtion แบบ

ฉีดหมกึติดตัง้พร๎อมถังหมกึพมิพ์

 (Ink Tank Printer) จ านวน 1 

เคร่ือง

         8,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กองชาํง

123 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ 

ขนาด 800 VA

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการจัด

เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800

 VA จ านวน 4 เคร่ือง

       10,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กองชาํง

124 เก๎าอี้ส านักงาน เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการจัดซ้ือ

เก๎าอี้ส านักงาน จ านวน 2 ตัว

         3,180 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กองชาํง

125 โต๏ะท างานเหล็ก เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการจัดซ้ือ

โต๏ะท างานเหล็ก จ านวน 1 ตัว

         3,970 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กองชาํง

        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
ที่ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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126 ตูเ๎อกสาร 3 ลิ้นชัก เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการจัดซ้ือตู๎

เอกสาร 3 ลิ้นชัก จ านวน 1 ใบ

         2,690 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กองชาํง

127 ชุดรับแขก (โซฟา 5 ที่

นั่ง)

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการจัดซ้ือ

ชุดรับแขก (โซฟา 5 ทีน่ั่ง) 

จ านวน 1 ชุด

       13,990 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กองชาํง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

128 เคร่ืองปัม๊น้ าลึก 

Submersible Pump

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการจัดซ้ือ

เคร่ืองปัม๊น้ าลึก Submersible 

Pump กัวสแตนเลส รํุนสะบัด

ทราย ขนาด 2"x28 ใบพัด 

มอเตอร์ขนาด 5.5 แรงมา๎ 

380 V 3 เฟส พร๎อมสายไฟ

และอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด

       43,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กองชาํง

129 คําบ ารุงรักษาและ

ปรับปรุงครุภัณฑ์ขนาด

ใหญํ

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการ

บ ารุงรักษาและปรับปรุง

ครุภัณฑ์ขนาดใหญํ เชนํ 

เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ

     100,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กองชาํง

กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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130 คําบ ารุงรักษาและ

ปรับปรุงทีด่ินและ

สิ่งกํอสร๎าง

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการ

บ ารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ิน

และสิ่งกํอสร๎าง เชนํ ปรับปรุง

ถนนในเขตเทศบาลต าบลบา๎น

หลาง รางระบายน้ า ระบบ

ประปา อาคาร รวมถึงทรัพย์สิน

อื่นๆ ทีเ่ป็นของเทศบาลฯ

     100,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กองชาํง

     7.10 แผนงานการเกษตร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

131 คําวสัดุ เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยคําวัสดุ

การเกษตร เชนํ สารเคมปีอ้งกัน

และก าจัดศัตรูพชื ปุย๋ วสัดุเพาะ

ช า อุปกรณ์การขยายพันธพ์ชื

       30,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

ส านักปลัดฯ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

122



     7.11 แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

132 เงินสมทบกองทุน

บ าเหน็จบ านาญ

ขา๎ราชการสํวนทอ๎งถิ่น 

(กบท.)

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยเงินสมทบ

กองทุนบ าเหน็จบ านาญ

ขา๎ราชการสํวนทอ๎งถิ่น (กบท.) 

โดยค านวณจากร๎อยละ 2 ของ

งบประมาณรายได๎ไมรํวมหมวด

เงินอุดหนุนทัว่ไป

       26,800 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กจิการประปา 

 กองชาํง

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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133 เงินบ าเหน็จ

ลูกจา๎งประจ า

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยเงินบ าเห็จ

ลูกจา๎งประจ า

     129,500 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กจิการประปา 

 กองชาํง

134 เงินเดือน ฝ่ายประจ า เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยเงินเดือน เงิน

คําตอบแทนประจ าต าแหนํง 

เงินคําตอบแทนพเิศษ

     588,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กจิการประปา 

 กองชาํง

135 คําตอบแทน เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยตอบแทนผ๎ู

ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์

แกํองค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิ่น 

คําเบี้ยประชุม คําตอบแทนการ

ปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ คํา

เชา๎บา๎น เงินชวํยเหลือบุตร

       18,500 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กจิการประปา 

 กองชาํง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

136 คําจา๎งเหมาบริการ เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการจา๎ง

เหมาบริการแกํบุคคลภายนอก

ในการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให๎กับ

กิจการประปา

     116,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กจิการประปา 

 กองชาํง

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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137 คําใชจ๎าํยในการเดินทาง

ไปราชการ

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการเดินทาง

ไปราชการ โดยมคํีาใชจ๎าํย

ประกอบด๎วย คําเชาํทีพ่ัก คํา

พาหนะ คําเบี้ยเลี้ยง คําบริการ

จอดรถ ณ ทาํอากาศยาน คํา

ผํานทางดํวนพเิศษ 

คําลงทะเบยีนตํางๆ และ

คําใชจ๎าํยอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ๎ง

          9,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กจิการประปา 

 กองชาํง

138 คําบ ารุงรักษาและ

ซํอมแซมทรัพย์สิน

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการ

บ ารุงรักษาและซํอมแซม

ทรัพย์สินเพือ่ให๎สามารถใชง๎าน

ได๎ตามปกติ เชนํ ยานพาหนะ 

คอมพวิเตอร์ เคร่ืองถํายเอกสาร

       10,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กจิการประปา 

 กองชาํง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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139 คําวสัดุ เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยคําวัสดุ

ส านักงาน ยานพาหนะและขนสํง

 เชื่องเพลิงและหลํอลื่น เคร่ือง

แตํงกาย คอมพวิเตอร์ กํอสร๎าง 

ไฟฟา้และวทิยุ และวัสดุอื่นๆ

       69,500 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กจิการประปา 

 กองชาํง

140 คําสาธารณูปโภค เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยคํา

กระแสไฟฟา้ของกิจการประปา

เทศบาลฯ

     650,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กจิการประปา 

 กองชาํง

141 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

ส าหรับงานส านักงาน

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการเคร่ือง

คอมพวิเตอร์ ส าหรับงาน

ส านักงาน (จอแสดงภาพขนาด

ไมนํ๎อยกวาํ 19 นิ้ว) จ านวน 1 

เคร่ือง

       17,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

กจิการประปา 

 กองชาํง

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
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7. ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีด ีด้วยนวัตกรรมการบรหิารท่ีเหมาะสม  (รายการใหม่)

     7.1   แผนงานบรหิารงานท่ัวไป งานบรหิารงานท่ัวไป

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
เม.ย

.
พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝึกอบรม 

สัมมนาและทัศนศึกษาดู

งานของคณะผ๎ูบริหาร 

สมาชกิสภาเทศบาล 

ผ๎ูน าชุมชนกลุมํตํางๆ 

และบุคลากรของ

เทศบาลต าบลบา๎นกลาง

 "การอบรมและศึกษาดู

งานพัฒนาทุนทาง

วฒันธรรมชุมชน เพือ่

เพิม่ศักยภาพและพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน"

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนิน

โครงการฝึกอบรม สัมมนาและทัศน

ศึกษาดูงานของคณะผ๎ูบริหาร สมาชกิ

สภาเทศบาล ผ๎ูน าชุมชนกลุํมตํางๆ 

และบุคลากรของเทศบาลต าบลบ๎าน

กลาง "การอบรมและศึกษาดูงาน

พัฒนาทุนทางวัฒนธรรมชุมชน เพือ่

เพิม่ศักยภาพและพัฒนาเศรษฐกจิ

ชุมชน" โดยมคํีาใชจ๎าํยประกอบด๎วย 

คําป้ายประชาสัมพันธ ์คําวัสดุอุปกรณ์

 คําวทิยากร คําอาหาร คําอาหารวาํง

และเคร่ืองดื่ม และคําใชจ๎าํยอื่นๆ ที่

เกี่ยวขอ๎งกบัโครงการฯ

       30,000 เทศบาลต าบล

บา๎นกลาง

ส านักปลัดฯ

เทศบาลต าบลบ้านกลาง

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ แผนพฒันาท้องถิน่สีป่ี พ.ศ.2561-2564  และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ที่ กิจกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกิจกรรม 

       (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนินการ

หนํวยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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