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บทน า 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2559  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จัดท าแผนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  และแผนการด าเนินงานประจ าปี  เพ่ือเป็นการก าหนดทิศทางในการ

พัฒนาท้องถิ่นให้สอดคลอ้งซึ่งกันระหว่างแผนงาน  และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 

  เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาเทศบาลเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วางไว้แล้ว  

และให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2559  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องด าเนินการจัดท า

แผนพัฒนาดังกล่าวภายใต้ระเบียบฯ และแนวทางที่ก าหนด 
 

วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนนิงานประจ าปี  พ.ศ. 2560 

ส าหรับแผนการด าเนนิงาน  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการ

พัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนนิการจริงทั้งหมด  ในพืน้ที่ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง  ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2560  แผนการด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม  ทั้งหมดที่จะ

ด าเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ท าให้แนวทางด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านกลาง  มี

ความชัดเจนในการปฏิบัตมิากขึน้  มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนก

รายละเอียดต่าง ๆ  ของแผนงาน / โครงการ /  กิจกรรม  ในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตาม

ประเมินผลเมื่อสิน้ปีมีความสะดวกยิ่งขึน้ 
 

  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนนิงาน 
   

  ขั้นตอนที่  1  การเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า

แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านกลาง  เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ / กิจกรรม  ที่จะมีการด าเนินการจริง

ในพ้ืนที่  ทั้งโครงการ / กิจกรรมของเทศบาลเอง  และหน่วยงานอื่น 

  ขั้นตอนที่  2  การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า

แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านกลาง  จัดท าร่างแผนการด าเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่  ให้

สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบล  ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนา 

  ขั้นตอนที่  3  การประกาศแผนการด าเนินงาน  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า

แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านกลาง  น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและ

ผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านกลางประกาศใช้แผนการด าเนนิงาน   ทั้งนี้ให้เทศบาลต าบลบ้านกลางจัดท า

ประกาศแผนการด าเนนิงาน  ประจ าปี  พ.ศ. 2560  เพ่ือปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบและ

สามารถตรวจสอบได้ 



  

  ประโยชน์ของแผนการด าเนนิงาน 

1. แสดงถึงความชัดเจนในการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัต ิ

2. แสดงความสอดคลอ้งกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

3. เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัตงิานตามโครงการต่าง ๆ 

4. ง่ายต่อการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน / โครงการ / 

กิจกรรมในปีน้ัน 
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บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปี  2560 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

สาขา/แผนงาน จ านวนโครงการท่ี

ด าเนนิการ 

คิดเป็นร้อยละของ

โครงการทั้งหมด 

จ านวน

งบประมาณ 

ร้อยละของ

งบประมาณ 

หน่วยงานด าเนินการ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมือง

และชนบท 

          

1.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพืน้ฐาน 8 3.75         1,401,000  1.32 กองการศกึษา 

1.2  พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานในชนบท 16 7.48         9,003,900  7.48 กองช่าง 

รวม 24 11.22      10,404,900  9.77   

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 

          

2.1  แนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการ

ขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

5 2.34               62,000  0.06 ส านักปลัดฯ 

2.2  แนวทางการสร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม 2 0.93            110,000  0.1 ส านักปลัดฯ 

รวม 7 3.27           172,000  0.16   
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สาขา/แผนงาน จ านวนโครงการท่ี

ด าเนนิการ 

คิดเป็นร้อยละของ

โครงการทั้งหมด 

จ านวน

งบประมาณ 

ร้อยละของ

งบประมาณ 

หน่วยงานด าเนินการ 

3.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

          

3.1  แนวทางการปลูกจิตส านึกใหเ้กิดการมีสว่นร่วมใน

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6 2.8             560,000  0.52       กองสาธารณสุขฯ        

ส านักปลัดฯ 

รวม 6 2.8            560,000  0.52   

4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์  ฟื้นฟูและสืบสาน

วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

          

4.1  แนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ดา้นศลิปวัฒนธรรม 21 9.81            437,000  0.41 กองการศกึษา / ส านักปลัดฯ     

4.2  แนวทางการส่งเสริมและเชื่อมโยงวถิชีีวิตชุมชนกับ

ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

3 1.4            375,000  0.35 กองการศกึษา / ส านักปลัดฯ     

รวม 24 11.21           812,000  0.76   

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

และกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 

          

5.1  แนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 67 31.31        9,530,889  8.95 กองการศกึษา 

5.2  แนวทางการส่งเสริมสุขภาวะ 32 14.96         6,979,000  6.55 กองการศกึษา / สป. / สธ. 

5.3  แนวทางการสงเคราะหก์ลุ่มคนด้อยโอกาส 6 2.8      20,751,100  19.48 กองการศกึษา / สป. / สธ. 

5.4  แนวทางการส่งเสริมและสร้างสภาวะการพึ่งพา

ตนเองของชุมชน 

2 0.93            400,000  0.37 ส านักปลัดฯ 

รวม 107 50.00     37,660,989  35.35   
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สาขา/แผนงาน จ านวนโครงการท่ี

ด าเนนิการ 

คิดเป็นร้อยละของ

โครงการทั้งหมด 

จ านวน

งบประมาณ 

ร้อยละของ

งบประมาณ 

หน่วยงานด าเนินการ 

6.  ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมชน  และการ

สร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย 

          

6.1  แนวทางการปลูกจิตส านึกด้านความร่วมมือในการ

ดูแล  ป้องกันภัยในชุมชน 

4 1.87             160,000  0.15 ส านักปลัดฯ 

6.2  แนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปอ้งกัน  

บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบปลอดภัยแก่ชุมชน 

2 0.93            109,000  0.1 ส านักปลัดฯ / กองการศกึษา 

6.3  แนวทางการปอ้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  อบายมุข

และปัญหาแรงงานต่างดา้ว 

1 0.47               20,000  0.02 ส านักปลัดฯ / กองคลัง 

รวม 7 3.27           289,000  0.27   

7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดีด้วย

นวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม 

          

7.1  แนวทางการสร้างจิตส านึกและพัฒนาขีด

ความสามารถบุคลากร 

11 5.14      47,736,860  44.81 ทุกกอง 

7.2  แนวทางการเสริมสร้างประสิทธภิาพและธรรมาภิ

บาลในการบริหารจัดการ 

23 10.75        8,701,300  8.17 ทุกกกอง 

7.3  แนวทางส่งเสริมการมีสว่นร่วมของทุกภาคส่วนใน

การตรวจสอบควบคุม 

5 2.34            205,000  0.19 ส านักปลัดฯ 

รวม 39 18.23      56,643,160  53.17   

รวมทั้งส้ิน 214 100    106,542,049  100   
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1. ภายในยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานของเมอืงและชนบท

     1.1 แนวทางการพฒันาระบบบรหิารจดัการโครงสรา้งพื้นฐาน

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 ค่ากอ่สร้างร้ัวโรงเรียน

เทศบาล 1 (ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์บ ารุง)

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการกอ่สร้างร้ัว

โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟา้บดราษฎร์

บ ารุง) ชว่งที่ 1 ความยาว 62.50 

เมตร โดยท าการกอ่สร้างตอ่จากร้ัว

เดมิ ชว่งที่ 2 ความยาว 20.00 เมตร

        242,000 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร

บ ารุง)

กองการศกึษา

2 ค่ากอ่สร้างร้ัวลวดตา

ขา่ย ศูนย์พฒันาเดก็

เลก็บ้านทุ่งฟา้บดและ

บ้านตน้แหนหลวง

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการกอ่สร้างร้ัว

ลวดตาขา่ย ศูนย์พฒันาเดก็เลก็บ้าน

ทุ่งฟา้บดและบ้านตน้แหนหลวง 

โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟา้บดราษฎร์

บ ารุง) โดยการกอ่สร้างร้ัวลวดตาขา่ย

ศูนย์พฒันาเดก็เลก็ และงานพื้น

        100,000 ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็ทุ่ง

ฟา้บดและ

ตน้แหนหลวง

กองการศกึษา

พ.ศ.2560
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ที่
พ.ศ.2559

กจิกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร ์แผนพฒันา 3 ป ีพ.ศ.2560-2562 และเทศบญัญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560)

 



  

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 ค่าปรับปรุงระบบ

ประปาภายในโรงเรียน

เทศบาล 1 (ทุ่งฟา้บด

ราษฎรบ ารุง)

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการปรับปรุง

ระบบประปาภายในโรงเรียนเทศบาล

 1 (ทุ่งฟา้บดราษฎรบ ารุง) โดยวาง

ท่อระบบประปา ท่อ PVC แขง็ขนาด 

3 นิ้ว ชัน้ 8.5 ความยาว 1,160 

เมตร พร้อมอุปกรณ์ภายในโรงเรียน

เทศบาล 1 (ทุ่งฟา้บาดราษฎรบ ารุง) 

ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบล

บ้านกลาง

        300,000 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร

บ ารุง)

กองการศกึษา

4 ค่าปรับปรุงทาสร้ัีว

โรงเรียน เดมิ โรงเรียน

เทศบาล 1 (ทุ่งฟา้บด

ราษฎรบ ารุง)

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการปรับปรุงทาสี

ร้ัวโรงเรียนเดมิ โรงเรียนเทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บดราษฎรบ ารุง) ให้มสีภาพที่

สมบูรณ์ซ่ึงมขีนาดความยาว 434.50

 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล

ต าบลบ้านกลาง

        200,000 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร

บ ารุง)

กองการศกึษา

พ.ศ.2560

-7-

ที่ กจิกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2559

 
 



  

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 ค่าปรับปรุงอาคาร ปก.

1 โรงเรียนเทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บดราษฎรบ ารุง)

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการปรับปรุง

อาคาร ปก.1โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่ง

ฟา้บดราษฎรบ ารุง)ขนาดอาคาร กว้าง

 8.50 เมตร ยาว 18.00 เมตร โดย

ท าการเปลี่ยนหลงัคาและทาสอีาคาร

 ปก.1 ให้มสีภาพสมบูรณ์ ตามแบบ

แปลนเทศบาลต าบลบ้านกลาง

        200,000 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร

บ ารุง)

กองการศกึษา

6  โครงการวางและจัดท า

ผังเมอืงชมุชนเทศบาล

ต าบลบ้านกลาง

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิ

โครงการวางและจัดท าผังเมอืงชมุชน

เทศบาลต าบลบ้านกลาง เชน่ ค่า

วิทยากร ค่าอาหารว่าง เคร่ืองดื่ม 

และจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอก

เพื่อด าเนนิการตา่งๆ ในกาจัดท าผัง

เมอืงรวมและจัดท าแผนที่ภายถา่ย

ทางอากาศ รวมทั้งวัสดอุุปกรณ์ที่

จ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัโครงการ

          27,000 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

กองชา่ง

พ.ศ.2560        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2559

-8-

กจิกรรม/โครงการที่

 
 



  

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 อุดหนนุโครการขยาย

เขตไฟฟา้สอ่งสว่างสาย

บ้านนายหลา้ถงึสะพาน

กลางหมูบ่้าน

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการอุดหนนุการ

ไฟฟา้สว่นภมูภิาคอ าเภอสนัป่าตอง

ตามโครการขยายเขตไฟฟา้สอ่งสว่าง

สายบ้านนายหลา้ เรือนค ามา จนถงึ

สะพานกลางหมูบ่้าน โดยท าการขยาย

เขตไฟฟา้พาดสายดบัและโคมไฟ

สาธารณะ พร้อมชดุควบคุมการเปิด-

ปิดไฟสาธารณะอัตโนมตัิ

        165,000 บริเวณ

บ้านปวงสนกุ

กองชา่ง

8 อุดหนนุโครงการขยาย

เขตไฟฟา้บริเวณสาย

หนา้วัดทุ่งแป้ง

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการอุดหนนุการ

ไฟฟา้สว่นภมูภิาคอ าเภอสนัป่าตอง

ตามโครการขยายเขตไฟฟา้สอ่งสว่าง

บริเวณสายหนา้วัดทุ่งแป้ง โดยท าการ

ขยายเขตไฟฟา้พาดสายดบัและโคม

ไฟสาธารณะ พร้อมชดุควบคุมการ

เปิด-ปิดไฟสาธารณะอัตโนมตัิ

        167,000 บริเวณ

บ้านทุ่งแป้ง

กองชา่ง

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

-9-

ที่ กจิกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

 
 



  

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

9 โครงการปรับปรุงผิว

จราจร (Overlay) ดว้ย

แอสฟลัท์ตกิคอนกรีต 

ซ.3 บ้านหนองแท่น

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิ

โครงการปรับปรุงผิวจราจร (Overlay)

 ดว้ยแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต ซ.3 ขนาด

กว้าง 4.50 เมตร ยาว 384.00 

เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 

1,728.00 ตารางเมตร

        530,000 บริเวณ

บ้านหนอง

แท่น

กองชา่ง

10 โครงการปรับปรุงผิว

จราจร (Overlay) ดว้ย

แอสฟลัท์ตกิคอนกรีต 

ซ.3  ไป ซ.4 บ้านแท่น

ทอง

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิ

โครงการปรับปรุงผิวจราจร (Overlay)

 ดว้ยแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต ซ.3  ไป 

ซ.4  ชว่งที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร

 ยาว 169.00 เมตร ชว่งที่ 2 กว้าง 

5.00 เมตร ยาว 330.00 เมตร ชว่ง

ที่ 3 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 57.00 

เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวม

ไมน่อ้ยกว่า2,723.00 ตารางเมตร 

และพื้นที่ไหลท่างทั้งหมดรวมไมน่อ้ย

กว่า 499.00 ตารางเมตร

    1,079,000 บริเวณบ้าน

แท่นทอง

กองชา่ง

ที่ กจิกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

-10-

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

  1.2  แนวทางการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานในชนบท

 
 



  

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

11 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหลก็ 

สายหลงัวัดถงึท้าวโลกา

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิ

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหลก็ สายหลงัวัดถงึท้าวโลกา ขนาด

กว้าง 4.50 เมตร ยาว 355.00 เมตร

 หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ย

กว่า 1,597.50 ตารางเมตร

     1,050,000 บริเวณ

บ้านทุ่งเสี้ยว

กองชา่ง

12 โครงการปรับปรุงผิว

จราจร (Overlay) ดว้ย

แอสฟลัท์ตกิคอนกรีต 

ซ.8 บ้านตน้กอก

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิ

โครงการปรับปรุงผิวจราจร (Overlay)

 ดว้ยแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต ซอย 8 

ชว่งที่ 1 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 

229.00 เมตร ชว่งที่ 2 กว้าง 3.50 

เมตร ยาว 44.00 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือพื้นที่รวมกนัไมน่อ้ยกว่า 

955.50 ตารางเมตร

        295,000 บริเวณ

บ้านตน้กอก

กองชา่ง

13 โครงการกอ่สร้าง

ถนนลาดยาง สายคัน

คลอง ซ.4 (ถนนไสไ้ก)่

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิ

โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง สาย

คันคลอง ซอย 4 (ถนนไสไ้ก)่ ขนาด

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 380.00 

เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่

นอ้ยกว่า 1,140.00 ตารางเมตร

        530,000 บริเวณ

บ้านพระ

เจ้าทองทิพย์

กองชา่ง

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

-11-

พ.ศ.2560
ที่ กจิกรรม/โครงการ

พ.ศ.2559        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)

 
 



  

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

14 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหลก็ 

สายหลกัตอ่จากจุดเดมิ

หลงัวัดป่าสกั

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิ

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหลก็ สายหลกัตอ่จากจุดเดมิหลงัวัด

ป่าสกั ชว่งที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว

 134.00 เมตร ชว่งที่ 2 กว้าง 5.00 

เมตร ยาว 14.00 เมตร หนา 0.05 

เมตร (รวมทางเชื่อมและทางแยก) 

หรือพื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า 863.52 

ตารางเมตร

        530,000 บริเวณ

บ้านป่าสกั

กองชา่ง

15 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหลก็ ซ.3

 บ้านตน้แหนหลวง

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิ

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหลก็ ซอย 3 บ้านตน้แหนหลวง 

ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 86.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่

นอ้ยกว่า 405.50 ตารางเมตร

530,000 บริเวณ

บ้านตน้

แหนหลวง

กองชา่ง

        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
กจิกรรม/โครงการ

-12-

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

 
 



  

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

16 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหลก็ ซ.

15 บ้านตน้แหนหลวง

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิ

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหลก็ ซอย 15 บ้านตน้แหนหลวง 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 151.00

 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่

นอ้ยกว่า 637.00 ตารางเมตร รวม

ทางเชื่อม

        411,000 บริเวณ

บ้านตน้

แหนหลวง

กองชา่ง

17 โครงการปรับปรุงผิว

จราจร (Overlay) ดว้ย

แอสฟลัท์ตกิคอนกรีต 

ถนนสายชลประทาน

เขา้หมูบ่้าน

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิ

โครงการปรับปรุงผิวจราจร (Overlay)

 ดว้ยแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต ถนนสาย

ชลประทานเขา้หมูบ่้านพระบาทย้ัง

หวีด ขนาดกว้าง 4.80 เมตร ยาว 

338.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 

หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 1,622.40 

ตารางเมตร

        530,000 บริเวณ

บ้านพระ

บาทย้ังหวีด

กองชา่ง

18 โครงการปรับปรุง

อาคารเอนกประสงค์

บ้านตน้กอก

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิ

โครงการปรับปรุงอาคาร

เอนกประสงค์บ้านตน้กอก โดยจัดซ้ือ

วัสดกุอ่สร้างเพื่อใชใ้นการปรับปรุง

อาคารเอนกประสงค์

        235,000 บริเวณ

บ้านตน้กอก

กองชา่ง

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
กจิกรรม/โครงการ

        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณที่

-13-

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

 
 



  

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

19 โครงการกอ่สร้างเมรุ

เผาศพแบบเตาเดี่ยว ใน

ป่าชา้บ้านท้องฝาย

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิ

โครงการกอ่สร้างเมรุเผาศพแบบเตา

เดี่ยว ในป่าชา้บ้านท้องฝาย ขนาด

กว้าง 6.50 เมตร ยาว 9.50 เมตร

    1,127,900 บริเวณป่า

ชา้บ้านท้อง

ฝาย

กองชา่ง

20 โครงการกอ่สร้างราง

ระบายน้ าภายใน

หมูบ่้านทุ่งแป้ง

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิ

โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า

ภายในหมูบ่้านทุ่งแป้ง ขนาดกว้าง 

0.30 เมตร ยาว 10.00 พร้อมงาน

วางท่อ PVC และบ่อพกั คสล.บ้านทุ่ง

แป้ง

          41,000 บริเวณ

บ้านทุ่งแป้ง

กองชา่ง

21 โครงการกอ่สร้างราง

ระบายน้ า คสล.บ้าน

มว่งพี่นอ้ง

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิ

โครงการวางท่อ คสล. (ตอ่จากจุดเดมิ)

 บ้านมว่งพี่นอ้ง ขนาดกว้าง 1.20 

เมตร ยาว 62.00 เมตร ลกึ 1.50 

เมตร รวมท่อเหลี่ยม 2 จุด

        530,000 บริเวณ

บ้านมว่งพี่

นอ้ง

กองชา่ง

22 โครงการกอ่สร้างวางท่อ

 คสล. บ้านพระเจ้าสอง

องค์

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิ

โครงการวางท่อ คสล.เสน้ผ่าน

ศูนย์กลาง 1.00 เมตร ยาว 110.00 

เมตร พร้อมบ่อพกั คสล. จ านวน 10 

บ่อ

        530,000 บริเวณ

บ้านพระ

เจ้าสององค์

กองชา่ง

งบประมาณ
พ.ศ.2560หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2559

-14-

ที่ กจิกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)

สถานที่

ด าเนนิการ

 
 

 



  

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 โครงการปรับปรุง

ระบบประปาและ

เปลี่ยนท่อประปา

หมูบ่้านป่าสกั

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิ

โครงการปรับปรุงระบบประปาและ

เปลี่ยนท่อประปาภายในหมูบ่้านทุ่ง

หลกุ ระยะทาง 2,475.00 เมตร

        530,000 บริเวณ

บ้านทุ่งหลกุ

กองชา่ง

24 โครงการเจาะบ่อ

บาดาลบ้านทุ่งฟา้บด

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิ

โครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาด PVC 

เสน้ผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลกึไม่

นอ้ยกว่า 252.00 เมตร ปริมาณน้ า

ตอ้งไมน่อ้ยกว่า 7 ลกูบาศกเ์มตร/

ชั่วโมง

        525,000 บริเวณ

บ้านทุ่งฟา้

บด

กองชา่ง

   

ที่ กจิกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

-15-  
 



  

2. ภายใต้ยุทธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกิจตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงไปสู่ความย่ังยืน

    2.1 แนวทางการพฒันาเครอืขา่ยความรว่มมอืในการขบัเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีง

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 อุดหนนุโครงการ

สนบัสนนุการจัดงาน

มหกรรมไมด้อกไม้

ประดบัจังหวัดเชยีงใหม่

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการอุดหนนุที่ท า

การปกครองอ าเภอสนัป่าตองตาม

โครงการสนบัสนนุการจัดงานมหกรรม

ไมด้อกไมป้ระดบั จังหวัดเชยีงใหม ่

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

27,000 จังหวัด

เชยีงใหม่

ส านกัปลดัฯ

2 อุดหนนุโครงการ

สนบัสนนุการจัดแสดง

และจ าหนา่ยสนิค้า 

OTOP ในงานมหกรรม

ไมด้อกไมป้ระดบัจังหวัด

เชยีงใหม่

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการอุดหนนุ

ส านกังานพฒันาชมุชนจังหวัด

เชยีงใหมต่ามโครงการสนบัสนนุการ

จัดแสดงและจ าหนา่ยสนิค้า OTOP ใน

งานมหกรรมไมด้อกไมป้ระดบัจังหวัด

เชยีงใหม ่ประจ าปี พ.ศ. 2560

5,000 จังหวัด

เชยีงใหม่

ส านกัปลดัฯ

3 อุดหนนุโครงการ

สนบัสนนุการจัดแสดง

และจ าหนา่ยสนิค้า 

OTOP ในงานฤดหูนาว 

และงาน OTOP ของดี

เมอืงเชยีงใหม่

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการอุดหนนุ

ส านกังานพฒันาชมุชนจังหวัด

เชยีงใหมต่ามโครงการการสนบัสนนุ

การจัดแสดงและจ าหนา่ยสนิค้า OTOP

 ในงานฤดหูนาว และงาน OTOP ของดี

เมอืงเชยีงใหม ่ประจ าปี พ.ศ. 2560

5,000 จังหวัด

เชยีงใหม่

ส านกัปลดัฯ

ที่ กจิกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

-16-  
 



  

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 อุดหนนุโครงการจัดงาน

วันขา้วเหนยีวสนัป่าตอง

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการอุดหนนุ

ส านกังานเกษตรอ าเภอสนัป่าตองตาม

โครงการจัดงานวันขา้วเหนยีวสนัป่า

ตอง ประจ าปี 2559

20,000 ศูนย์กฬีา

และ

นนัทนาการ

ส านกัปลดัฯ

5 ศูนย์บริการและถา่ย

เทคโนโลยีการเกษตร

เทศบาล

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิ

ศูนย์บริการและถา่ยทอด

เทคโนโลยีการเกษตรเทศบาล และ

ค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงการฯ

5,000 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

ส านกัปลดัฯ

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

-17-

ที่ กจิกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)

 
 

 



  

     2.2 สรา้งและพฒันาการรวมกลุ่ม (Cluster)

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 โครงการสนบัสนนุกลุม่

อาชพีในเขตเทศบาลฯ

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงาน

ตามโครงการสนบัสนนุกลุม่อาชพีใน

เขตเทศบาลต าบลบ้านกลาง เน ค่า

วิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ค่าที่พกั 

และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบั

โครงการฯ ฯลฯ

80,000         กลุม่อาชพี

ในเขต

เทศบาลฯ

ส านกัปลดัฯ

7 โครงการศูนย์การ

เรียนรู้ตามแนว

พระราชด าริ

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิ

โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามแนว

พระราชด าริ เชน่ ค่าวัสดอุุปกรณ์

ตา่งๆ และค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบั

โครงการฯ

          30,000 ศูนย์การ

เรียนรู้ตาม

แนว

พระราชด าริ

ส านกัปลดัฯ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
ที่ กจิกรรม/โครงการ

        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

-18-  
 



  

3. ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนเิวศอย่างย่ังยืน

     3.1 ปลูกจติส านกึให้เกิดการมสี่วนรว่มในการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

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 โครงการรณรงค์ลด

ปริมาณขยะเพื่อการ

จัดการอย่างเหมาะสม

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงาน

ตามโครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะ

เพื่อการจัดการที่เหมาะสม เชน่ ค่า

จัดซ้ือถงุขยะสดี า ส าหรับใชคั้ดแยก

ขยะในครัวเรือน ค่าวัสดอุุปกรณ์ใน

การท าปุ๋ยหมกัชวีภาพ และค่าใชจ้่าย

อื่นที่เกี่ยวขอ้ง ฯลฯ

400,000       เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

กอง

สาธารณสขุฯ

2 โครงการหนา้บ้านนา่มอง เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงาน

ตามโครงการหนา้บ้านนา่มอง 

ประจ าปี 2560 เพื่อปรับปรุง

สภาพแวดลอ้มในพื้นที่ให้มคีวาม

สวยงาม เชน่ การประกวดพื้นที่/ชมุชน

นา่อยู่ และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 

10,000         เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

กอง

สาธารณสขุฯ

3 โครงการอบรมแกนน า

เยาวชนอนรัุกษ์

สิ่งแวดลอ้ม

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงาน

ตามโครงการอบรมแกนน าเยาวชน

อนรัุกษ์สิ่งแวดลอ้มเพื่อจ่ายเป็นค่า

วัสดอุุปกรณ์ที่ใชใ้นการจัดอบรมให้

ความรู้แกเ่ยาวชนในพื้นที่ และ

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

20,000         เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

กอง

สาธารณสขุฯ

ที่ กจิกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

-19-  
 



  

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 โครงการจัดท าปุ๋ยหมกั

และน้ าหมกัชวีภาพ

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงาน

ตามโครงการจัดท าปุ๋ยหมกัชวีภาพ

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดอุุปกรณ์ที่ใชใ้น

การจัดท าปุ๋ยหมกัน้ าหมกัชวีภาพ และ

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ฯลฯ

70,000        เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

กอง

สาธารณสขุฯ

5 โครงการอบรมการ

จัดการน้ าเสยีในชมุชน

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงาน

ตามโครงการอบรมการจัดการน้ าเสยี

ในชมุชนเพื่อเป็นวัสดอุุปกรณ์ที่ใชใ้น

การจัดอบรมให้ความรู้แกป่ระชาชน 

และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

10,000         เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

กอง

สาธารณสขุฯ

6 โครงการท้องถิ่นไทย 

รวมใจภกัดิ์ รักษ์พื้นที่สี

เขยีว

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิ

โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภกัดิ์ 

รักษ์พื้นที่สเีขยีว เชน่ ค่าวัสดอุุปกรณ์

ตา่งๆ ค่าพนัธุพ์ชื กลา้ไมต้า่งๆ และ

ค่าใชจ้่ายตามโครงการฯ ฯลฯ

50,000         เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

ส านกัปลดัฯ

พ.ศ.2559
ที่ กจิกรรม/โครงการ

        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

-20-

พ.ศ.2560

 
 



  

4. ยุทธศาสตรก์ารอนรุกัษ์ ฟื้นฟแูละสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภมูปิญัญาท้องถิ่น

    4.1 พฒันาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

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 อุดหนนุโครงการ

สนบัสนนุการจัดงานรัฐ

พธิี

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการอุดหนนุที่ท า

การปกครองอ าเภอสนัป่าตองตาม

โครงการสนบัสนนุการจัดงานรัฐพธิี

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

            7,000 ที่ท าการ

ปกครอง

อ าเภอสนั

ป่าตอง

ส านกัปลดัฯ

2 อุดหนนุโครงการสง่เสริม

 อนรัุกษ์วัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่น สร้าง

ภมูคุ้ิมกนัสงัคมในมติิ

วัฒนธรรม

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการอุดหนนุสภา

วัฒนธรรมอ าเภอสนัป่าตองตาม

โครงการสง่เสริม อนรัุกษ์วัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่น สร้างภมูคุ้ิมกนัในมติิ

วัฒนธรรม

5,000           สภา

วัฒนธรรม

อ าเภอสนั

ป่าตอง

ส านกัปลดัฯ

3 อุดหนนุโครงการงานสบื

สานชาตพินัธ ์ต านาน

ศลิป์ ถิ่นสนัป่าตอง

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการอุดหนนุสภา

วัฒนธรรมอ าเภอสนัป่าตองตาม

โครงการสบืสานชาตพินัธ ์ต านวน

ศลิป์ถิ่นสนัป่าตอง

5,000           สภา

วัฒนธรรม

อ าเภอสนั

ป่าตอง

ส านกัปลดัฯ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
ที่ กจิกรรม/โครงการ

        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

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.

4 โครงการสนบัสนนุกลุม่

ศลิปะ วัฒนธรรม 

ประเพณีและภมูปิัญญา

ชาวบ้าน

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงาน

ตามโครงการสนบัสนนุกลุม่ศลิปะ 

วัฒนธรรม ประเพณีและภมูปิัญญา

ท้องถิ่นให้คงอยู่สบืไป และค่าใชจ้่าย

อื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงการฯ

10,000         โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

5 อุดหนนุคณะกรรมการ

หมูบ่้านตามโครงการจัด

งานประเพณีสรงน้ า

บ้านปวงสนกุ

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายเงนิอุดหนนุ

คณะกรรมการหมูบ่้านตามโครงการ

จัดงานสรงน้ าบ้านปวงสนกุ

20,000         บ้านปวงสนกุ กองการศกึษา

6 อุดหนนุคณะกรรมการ

หมูบ่้านตามโครงการจัด

งานประเพณีสรงน้ า

บ้านหนองแท่น

เพื่อจ่ายเป็นเงนิอุดหนนุ

คณะกรรมการหมูบ่้านตามโครงการ

จัดงานสรงน้ าบ้านหนองแท่น

20,000         บ้านหนองแท่น กองการศกึษา

7 อุดหนนุคณะกรรมการ

หมูบ่้านตามโครงการจัด

งานประเพณีสรงน้ า

บ้านทุ่งเสี้ยว

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายเงนิอุดหนนุ

คณะกรรมการหมูบ่้านตามโครงการ

จัดงานสรงน้ าบ้านทุ่งเสี้ยว

20,000         บ้านทุ่งเสี้ยว กองการศกึษา

-22-

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
ที่ กจิกรรม/โครงการ

        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

 
 



  

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 อุดหนนุคณะกรรมการ

หมูบ่้านตามโครงการจัด

งานประเพณีสรงน้ า

บ้านตน้กอก

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายเงนิอุดหนนุ

คณะกรรมการหมูบ่้านตามโครงการ

จัดงานสรงน้ าบ้านตน้กอก

20,000         บ้านตน้กอก กองการศกึษา

9 อุดหนนุคณะกรรมการ

หมูบ่้านตามโครงการจัด

งานประเพณีสรงน้ า

บ้านพระเจ้าทองทิพย์

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายเงนิอุดหนนุ

คณะกรรมการหมูบ่้านตามโครงการ

จัดงานสรงน้ าบ้านพระเจ้าทองทิพย์

20,000         บ้านพระ

เจ้าทองทิพย์

กองการศกึษา

10 อุดหนนุคณะกรรมการ

หมูบ่้านตามโครงการจัด

งานประเพณีสรงน้ า

บ้านป่าสกั

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายเงนิอุดหนนุ

คณะกรรมการหมูบ่้านตามโครงการ

จัดงานสรงน้ าบ้านป่าสกั

20,000         บ้านป่าสกั กองการศกึษา

11 อุดหนนุคณะกรรมการ

หมูบ่้านตามโครงการจัด

งานประเพณีสรงน้ า

บ้านท้องฝาย

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายเงนิอุดหนนุ

คณะกรรมการหมูบ่้านตามโครงการ

จัดงานสรงน้ าบ้านท้องฝาย

20,000         บ้านท้องฝาย กองการศกึษา

12 อุดหนนุคณะกรรมการ

หมูบ่้านตามโครงการจัด

งานประเพณีสรงน้ า

บ้านตน้แหนหลวง

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายเงนิอุดหนนุ

คณะกรรมการหมูบ่้านตามโครงการ

จัดงานสรงน้ าบ้านตน้แหนหลวง

20,000         บ้านตน้

แหนหลวง

กองการศกึษา

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
ที่ กจิกรรม/โครงการ

        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

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.

13 อุดหนนุคณะกรรมการ

หมูบ่้านตามโครงการจัด

งานประเพณีสรงน้ า

บ้านทุ่งแป้ง

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายเงนิอุดหนนุ

คณะกรรมการหมูบ่้านตามโครงการ

จัดงานสรงน้ าบ้านทุ่งแป้ง

20,000         บ้านทุ่งแป้ง กองการศกึษา

14 อุดหนนุคณะกรรมการ

หมูบ่้านตามโครงการจัด

งานประเพณีสรงน้ า

บ้านทุ่งหลกุ

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายเงนิอุดหนนุ

คณะกรรมการหมูบ่้านตามโครงการ

จัดงานสรงน้ าบ้านทุ่งหลกุ

20,000         บ้านทุ่งหลกุ กองการศกึษา

15 อุดหนนุคณะกรรมการ

หมูบ่้านตามโครงการจัด

งานประเพณีสรงน้ า

บ้านทุ่งฟา้บด

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายเงนิอุดหนนุ

คณะกรรมการหมูบ่้านตามโครงการ

จัดงานสรงน้ าบ้านทุ่งฟา้บด

20,000         บ้านทุ่งฟา้

บด

กองการศกึษา

16 อุดหนนุคณะกรรมการ

หมูบ่้านตามโครงการจัด

งานประเพณีสรงน้ า

บ้านแท่นทอง-ขว่งมืน่

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายเงนิอุดหนนุ

คณะกรรมการหมูบ่้านตามโครงการ

จัดงานสรงน้ าบ้านแท่นทอง-ขว่งมืน่

20,000         บ้านแท่น

ทอง-ขว่งมืน่

กองการศกึษา

17 อุดหนนุคณะกรรมการ

หมูบ่้านตามโครงการจัด

งานประเพณีสรงน้ า

บ้านพระบาทย้ังหวีด

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายเงนิอุดหนนุ

คณะกรรมการหมูบ่้านตามโครงการ

จัดงานสรงน้ าบ้านพระบาทย้ังหวีด

20,000         บ้านพระ

บาทย้ังหวีด

กองการศกึษา

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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ที่ กจิกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

 
 



  

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 อุดหนนุคณะกรรมการ

หมูบ่้านตามโครงการจัด

งานประเพณีสรงน้ า

บ้านมว่งพี่นอ้ง

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายเงนิอุดหนนุ

คณะกรรมการหมูบ่้านตามโครงการ

จัดงานสรงน้ าบ้านมว่งพี่นอ้ง

20,000         บ้านมว่งพี่นอ้ง กองการศกึษา

19 อุดหนนุคณะกรรมการ

หมูบ่้านตามโครงการจัด

งานประเพณีสรงน้ า

บ้านพระเจ้าสององค์

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายเงนิอุดหนนุ

คณะกรรมการหมูบ่้านตามโครงการ

จัดงานสรงน้ าบ้านพระเจ้าสององค์

20,000         บ้านพระ

เจ้าสององค์

กองการศกึษา

20 อุดหนนุคณะกรรมการ

หมูบ่้านตามโครงการ

หมูบ่้านศลีห้าตน้แบบ

บ้านป่าสกั

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายเงนิอุดหนนุ

คณะกรรมการหมูบ่้านตามโครงการ

หมูบ่้านศลีห้าตน้แบบบ้านป่าสกั

10,000         บ้านป่าสกั กองการศกึษา

21 โครงการวันครอบครัว 

รดน้ าด าหัวผู้สงูอายุ

เพื่อเป้นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงาน

ตามโครงการวันครอบครัว รดน้ าด า

หัวผู้สงูอายุ เชน่ ค่าวัสดอุุปกรณ์ ค่า

พาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองดื่ม และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่

เกี่ยวขอ้งกบัโครงการฯ

100,000       เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

ส านกัปลดัฯ
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พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
ที่ กจิกรรม/โครงการ

        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

 
 



  

  4.2  ส่งเสรมิและเชือ่มโยงวิถีชวิีตชมุชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

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

22 โครงการสง่เสริม

คุณภาพชวีิตผู้สงูวัย สขุ

กาย สขุใจ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

สง่เสริมคุณภาพชวีิตผู้สงูวัย สขุกาย 

สขุใจ ในเขตเทศบาลฃต าบลบ้านกลาง

โดยการให้ความรู้กบัผู้สงูวัยจาก

บุคคลที่ไดรั้บความเชื่อถอื และ

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงการฯ

70,000        เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

ส านกัปลดัฯ

23 โครงการท าบุญตกั

บาตรวันขึ้นปีใหม่

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงาน

ตามโครงการท าบุญตกับาตรวันขึ้นปี

ใหม ่เพื่อสง่เสริมและสนบัสนนุการตกั

บาตรท าบุญความเป็นศริิมงคลในวัน

ขึ้นปีใหม ่เชน่ ค่าอาหารว่างเคร่ืองดื่ม 

ค่าพธิกีารสงฆ ์และค่าวัสดอุุปกรณ์ที่

เกี่ยวขอ้ง

5,000           เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

กองการศกึษา

24 โครงการจัดงานวันลอย

กระทง

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิ

โครงการจัดงานวันลอยกระทงเพื่อ

อนรัุกษ์สง่เสริมประเพณีฯ เชน่ ค่า

วัสดอุุปกรณ์ในการจัดกจิกรรม และ

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

300,000      เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

กองการศกึษา

ที่

-26-

กจิกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

 
 



  

5. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคุณภาพชวิีตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม

    5.1 ส่งเสรมิให้ประชาชนมกีารเรยีนรู้ตลอดชวิีต

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 โครงการสง่เสริม อปท. 

จัดท าแผนพฒันา

การศกึษาดเีดน่ ระดบั 

อปท.

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิโครงการ

สง่เสริม อปท. จัดท าแผนพฒันาการศกึษา

ดเีดน่ ระดบั อปท.ในการด าเนนิการตาม

อ านาจหนา้ที่และสร้างกรอบแนวทางใน

การปฎบิัตงิานประจ าปีที่มปีระสทิธิภาพ 

ฯลฯ

50,000         เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

กองการศกึษา

2 โครงการจัดงานวันเดก็

แห่งชาติ

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิ

โครงการจัดงานวันเดก็แห่งชาต ิเชน่ 

ค่าทุนการศกึษา ค่ารางวัล ค่าอาหาร

และเคร่ืองดื่ม ค่าวัสดอุุปกรณ์ และ

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ฯลฯ

250,000       เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

กองการศกึษา

3 โครงการสง่เสริม

กจิกรรมเดก็และเยาวชน

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงาน

ตามโครงการสง่เสริมกจิกรรมเดก็และ

เยาวชน และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

 ฯลฯ

10,000         เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

กองการศกึษา

พ.ศ.2560
กจิกรรม/โครงการ

        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2559
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.

4 โครงการพฒันาศูนย์

พฒันาเดก็เลก็สู่

มาตรฐานสากลเพื่อ

สร้างพฒันาการเดก็

อย่างสมบูรณ์รอบดา้น

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงาน

ตามโครงการพฒันาศูนย์พฒันาเดก็

เลก็สูม่าตรฐานสากลเพื่อสร้าง

พฒันาการเดก็อย่างสมบูรณ์รอบดา้น

 และเป็นค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

10,000         ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็ใน

สงักดัฯ

กองการศกึษา

5 ค่าจัดการเรียนการสอน

 ศูนย์พฒันาเดก็เลก็

บ้านพระเจ้าทองทิพย์

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายค่าจัดการเรียนการ

สอนนกัเรียนของศูนย์พฒันาเดก็เลก็

บ้านพระเจ้าทองทิพย์ เพื่อให้นกัเรียน

มสีื่อการเรียนการสอน

74,800        ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็

บ้านพระ

เจ้าทองทิพย์

กองการศกึษา

6 โครงการสง่เสริม อปท. 

จัดท าแผนพฒันา

การศกึษาดเีดน่ ระดบั

สถานศกึษาศูนย์พฒันา

เดก็เลก็ บ้านพระเจ้า

ทองทิพย์

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงาน

ตามโครงการสง่เสริม อปท. จัดท า

แผนพฒันาการศกึษาดเีดน่  ระดบั

สถานศกึษาศูนย์พฒันาเดก็เลก็ บ้าน

พระเจ้าทองทิพย์ เพื่อด าเนนิการตาม

อ านาจหนา้ที่และสร้างกรอบแนวทาง

ในการปฎบิัตงิานประจ าปีที่มี

ประสทิธภิาพ ฯลฯ

50,000         ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็

บ้านพระ

เจ้าทองทิพย์

กองการศกึษา

ที่ กจิกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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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 โครงการสง่เสริม

การศกึษา ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็พฒันาเดก็เลก็

บ้านพระเจ้าทองทิพย์

เพื่อเป้นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงาน

ตามโครงการสง่เสริมการศกึษา ศูนย์

พฒันาเดก็เลก็พฒันาเดก็เลก็บ้านพระ

เจ้าทองทิพย์ เพื่อสง่เสริมให้เดก็มี

ทักษะความรู้จากประสบการณ์ตรง

และกจิกรรมการเรียนรู้ ฯลฯ

1,000           ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็

บ้านพระ

เจ้าทองทิพย์

กองการศกึษา

8 โครงการศกึษาแหลง่

เรียนรู้ท้องถิ่น ศูนย์

พฒันาเดก็เลก็พระเจ้า

ทองทิพย์

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงาน

ตามโครงการศกึษาแหลง่เรียนรู้

ท้องถิ่น ศูนย์พฒันาเดก็เลก็บ้านพระ

เจ้าทองทิพย์ เพื่อสง่เสริมให้เดก็มี

ทักษะความรู้จากประสบการณ์ตรง

และกจิกรรมเรียนรู้ ฯลฯ

1,000           ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็

บ้านพระ

เจ้าทองทิพย์

กองการศกึษา

9 โครงการสอนท าอาหาร

 ศูนย์พฒันาเดก็เลก็

บ้านพระเจ้าทองทิพย์

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงาน

ตามโครงการสอนท าอาหาร ศูนย์

พฒันาเดก็เลก็บ้านพระเจ้าทองทิพย์ 

เพื่อสง่เสริมให้เดก็มทีักษะความรู้จาก

ประสบการณ์ตรงและกจิกรรมเรียนรู้

 ฯลฯ

1,000           ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็

บ้านพระ

เจ้าทองทิพย์

กองการศกึษา

-29-

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
ที่ กจิกรรม/โครงการ

        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

 
 



  

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

10 ค่าจัดการเรียนการสอน

 ศูนย์พฒันาเดก็เลก็

บ้านทุ่งฟา้บด

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายค่าจัดการเรียนการ

สอนนกัเรียนของศูนย์พฒันาเดก็เลก็

บ้านทุ่งฟา้บด เพื่อให้นกัเรียนมสีื่อการ

เรียนการสอน

34,000         ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็

บ้านทุ่งฟา้

บด

กองการศกึษา

11 โครงการสง่เสริม อปท. 

จัดท าแผนพฒันา

การศกึษาดเีดน่ ระดบั

สถานศกึษาศูนย์พฒันา

เดก็เลก็ บ้านทุ่งฟา้บด

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงาน

ตามโครงการสง่เสริม อปท. จัดท า

แผนพฒันาการศกึษาดเีดน่  ระดบั

สถานศกึษาศูนย์พฒันาเดก็เลก็ บ้าน

ทุ่งฟา้บด เพื่อด าเนนิการตามอ านาจ

หนา้ที่และสร้างกรอบแนวทางในการ

ปฎบิัตงิานประจ าปีที่มปีระสทิธภิาพ 

ฯลฯ

50,000         ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็

บ้านทุ่งฟา้

บด

กองการศกึษา

12 โครงการสง่เสริม

การศกึษา ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็พฒันาเดก็เลก็

บ้านทุ่งฟา้บด

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงาน

ตามโครงการสง่เสริมการศกึษา ศูนย์

พฒันาเดก็เลก็พฒันาเดก็เลก็บ้านทุ่ง

ฟา้บด เพื่อสง่เสริมให้เดก็มทีักษะ

ความรู้จากประสบการณ์ตรงและ

กจิกรรมการเรียนรู้ ฯลฯ

1,000           ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็

บ้านทุ่งฟา้

บด

กองการศกึษา

ที่ กจิกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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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 โครงการศกึษาแหลง่

เรียนรู้ท้องถิ่น ศูนย์

พฒันาเดก็เลก็บ้านทุ่ง

ฟา้บด

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงาน

ตามโครงการศกึษาแหลง่เรียนรู้

ท้องถิ่น ศูนย์พฒันาเดก็เลก็บ้านทุ่งฟา้

บด เพื่อสง่เสริมให้เดก็มทีักษะความรู้

จากประสบการณ์ตรงและกจิกรรม

เรียนรู้ ฯลฯ

1,000           ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็

บ้านทุ่งฟา้

บด

กองการศกึษา

14 โครงการสอนท าอาหาร

 ศูนย์พฒันาเดก็เลก็

บ้านทุ่งฟา้บด

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงาน

ตามโครงการสอนท าอาหาร ศูนย์

พฒันาเดก็เลก็บ้านทุ่งฟา้บด เพื่อ

สง่เสริมให้เดก็มทีักษะความรู้จาก

ประสบการณ์ตรงและกจิกรรมเรียนรู้

 ฯลฯ

1,000           ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็

บ้านทุ่งฟา้

บด

กองการศกึษา

15 ค่าจัดการเรียนการสอน

 ศูนย์พฒันาเดก็เลก็

บ้านท้องฝาย

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายค่าจัดการเรียนการ

สอนนกัเรียนของศูนย์พฒันาเดก็เลก็

บ้านท้องฝาย เพื่อให้นกัเรียนมสีื่อการ

เรียนการสอน

49,300         ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็

บ้านท้องฝาย

กองการศกึษา

ที่ กจิกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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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.

16 โครงการสง่เสริม อปท. 

จัดท าแผนพฒันา

การศกึษาดเีดน่ ระดบั

สถานศกึษาศูนย์พฒันา

เดก็เลก็ บ้านท้องฝาย

เพื่อเป็นค่าใฃชจ้่ายในกาด าเนนิงาน

ตามโครงการสง่เสริม อปท. จัดท า

แผนพฒันาการศกึษาดเีดน่  ระดบั

สถานศกึษาศูนย์พฒันาเดก็เลก็ บ้าน

ท้องฝาย เพื่อด าเนนิการตามอ านาจ

หนา้ที่และสร้างกรอบแนวทางในการ

ปฎบิัตงิานประจ าปีที่มปีระสทิธภิาพ 

ฯลฯ

50,000         ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็

บ้านท้องฝาย

กองการศกึษา

17 โครงการสง่เสริม

การศกึษา ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็พฒันาเดก็เลก็

บ้านท้องฝาย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

สง่เสริมการศกึษา ศูนย์พฒันาเดก็

เลก็พฒันาเดก็เลก็บ้านท้องฝาย เพื่อ

สง่เสริมให้เดก็มทีักษะความรู้จาก

ประสบการณ์ตรงและกจิกรรมการ

เรียนรู้ ฯลฯ

1,000           ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็

บ้านท้องฝาย

กองการศกึษา

18 โครงการศกึษาแหลง่

เรียนรู้ท้องถิ่น ศูนย์

พฒันาเดก็เลก็บ้านท้อง

ฝาย

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงาน

ตามโครงการศกึษาแหลง่เรียนรู้

ท้องถิ่น ศูนย์พฒันาเดก็เลก็บ้านท้อง

ฝาย เพื่อสง่เสริมให้เดก็มทีักษะ

ความรู้จากประสบการณ์ตรงและ

กจิกรรมเรียนรู้ ฯลฯ

1,000           ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็

บ้านท้องฝาย

กองการศกึษา

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
 กจิกรรม/โครงการ

        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

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.

19 โครงการสอนท าอาหาร

 ศูนย์พฒันาเดก็เลก็

บ้านท้องฝาย

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงาน

ตามโครงการสอนท าอาหาร ศูนย์

พฒันาเดก็เลก็บ้านท้องฝาย เพื่อ

สง่เสริมให้เดก็มทีักษะความรู้จาก

ประสบการณ์ตรงและกจิกรรมเรียนรู้

 ฯลฯ

1,000           ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็

บ้านท้องฝาย

กองการศกึษา

20 ค่าจัดการเรียนการสอน

 ศูนย์พฒันาเดก็เลก็

บ้านตน้แหนหลวง

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายค่าจัดการเรียนการ

สอนนกัเรียนของศูนย์พฒันาเดก็เลก็

บ้านตน้แหนหลวง เพื่อให้นกัเรียนมสีื่อ

การเรียนการสอน

35,700        ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็

บ้านตน้

แหนลวง

กองการศกึษา

21 โครงการสง่เสริม อปท. 

จัดท าแผนพฒันา

การศกึษาดเีดน่ ระดบั

สถานศกึษาศูนย์พฒันา

เดก็เลก็ บ้านตน้แหน

หลวง

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงาน

ตามโครงการสง่เสริม อปท. จัดท า

แผนพฒันาการศกึษาดเีดน่  ระดบั

สถานศกึษาศูนย์พฒันาเดก็เลก็ บ้าน

ตน้แหนหลวง เพื่อด าเนนิการตาม

อ านาจหนา้ที่และสร้างกรอบแนวทาง

ในการปฎบิัตงิานประจ าปีที่มี

ประสทิธภิาพ ฯลฯ

50,000         ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็

บ้านตน้

แหนหลวง

กองการศกึษา

-33-

ที่ กจิกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

 
 

 



  

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

22 โครงการสง่เสริม

การศกึษา ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็พฒันาเดก็เลก็

บ้านตน้แหนหลวง

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงาน

ตามโครงการสง่เสริมการศกึษา ศูนย์

พฒันาเดก็เลก็พฒันาเดก็เลก็บ้านตน้

แหนหลวง เพื่อสง่เสริมให้เดก็มทีักษะ

ความรู้จากประสบการณ์ตรงและ

กจิกรรมการเรียนรู้ ฯลฯ

1,000           ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็

บ้านตน้

แหนหลวง

กองการศกึษา

23 โครงการศกึษาแหลง่

เรียนรู้ท้องถิ่น ศูนย์

พฒันาเดก็เลก็บ้านตน้

แหนหลวง

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงาน

ตามโครงการศกึษาแหลง่เรียนรู้

ท้องถิ่น ศูนย์พฒันาเดก็เลก็บ้านตน้

แหนหลวง เพื่อสง่เสริมให้เดก็มทีักษะ

ความรู้จากประสบการณ์ตรงและ

กจิกรรมเรียนรู้ ฯลฯ

1,000           ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็

บ้านตน้

แหนหลวง

กองการศกึษา

24 โครงการสอนท าอาหาร

 ศูนย์พฒันาเดก็เลก็

บ้านตน้แหนหลวง

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงาน

ตามโครงการสอนท าอาหาร ศูนย์

พฒันาเดก็เลก็บ้านตน้แหนหลวง เพื่อ

สง่เสริมให้เดก็มทีักษะความรู้จาก

ประสบการณ์ตรงและกจิกรรมเรียนรู้

 ฯลฯ

1,000           ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็

บ้านตน้

แหนหลวง

กองการศกึษา

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
ที่ กจิกรรม/โครงการ

        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

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.

25 ค่าปรับปรุงหลกัสตูร

สถานศกึษา

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการปรับปรุง

หลกัสตูรสถานศกึษา โรงเรียน

เทศบาล 1 (ทุ่งฟา้บดราษฎร์บ ารุง)

          20,000

โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

26 ค่าพฒันาห้องสมดุ

โรงเรียน

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายพฒันาห้องสมดุ

โรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟา้

บดราษฎร์บ ารุง)

        100,000

โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

27 ค่าพฒันาแหลง่เรียนรู้

ของโรงเรียน

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายพฒันาแหลง่เรียนรู้

ของโรงเรียน และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่

เกี่ยวขอ้ง

50,000         โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

28 โครงการโรงเรียน 

SBMLD ดเีดน่

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงาน

ตามโครงการโรงเรียน SBMLD ดเีดน่

        250,000 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

ที่ กจิกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
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พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

 
 



  

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

29 โครงการสง่เสริม อปท.

ที่จัดท าแผนพฒันา

การศกึษาดเีดน่ ระดบั

สถานศกึษา

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงาน

ตามโครงการสง่เสริม อปท. ที่จัดท า

แผนพฒันาการศกึษาดเีดน่ ระดบั

สถานศกึษา

          50,000 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

30 โครงการรณรงค์เพื่อ

ป้องกนัยาเสพตดิใน

โรงเรียนท้องถิ่น

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงาน

ตามโครงการรณรงค์เพื่อป้องกนัยา

เสพตดิในโรงเรียนท้องถิ่น

          15,000 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

31 ค่าพฒันาครูแกนน า

โครงการรณรงค์เพื่อ

ป้องกนัยาเสพตดิใน

โรงเรียนท้องถิ่น

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายพฒันาครูแกนน า

โครงการรณรงค์เพื่อป้องกนัยาเสพตดิ

ในสถานศกึษา

            3,000 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

32 ค่าพฒันาเจ้าหนา้ที่

โครงการรณรงค์เพื่อ

ป้องกนันยาเสพตดิใน

โรงเรียนท้องถิ่น

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายสถานศกึษาดเีดน่

โครงการรณรงค์เพื่อป้องกนัยาเสพตดิ

ในสถานศกึษา

            3,000 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

พ.ศ.2560

-36-

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2559
ที่ กจิกรรม/โครงการ

        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

 
 

 



  

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 สถานศกึษาดเีดน่

โครงการรณรงค์เพื่อ

ป้องกนัยาเสพตดิใน

โรงเรียนท้องถิ่น

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายพฒันาเจ้าหนา้ที่

โครงการรณรงค์เพื่อป้องกนัยาเสพตดิ

ในสถานศกึษา

        100,000 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

34 โครงการสง่เสริม

กจิกรรมรักการอา่นใน

สถานศกึษา อปท.

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงาน

ตามโครงการสง่เสริมกจิกรรมรักการ

อา่นในสถานศกึษา อปท. ของโรงเรียน

เทศบาล 1 (ทุ่งฟา้บดราษฎร์บ ารุง)

          50,000 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

35 โครงการจัดท าศูนย์การ

เรียนรู้ส าหรับเดก็ปฐมวัย

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงาน

ตามโครงการจัดท าศูนย์การเรียนรู้

ส าหรับเดก็ปฐมวัย

          50,000 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

36 ค่าจัดการเรียนการสอน 

(รายหัว) ระดบัอนบุาล

ศกึษา

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดการเรียน

การสอน (รายหัว) ระดบัอนบุาล 

จ านวน 156 คน คนละ 850 บาท/

ภาคเรียน

265,200 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ
กจิกรรม/โครงการ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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ที่
        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)

 
 



  

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

37 ค่าจัดการเรียนการสอน 

(รายหัว) ระดบั

ประถมศกึษา

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดการเรียน

การสอน (รายหัว) ระดบัประถมศกึษา

 จ านวน 359 คน คนละ 950 บาท/

ภาคเรียน

682,100 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

38 ค่าจัดการเรียนการสอน 

(รายหัว) ระดบั

มธัยมศกึษาตอนตน้

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดการเรียน

การสอน (รายหัว) ระดบัมธัยมศกึษา

ตอนตน้ จ านวน 267 คนละ 1,750

 บาท/ภาคเรียน

934,500 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

39 ค่าจัดการเรียนการสอน 

(รายหัว) ระดบั

มธัยมศกึษาปลาย

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดการเรียน

การสอน (รายหัว) ระดบัมธัยมศกึษา

ปลาย จ านวน 60 คน คนละ 1,900 

บาท/ภาคเรียน

228,000 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

40 ค่าจัดการเรียนการสอน 

(Top Up) ระดบั

มธัยมศกึษาตอนตน้

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดการ

เรียนการสอน (Top Up) ระดบั

มธัยมศกึษาตอนตน้ จ านวน 267 คน

 คนละ 500 บาท/ภาคเรียน

    3,567,000 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

-38-

สถานที่

ด าเนนิการ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
ที่ กจิกรรม/โครงการ

        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

 
 



  

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 ค่าหนงัสอื ระดบั

อนบุาลศกึษา

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายส าหรับหนงัสอืเรียน 

ระดบัอนบุาลศกึษา จ านวน 156 คน 

คนละ 200 บาท/ปี

          31,200 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

42 ค่าหนงัสอื ระดบั

ประถมศกึษา

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายส าหรับหนงัสอืเรียน 

ระดบัประถมศกึษา ป.1-ป.6

        214,242 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

43 ค่าหนงัสอื ระดบั

มธัยมศกึษาตอนตน้

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายส าหรับหนงัสอืเรียน 

ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ม.1-ม.3

       172,927 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

44 ค่าหนงัสอื ระดบั

มธัยมศกึษาปลาย

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายส าหรับหนงัสอืเรียน 

ระดบัมธัยมศกึษาปลาย ม.4-ม.6

          75,420 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
ที่ กจิกรรม/โครงการ

        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

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.

45 ค่าอุปกรณ์การเรียน 

ระดบัอนบุาลศกึษา

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายส าหรับอุปกรณ์การ

เรียน ระดบัอนบุาลศกึษา จ านวน 

156 คน คนละ 100 บาท/ภาคเรียน

          31,200 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

46 ค่าอุปกรณ์การเรียน 

ระดบัประถมศกึษา

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายส าหรับอุปกรณ์การ

เรียน ระดบัประถมศกึษา จ านวน 

359 คน คนละ 195 บาท/ภาคเรียน

        140,010 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

47 ค่าอุปกรณ์การเรียน 

ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายส าหรับอุปกรณ์การ

เรียน ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 

จ านวน 267 คน คนละ 210 บาท/

ภาคเรียน

        112,140 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

48 ค่าอุปกรณ์การเรียน 

ระดบัมธัยมศกึษาตอน

ปลาย

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายส าหรับอุปกรณ์การ

เรียน ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 

จ านวน 60 คน คนละ 230 บาท/ภาค

เรียน

          27,600 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

พ.ศ.2560
ที่ กจิกรรม/โครงการ

        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2559
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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.

49 ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน 

ระดบัอนบุาลศกึษา

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายส าหรับเคร่ืองแบบ

นกัเรียน ระดบัอนบุาลศกึษา จ านวน 

156 คน คนละ 300 บาท/ภาคเรียน

          46,800 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

50 ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน 

ระดบัประถมศกึษา

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายส าหรับเคร่ืองแบบ

นกัเรียน ระดบัประถมศกึษา จ านวน 

359 คน คนละ 360 บาท/ภาคเรียน

        129,240 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

51 ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน 

ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายส าหรับเคร่ืองแบบ

นกัเรียน ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 

จ านวน 267 คน คนละ 450 บาท/

ภาคเรียน

        120,150 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

52 ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน 

ระดบัมธัยมศกึษาตอน

ปลาย

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายส าหรับเคร่ืองแบบ

นกัเรียน ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย

 จ านวน 60 คน คนละ 500 บาท/

ภาคเรียน

          30,000 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
ที่ กจิกรรม/โครงการ

        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

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.

53 ค่ากจิกรรมพฒันา

คุณภาพผู้เรียน ระดบั

อนบุาล

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายส าหรับกจิกรรม

พฒันาคุณภาพผู้เรียน ระดบัอนบุาล

ศกึษา จ านวน 156 คน คนละ 215 

บาท/ภาคเรียน

          67,080 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

54 ค่ากจิกรรมพฒันา

คุณภาพผู้เรียน ระดบั

ประถมศกึษา

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายส าหรับกจิกรรม

พฒันาคุณภาพผู้เรียน ระดบั

ประถมศกึษา จ านวน 359 คน คนละ

 240 บาท/ภาคเรียน

       172,320 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

55 ค่ากจิกรรมพฒันา

คุณภาพผู้เรียน ระดบั

มธัยมศกึษาตอนตน้

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายส าหรับกจิกรรม

พฒันาคุณภาพผู้เรียน ระดบั

มธัยมศกึษาตอนตน้ จ านวน 267 คน

 คนละ 440 บาท/ภาคเรียน

        234,960 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

56 ค่ากจิกรรมพฒันา

คุณภาพผู้เรียน ระดบั

มธัยมศกึษาตอนปลาย

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายส าหรับกจิกรรม

พฒันาคุณภาพผู้เรียน ระดบั

มธัยมศกึษาตอนปลาย จ านวน 60 คน

 คนละ 475 บาท/ภาคเรียน

          57,000 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา
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ที่ กจิกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

 
 



  

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 ค่าสาธารณูปโภคและ

ค่ากรแสไฟฟา้โรงเรียน

เทศบาล 1

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายสาธารณูปโภคและ

ค่ากระแสไฟฟา้ของโรงเรียนเทศบาล 

1 (ทุ่งฟา้บดราษฎร์บ ารุง)

        120,000 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

58 ค่าสาธารณูปโภคและ

ค่าโทรศัพท์โรงเรียน

เทศบาล 1

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายสาธารณูปโภคและ

ค่าโทรศัพท์ของโรงเรียนเทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บดราษฎร์บ ารุง)

          10,000 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

59 ค่าน้ ามนัเชื้อเพลงิ 

โรงเรียนเทศบาล 1

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายน้ ามนัเชื้อเพลงิ 

โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟา้บดราษฎร์

บ ารุง)

          30,000 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

60 โครงการแขง่ขนัทักษะ

ทางวิชาการร่วมกบั 

อปท.ภาค/ประเทศ

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการเขา้ร่วม

แขง่ขนัทักษะทางวิชาการร่วมกบั

องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นระดบั

ภาค/ประเทศ

50,000         โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
ที่ กจิกรรม/โครงการ

        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

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.

61 โครงการนกัเรียนคนเกง่

ท้องถิ่น

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงาน

ตามโครงการนกัเรียนคนเกง่ท้องถิ่น

50,000         โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

62 โครงการค่ายวิชาการ

ภาคฤดรู้อน

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงาน

ตามโครงการค่ายวิชาการภาคฤดรู้อน

30,000         โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

63 โครงการเปิดโลกวิชาการ เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงาน

ตามโครงการเปิดโลกวิชาการ

30,000         โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

64 โครงการแนะแนว

การศกึษาตอ่

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงาน

ตามโครงการแนะแนวการศกึษาตอ่

เพื่อให้เดก็มคีวามกระตอืรือร้นในการ

เรียนตอ่

30,000         โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

ที่ กจิกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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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.

65 โครงการจัดกจิกรรมวัน

พอ่แห่งชาติ

เพื่อเป็นค่าใชจ้่านในการด าเนนิงาน

ตามโครงการจัดกจิกรรมวันพอ่

แห่งชาต ิเพื่อให้นกัเรียนตระหนกัและ

ยกย่องพระคุณของพอ่ เชน่ ค่าจัด

กจิกรรม ค่าวัสดอุุปกรณ์ และ

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

25,000         โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

66 โครงการศูนย์การ

เรียนรู้ตามแนวทาง

เศรษฐกจิพอเพยีง

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงาน

ตามโครงการศูนย์การเรียนรู้ตาม

แนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อให้

นกัเรียนมคีวามรู้ในหลกัการพอเพยีง

100,000       โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

67 โครงการพฒันา

โรงเรียนสู่

มาตรฐานสากลเพื่อ

สง่เสริมการเรียนรู้อย่าง

ครบวงจร

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงาน

ตามโครงการพฒันาโรงเรียนสู่

มาตรฐานสากลเพื่อสง่เสริมการ

เรียนรู้อย่างครบวงจรส าหรับนกัเรียน

เพื่อให้นกัเรียนมมีาตรฐานการเรียนที่

สงูขึ้น และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

กบัโครงการฯ

300,000      โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
ที่ กจิกรรม/โครงการ

        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
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    5.2 ส่งเสรมิสุขภาวะ

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

68 เงนิสมทบกองทุน

หลกัประกนัสขุภาพ

ระดบัท้องถิ่นหรือพื้นที่

เทศบาลฯ

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายเงินสมทบกองทุน

หลกัประกนัสขุภาพระดบัท้องถิน่หรือพื้นที่

เทศบาลฯ (ส.ป.ส.ช.) ซ่ึงตอ้งใชจ้่ายตาม

ระเบียบของกองทุนฯ โดยแตล่ะหมูบ่้านจะ

เสนอโครงการและระบุกจิกรรมไวใ้น

โครงการ

        240,000 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

กอง

สาธารณสขุฯ

69 ค่าอาหารกลางวัน 

นกัเรียนศูนย์พฒันาเดก็

เลก็บ้านพระเจ้าทอง

ทิพย์

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายค่าอาหารกลางวัน

นกัเรียนของศูนย์พฒันาเดก็เลก็บ้าน

พระเจ้าทองทิพย์ เพื่อให้นกัเรียนมี

อาหารกลางวันที่มคุีณภาพตามหลกั

สขุอนามยัทุกวัน

        216,000 ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็

บ้านพระ

เจ้าทองทิพย์

กองการศกึษา

70 โครงการสง่เสริม

สขุภาพอนามยั ศูนย์

พฒันาเดก็เลก็บ้านพระ

เจ้าทองทิพย์

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงาน

ตามโครงการสง่เสริมสขุภาพอนามยั 

ศูนย์พฒันาเดก็เลก็บ้านพระเจ้าทอง

ทิพย์ เพื่อสง่เสริมให้นกัเรียนมคีวามรู้

ในเร่ืองการดแูลสขุภาพอนามยั ฯลฯ

1,000           ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็

บ้านพระ

เจ้าทองทิพย์

กองการศกึษา

71 ค่าอาหารกลางวัน 

นกัเรียนศูนย์พฒันาเดก็

เลก็บ้านทุ่งฟา้บด

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายค่าอาหารกลางวัน

นกัเรียนของศูนย์พฒันาเดก็เลก็บ้าน

ทุ่งฟา้บด เพื่อให้นกัเรียนมอีาหาร

กลางวันที่มคุีณภาพตามหลกั

          98,000 ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็

บ้านทุ่งฟา้

บด

กองการศกึษา

ที่
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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กจิกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

 
 



  

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

72 โครงการสง่เสริม

สขุภาพอนามยั ศูนย์

พฒันาเดก็เลก็บ้านทุ่ง

ฟา้บด

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงาน

ตามโครงการสง่เสริมสขุภาพอนามยั 

ศูนย์พฒันาเดก็เลก็บ้านทุ่งฟา้บด เพื่อ

สง่เสริมให้นกัเรียนมคีวามรู้ในเร่ือง

การดแูลสขุภาพอนามยั ฯลฯ

1,000           ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็

บ้านทุ่งฟา้

บด

กองการศกึษา

73 ค่าอาหารกลางวัน 

นกัเรียนศูนย์พฒันาเดก็

เลก็บ้านท้องฝาย

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายค่าอาหารกลางวัน

นกัเรียนของศูนย์พฒันาเดก็เลก็บ้าน

ท้องฝาย เพื่อให้นกัเรียนมอีาหาร

กลางวันที่มคุีณภาพตามหลกั

สขุอนามยัทุกวัน

        103,000 ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็

บ้านท้องฝาย

กองการศกึษา

74 โครงการสง่เสริม

สขุภาพอนามยั ศูนย์

พฒันาเดก็เลก็บ้านท้อง

ฝาย

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงาน

ตามโครงการสง่เสริมสขุภาพอนามยั 

ศูนย์พฒันาเดก็เลก็บ้านท้องฝาย เพื่อ

สง่เสริมให้นกัเรียนมคีวามรู้ในเร่ือง

การดแูลสขุภาพอนามยั ฯลฯ

1,000           ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็

บ้านท้องฝาย

กองการศกึษา

75 ค่าอาหารกลางวัน 

นกัเรียนศูนย์พฒันาเดก็

เลก็บ้านตน้แหนหลวง

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายค่าอาหารกลางวัน

นกัเรียนของศูนย์พฒันาเดก็เลก็บ้าน

ตน้แหนหลวง เพื่อให้นกัเรียนมอีาหาร

กลางวันที่มคุีณภาพตามหลกั

สขุอนามยัทุกวัน

        143,000 ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็

บ้านตน้

แหนหลวง

กองการศกึษา

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
กจิกรรม/โครงการ

        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ
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ที่
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

 
 



  

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

76 โครงการสง่เสริม

สขุภาพอนามยั ศูนย์

พฒันาเดก็เลก็บ้านตน้

แหนหลวง

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงาน

ตามโครงการสง่เสริมสขุภาพอนามยั 

ศูนย์พฒันาเดก็เลก็บ้านตน้แหนหลวง 

เพื่อสง่เสริมให้นกัเรียนมคีวามรู้ใน

เร่ืองการดแูลสขุภาพอนามยั ฯลฯ

1,000           ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็

บ้านตน้

แหนหลวง

กองการศกึษา

77 ค่าอาหารกลางวัน

ส าหรับนกัเรียนอนบุาล

ถงึ ป.6 โรงเรียน

เทศบาล 1 (ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์บ ารุง)

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายค่าอาหารกลางวัน

ส าหรับนกัเรียนอนบุาลถงึ ป.6 

โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟา้บดราษฎร์

บ ารุง) เพื่อให้นกัเรียนมอีาหารกลาง

วันที่มคุีณภาพตามหลกัสขุอนามยั ฯลฯ

2,080,000   โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

78 ค่าอาหารกลางวัน

ส าหรับนกัเรียน ม.1-ม.4

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายค่าอาหารกลางวัน

ส าหรับนกัเรียน ม.1-ม.4 โรงเรียน

เทศบาล 1 (ทุ่งฟา้บดราษฎร์บ ารุง) 

เพื่อเห้นกัเรียนมอีาหารกลางวันที่มี

คุณภาพตามหลกัสขุอนามยั ฯลฯ

960,000       โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

79 โครงการแขง่ขนักฬีา

นกัเรียนระดบักลุม่/

ภาค/ประเทศ

เพื่เป็นค่าใชจ้่ายในการเขา้ร่วมแขง่ขนั

กฬีาของนกัเรียนระดบักลุม่/ภาค/

ประเทศ

          50,000 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

กองการศกึษา
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พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
ที่ กจิกรรม/โครงการ

        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
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80 โครงการแขง่ขนักฬีาสี

ภายในโรงเรียน

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงาน

ตามโครงการแขง่ขนักฬีาสชีมุชนใน

โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟา้บดราษฎร์

บ ารุง)

          30,000 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

81 โครงการกฬีากลุม่จตรุ

มติร

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงาน

ตามโครงการกฬีากลุม่จตรุมติรเพื่อ

สง่เสริมการพฒันากฬีาและ

ความสมัพนัธท์ี่ดตีอ่กนั

          30,000 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

82 ค่าอาหารเสริม(นม) 

นกัเรียนศูนย์พฒันาเดก็

เลก็บ้านพระเจ้าทอง

ทิพย์

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายจัดซ้ืออาหารเสริม

(นม) นกัเรียนศูนย์พฒันาเดก็เลก็บ้าน

พระเจ้าทองทิพย์

85,000         ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็

บ้านพระ

เจ้าทองทิพย์

กองการศกึษา

83 ค่าอาหารเสริม(นม) 

นกัเรียนศูนย์พฒันาเดก็

เลก็บ้านทุ่งฟา้บด

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายจัดซ้ืออาหารเสริม

(นม) นกัเรียนศูนย์พฒันาเดก็เลก็บ้าน

ทุ่งฟา้บด

          39,000 ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็

บ้านทุ่งฟา้

บด

กองการศกึษา

84 ค่าอาหารเสริม(นม) 

นกัเรียนศูนย์พฒันาเดก็

เลก็บ้านท้องฝาย

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายจัดซ้ืออาหารเสริม

(นม) นกัเรียนศูนย์พฒันาเดก็เลก็บ้าน

ท้องฝาย

          41,000 ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็

บ้านท้องฝาย

กองการศกึษา

        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
ที่ กจิกรรม/โครงการ งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
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85 ค่าอาหารเสริม(นม) 

นกัเรียนศูนย์พฒันาเดก็

เลก็บ้านตน้แหนหลวง

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายจัดซ้ืออาหารเสริม

(นม) นกัเรียนศูนย์พฒันาเดก็เลก็บ้าน

ตน้แหนหลวง

           56,000 ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็

บ้านตน้

แหนหลวง

กองการศกึษา

86 ค่าอาหารเสริม(นม) 

โรงเรียนนกัเรียนบ้านทุ่ง

เสี้ยว

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายจัดซ้ืออาหารเสริม

(นม) โรงเรียนนกัเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว

       338,000 โรงเรียน

นกัเรียน

บ้านทุ่งเสี้ยว

กองการศกึษา

87 ค่าอาหารเสริม(นม) 

โรงเรียนนกัเรียนวัดท้อง

ฝาย

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายจัดซ้ืออาหารเสริม

(นม) โรงเรียนนกัเรียนวัดท้องฝาย

          94,000 โรงเรียน

นกัเรียนวัด

ท้องฝาย

กองการศกึษา

88 ค่าอาหารเสริม(นม) 

โรงเรียนเทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บดราษฎร์บ ารุง)

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายจัดซ้ืออาหารเสริม

(นม) โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์บ ารุง)

        997,000 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

89 อุดหนนุโรงเรียนบ้านทุ่ง

เสี้ยวตามโครงการ

อาหารกลางวัน

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายเงนิอุดหนนุใหกบั

โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยวตามโครงการ

อาหารกลางวัน

        704,000 โรงเรียน

บ้านทุ่งเสี้ยว

กองการศกึษา

90 อุดหนนุโรงเรียนวัดท้อง

ฝายตามโครงการ

อาหารกลางวัน

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายเงนิอุดหนนุใหกบั

โรงเรียนวัดท้องฝายตามโครงการ

อาหารกลางวัน

        196,000 โรงเรียนวัด

ท้องฝาย

กองการศกึษา

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
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งบประมาณ
สถานที่

ด าเนนิการ

พ.ศ.2559
ที่ กจิกรรม/โครงการ

        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)

พ.ศ.2560
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91 อุดหนนุโรงเรียนบ้าน

มว่งพี่นอ้งตามโครงการ

เกษตรเพื่ออาหาร

กลางวัน

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายเงนิอุดหนนุให้กบั

โรงเรียนบ้านมว่งพี่นอ้งตามโครงการ

เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

          30,000 โรงเรียน

บ้านมว่งพี่

นอ้ง

กองการศกึษา

92 โครงการอาหารปลอดภยั เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงาน

ตามโครงการอาหารปลอดภยั เพื่อ

ด าเนนิงานในสว่นของการพฒันา

ผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย 

ตลาดสด โรงเรียน ประชาชนในพื้นที่

เทศบาลต าบลบ้านกลาง ให้ถกู

สขุลกัษณะ และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่

เกี่ยวขอ้ง ฯลฯ

50,000         เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

กอง

สาธารณสขุฯ

93 โครงการป้องกนัและ

ควบคุมโรคพษิสนุขับ้า

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงาน

ตามโครงการป้องกนัและควบคุมโรค

พษิสนุขับ้า ปี 2560 ในเขตเทศบาล

ต าบลบ้านกลาง เพื่อป้องกนั

โรคตดิตอ่จากสตัว์สูค่น เชน่ ค่าวัสดอุุ

ปกร์ วัคซีน และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่

เกี่ยวขอ้ง ฯลฯ

10,000         ในเขต

เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

กองสาธารณสขุ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่

พ.ศ.2560        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณกจิกรรม/โครงการ

พ.ศ.2559
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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.

94 โครงการป้องกนัและ

ควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงาน

ตามโครงการป้องกนัและควบคุมโรค

ไขเ้ลอืดออก ปี 2560 ในเขตเทศบาล

ต าบลบ้านกลาง เพื่อป้องกนั

โรคตดิตอ่จากสตัว์สูค่น เชน่ ค่ายา

ก าจัดยุง และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่

เกี่ยวขอ้ง ฯลฯ

40,000         ในเขต

เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

กองสาธารณสขุ

95 โครงการสง่เสริมการ

เรียนรู้เพื่อป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหาโรคเอดส์

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงาน

ตามโครงการสง่เสริมการเรียนรู้เพื่อ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคเอดสใ์น

พื้นที่เพื่อให้ประชาชนไดม้คีวามรู้ความ

เขา้ใจและรู้จักวิธปี้องกนัโรคตดิตอ่ทาง

เพศสมัพนัธ ์เชน่ ค่าวิทยากร 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม

 ค่าจัดท าเอกสารแผ่นพบัให้ความรู้ 

และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ฯลฯ

          15,000 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

กองสาธารณสขุ

พ.ศ.2560
ที่ กจิกรรม/โครงการ

        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

-52-

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2559

 
 

 



  

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

96 โครงการอบรมพฒันา

ศักยภาพผู้น าดา้นสขุภาพ

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงาน

ตามโครงการอบรมพฒันาศักยภาพ

ผู้น าดา้นสขุภาพมคีวามรู้ความเขา้ใจ

ในการดแูลสขุภาพของประชาชน เชน่ 

ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง

เคร่ืองดื่ม ค่าจัดท าเอกสารแผ่นพบัให้

ความรู้ และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

          20,000 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

กองสาธารณสขุ

97 โครงการป้องกนัและ

ควบคุมโรคไขห้วัดนก

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงาน

ตามโครงการป้องกนัและควบคุมโรค

ไขห้วัดนก ในเขตเทศบาลต าบลบ้าน

กลาง เพื่อป้องกนัโรคตดิตอ่จากสตัว์สู่

คน เชน่ ยาฆา่เชื้อ และค่าใชจ้่ายอื่นๆ 

ที่เกี่ยวขอ้ง

          10,000 ในเขต

เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

กองสาธารณสขุ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2560
ที่ กจิกรรม/โครงการ

        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

พ.ศ.2559

-53-  
 



  

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 โครงการคืนความสขุให้

ประชาชนเทศบาล

ต าบลบ้านกลาง

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิ

โครงการคืนความสขุให้ประชาชน

เทศบาลต าบลบ้านกลาง เพื่อ

เสริมสร้างความปรองดองสมานฉนัท์

และสง่เสริมการออกก าลงักาย เชน่ 

ค่าเงนิรางวัล เหรียญรางวัล 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการการตดัสนิ

กฬีา และค่าวัสดอุุปกรณ์ที่เกี่ยวขอ้ง

        200,000 ศูนย์กฬีา

และ

นนัทนาการ

อ าเภอสนั

ป่าตอง

กองการศกึษา

99 โครงการแขง่ขนักฬีา

เยาวชนและประชาชน

อ าเภอสนัป่าตอง

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิ

โครงการแขง่ขนักฬีาเยาวชนและ

ประชาชนอ าเภอสนัป่าตอง เพื่อ

สง่เสริมการออกก าลงักายของเยาวชน

ในเขตเทศบาล เชน่ ค่าเงนิรางวัล 

เหรียญรางวัล ค่าตอบแทน

คณะกรรมการตดัสนิกฬีา และค่าวัสดุ

อุปกรณ์ที่เกี่ยวขอ้ง

        100,000 ศูนย์กฬีา

และ

นนัทนาการ

อ าเภอสนั

ป่าตอง

ส านกัปลดัฯ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
ที่ กจิกรรม/โครงการ

        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

-54-  
 

 



  

     5.3 สงเคราะห์กลุ่มคนด้อยโอกาส

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 เบี้ยยังชพีผู้สงูอายุ เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายเบี้ยยังชพีผู้สงูอายุใน

เขตเทศบาลต าบลบ้านกลาง

16,106,400  เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

ส านกัปลดัฯ

101 เบี้ยยังชพีผู้พกิาร เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายเบี้ยยังชพีผู้พกิารใน

เขตเทศบาลต าบลบ้านกลาง

3,820,800   เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

ส านกัปลดัฯ

102 เบี้ยยังชพีผู้ป่วยโรคเอดส์ เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายเบี้ยยังชพีผู้ป่วยโรค

เอดสใ์นเขตเทศบาลต าบลบ้านกลาง

390,000      เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

ส านกัปลดัฯ

103 ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับ

นกัเรียนยากจน ระดบั

ประถมศกึษา (ป.1-ป.6)

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายปัจจัยพื้นฐาน

ส าหรับนกัเรียนยากจน ระดบั

ประถมศกึษา (ป.1-ป.6) ที่บิดา/

มารดา/ผู้ปกครองมรีายไดต้อ่ครัวเรือน

ไมเ่กนิ 40,000 บาท/ปี อัตราคนละ 

500 บาท/ภาคเรียน (1,000 บาท/

คน/ปี) ไมเ่กนิร้อยละ 40 ของจ านวน

นกัเรียนระดบัประถมศกึษา

        143,600 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

พ.ศ.2560
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2559

-55-

ที่ กจิกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)

 
 



  

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

104 ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับ

นกัเรียนยากจน ระดบั

มธัยมศกึษา (ม.1-ม.3)

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายปัจจัยพื้นฐาน

ส าหรับนกัเรียนยากจน ระดบั

มธัยมศกึษา (ม.1-ม.3) ที่บิดา/

มารดา/ผู้ปกครองมรีายไดต้อ่ครัวเรือน

ไมเ่กนิ 40,000 บาท/ปี อัตราคนละ 

1,500 บาท/ภาคเรียน (3,000 

บาท/คน/ปี) ไมเ่กนิร้อยละ 30 ของ

จ านวนนกัเรียนระดบัประถมศกึษา 

โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟา้บดราษฎร์

บ ารุง)

        240,300 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

105 โครงการชว่ยเหลอืผู้

ยากไร้ ผู้ดอ้ยโอกาส 

ผู้สงูอายุ และผู้พกิาร

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงาน

ตามโครงการชว่ยเหลอืผู้ยากไร้ 

ผู้ดอ้ยโอกาส ผู้สงูอายุ และผู้พกิารใน

เขตเทศบาลต าบลบ้านกลาง ที่ยากจน

ให้มอียู่อาศัยใหมแ่ละมัน่คงแขง็แรง 

และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบั

โครงการฯ

          50,000 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

ส านกัปลดัฯ

พ.ศ.2560สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2559

-56-

งบประมาณที่ กจิกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)

 
 



  

     5.4 แนวทางการส่งเสรมิและสรา้งสภาวะการพึ่งพาตนเองของชมุชน

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 เงนิสมทบกองทุน

สวัสดกิารชมุชน

เพื่อจ่ายเป็นเงนิสมทบกองมนุสวัสดิ

การชมุชนเทศบาลต าบลบ้านกลาง

50,000         เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

ส านกัปลดัฯ

107 โครงการอบรมและ

ทัศนศกึษาดงูานกลุม่

สตรี/แมบ่้าน

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงาน

ตามโครงการอบรมและทัศนศกึษาดู

งานกลุม่สตรี/แมบ่้านเทศบาลต าบล

บ้านกลาง ประจ าปี 2560 เพื่อ

เสริมสร้างศักยภาพในการพฒันา

ตนเองของสตรี/แมบ่้าน เชน่ ค่า

วิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม และ

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงการฯ

350,000      เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

ส านกัปลดัฯ

ที่ กจิกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

-57-

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

 
 



  

6. ยุทธศาสตรก์ารจดัระเบยีบภายในชมุชนและการสรา้งความรว่มมอืในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

     6.1 ปลูกจติส านกึด้านความรว่มมอืในการดูแลปอ้งกันภยัในชมุชน

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 โครงการอ านวยความ

สะดวกดา้นการจราจร

และอุบัตภิยั

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิ

โครงการอ านวยความสะดวกดา้น

การจราจรและอุบัตภิยั เชน่ 

ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม ค่าพาหนะ ค่า

วัสดอุุปกรณ์ตา่งๆ และค่าใชจ้่ายที่

เกี่ยวขอ้ง ฯลฯ

20,000         เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

งานป้องกนัฯ 

ส านกัปลดัฯ

2 โครงการประชาชนอุ่น

ใจดว้ยการบริการ

แพทย์ฉกุเฉนิยุคใหม ่24

 ชั่วโมง

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิ

โครงการประชาชนอุ่นใจดว้ยการ

บริการแพทย์ฉกุเฉนิยุคใหม ่24 ชั่วโมง

 เชน่ ค่าตอบแทน ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ที่ใชใ้นการบริการระบบ

การแพทย์ฉกุเฉนิ และค่าใชจ้่ายอื่นๆ 

ที่เกี่ยวขอ้ง ฯลฯ

20,000         เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

งานป้องกนัฯ 

ส านกัปลดัฯ

ที่ กจิกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

-58-  
 



  

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 โครงการฝึกอบรมให้

ความรู้เกี่ยวกบัการ

ซักซ้อมแผนป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั

เพื่อเป้นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิ

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กบัการ

ซักซ้อมแผนป้องกนัและบรรเทาสา

ธารณภยัของเทศบาลฯ เชน่ ค่า

วิทยากร ค่าอาหาร เคร่ือวดื่ม ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ที่เกี่ยวขอ้งในการฝึกซ้อมแผนฯ

20,000         เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

งานป้องกนัฯ 

ส านกัปลดัฯ

4 โครงการของศูนย์       

อปพร. และพฒันา

ศักยภาพของ อปพร.

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิ

โครงการของศูนย์อาสาสมคัรป้องกนั

ภยัฝ่ายพลเรือนและพฒันาศักยภาพ

ของอสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 

(อปพร.) เชน่ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร 

เคร่ืองดื่ม ค่าพาหนะ ค่าตอบแทน ค่า

วัสดอุุปกรณ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงการฯ

100,000       เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

งานป้องกนัฯ 

ส านกัปลดัฯ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2559
ที่ กจิกรรม/โครงการ

        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

-59-

พ.ศ.2560

 
 



  

      6.2 เสรมิสรา้งประสิทธภิาพในการปอ้งกัน บรรเทาสาธารณภยัและการรกัษาความสงบปลอดภยัแก่ชมุชน

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 โครงการสง่เสริมและ

สนบัสนนุการสร้าง

ความปรองดอง

สมานฉนัท์

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิ

โครงการสง่เสริมและสนบัสนนุการ

สร้างความปรองดองสมานฉนัท์และ

การปกป้องสถาบันส าคัญของชาต ิ

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการจัด

โครงการฯ

10,000         เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

ส านกัปลดัฯ

6 โครงการให้ความ

ชว่ยเหลอืผู้ยากไร้เพื่อ

บรรเทาความเดอืดร้อน

จากปัญหาขาดแคลน

เคร่ืองกนัหนาว

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิ

โครงการให้ความชว่ยเหลอืผู้ยากไร้

เพื่อบรรเทาความเดอืดร้อนจาก

ปัญหาขาดแคลนเคร่ืองกนัหนาว เชน่ 

ค่าวัสดอุุปกรณ์ตา่งๆ ค่าเคร่ืองกนั

หนาว ค่าผ้าห่อ ฯลฯ

99,000         เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

งานป้องกนั 

ส านกัปลดัฯ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
ที่ กจิกรรม/โครงการ
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        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

 
 



  

6.3  ปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด อบายมุขและปญัหาแรงงานต่างด้าว

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 โครงการของศูนย์

ประสานงานเพื่อ

เอาชนะยาเสพตดิ

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงาน

ตามโครงการของศูนย์ประสานงาน

เพื่อเอาชนะยาเสพตดิ เชน่ ค่าวิทยากร

 ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง

และเคร่ืองดื่ม ค่าที่พกั และค่าใชจ้่าย

อื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงการฯ

          20,000 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

ส านกัปลดัฯ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2559
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พ.ศ.2560        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณที่ กจิกรรม/โครงการ

 
 



  

7. ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการบา้นเมอืงท่ีดี ด้วยนวัตกรรมการบรหิารท่ีเหมาะสม

     7.1 สรา้งจติส านกึและพฒันาขดีความสามารถบคุลากรท้องถิ่น

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 เงนิสมทบกองทุน

ประกนัสงัคม

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายเงนิสมทบกองทุน

ประกนัสงัคม

        522,000 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

ส านกัปลดัฯ

2 เงนิเดอืน ฝ่ายการเมอืง

และฝ่ายประจ า

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายเงนิเดอืน เงนิ

ค่าตอบแทนประจ าต าแหนง่ เงนิ

ค่าตอบแทนพเิศษ เงนิเพิ่มตา่งๆ

  44,765,860 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

ทุกกอง

3 เงนิประโยชนต์อบแทน

อื่นเป็นกรณีพเิศษ

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายเงนิประโยชนต์อบ

แทนอื่นเป็นกรณีพเิศษให้แกพ่นกังาน

เทศบาล ลกูจ้างประจ า พนกังานจ้าง 

และบุคลากรถา่ยโอน

        800,000 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

ส านกัปลดัฯ

4 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง

ไปราชการ

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไป

ราชการ เชน่ ค่าที่พกั ค่าพาหนะ ค่า

เบี้ยเลี้ยง ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า

อากาศยาน ค่าผ่านทางดว่นพเิศษ 

ค่าลงทะเบียนตา่งๆ และค่าใชจ้่ายอื่นๆ

 ที่เกี่ยวขอ้งในการเดนิทางไปราชการ

        515,000 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

ทุกกอง

ที่ กจิกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
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พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

 
 



  

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 โครงการจัดงานวัน

เทศบาล

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิ

โครงการจัดงานวันเทศบาล เชน่ 

ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าตอบแทน

วิทยากร ค่าสงัฆทาน และวัสดุ

อุปกรณ์ที่จ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัการ

จัดโครงการ ฯลฯ

          30,000 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

ส านกัปลดัฯ

6 โครงการฝึกอบรม 

สมัมนา และทัศนศกึษา

ดงูานของคณะผู้บริหาร

 สมาชกิสภาเทศบาล 

ผู้น าชมุชนกลุม่ตา่งๆ 

และบุคลากรของ

เทศบาลต าบลบ้านกลาง

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิ

โครงการฝึกอบรม สมัมนา และทัศน

ศกึษาดงูานของคณะผู้บริหาร สมาชกิ

สภาเทศบาล ผู้น าชมุชนกลุม่ตา่งๆ 

และบุคลากรของเทศบาลต าบลบ้าน

กลาง เชน่ ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองดื่ม 

ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าที่พกั ค่า

พาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใชจ้่าย

อื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการจัดโครงการ

        200,000 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

ส านกัปลดัฯ

7 โครงการวันท้องถิ่นไทย เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิ

โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย เชน่ 

ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าตอบแทน

วิทยากร ค่าสงัฆทาน ค่าพาหนะ ค่า

วัสดอุุปกรณ์ตา่งๆ ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่

เกี่ยวขอ้ง

          40,000 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

ส านกัปลดัฯ

ที่ กจิกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

-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.

8 โครงการอบรมระบบ

บัญชคีอมพวิเตอร์

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิ

โครงการอบรมระบบบัญชี

คอมพวิเตอร์ให้แกพ่นกังาน ลกูจ้าง

เทศบาลฯ เชน่ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร

ว่าง เคร่ืองดื่ม และวัสดอุุปกรณ์ที่

จ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัโครงการฯ

          10,000 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

กองคลงั

9 ค่าพฒันาครูผู้ดแูลเดก็/

ผู้ดแูลเดก็ของศูนย์

พฒันาเดก็เลก็

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายค่าพฒันาครูผู้ดแูล

เดก็/ผู้ดแูลเดก็ของศูนย์พฒันาเดก็เลก็

          14,000 ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็ใน

สงักดัฯ

กองการศกึษา

10 ค่าพฒันาครูและ

บุคลากรทางการศกึษา

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายพฒันาครูและ

บุคลากรทางการศกึษา เชน่ การ

ฝึกอบรม การประชมุ การเขา้ร่วม

กจิกรรมตา่งๆ การเขา้ร่วมสมัมนา

ตา่งๆ ฯลฯ

          90,000 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

11 โครงการพฒันาการ

บริหารจัดการศกึษาโดย

ใชโ้รงเรียนเป็นฐานใน

การพฒันาท้องถิ่น

เพื่อเป้นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงาน

ตามโครงการพฒันาการบริหารจัด

การศกึษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานใน

การพฒันาท้องถิ่น

        750,000 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่

-64-

พ.ศ.2560พ.ศ.2559
กจิกรรม/โครงการ

 
 



  

    7.2 เสรมิสรา้งประสิทธภิาพและธรรมาภบิาลในการบรหิารจดัการ

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 ค่าใชจ้่ายในการจัดการ

เลอืกตัง้

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิการ

จัดการเลอืกตัง้สมาชกิสภาเทศบาลฯ 

โดยเป็นค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัวัสดอุุปกรณ์

 ค่าบัตรเลอืกตัง้ ค่าตอบแทน และ

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

        300,000 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

ส านกัปลดัฯ

13 ค่าจัดซ้ือพวงมาลยั ชอ่

ดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้

พวงมาลา

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดซ้ือ

พวงมาลยั ชอ่ดอกไม ้พวงมาลา ฯลฯ

             5,000 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

ส านกัปลดัฯ

14 ค่าบ ารุงรักษาและ

ซ่อมแซมทรัพย์สนิ

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการบ ารุงรักษา

และซ่อมแซมทรัพย์สนิเพื่อให้สามารถ

ใชง้านไดต้ามปกต ิเชน่ คอมพวิเตอร์ 

เคร่ืองถา่ยเอกสาร วัสดอุุปกรณ์ วัสดุ

อุปกรณ์เสยีงตามสาย ฯลฯ

        525,000 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

ทุกกอง

-65-

พ.ศ.2560
ที่ กจิกรรม/โครงการ

        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2559

 
 



  

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 ค่าวัสดุ เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายค่าวัสดสุ านกังาน 

ค่าวัสดคุรัวเรือน ค่าวัสดยุานพาหนะ

และขนสง่ ค่าวัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น

 ค่าวัสดโุฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุ

คอมพวิเตอร์ ค่าวัสดกุอ่สร้าง ค่าวัสดุ

วิทยาศาสตร์ ค่าวัสดกุารเกษตร และ

ค่าวัสดกุฬีา

     5,168,100 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

ทุกกอง

16 ค่าสาธารณูปโภค เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายค่ากระแสไฟฟา้ 

ค่าใชจ้่ายในการให้บริการรายเดอืน

โทรศัพท์ ค่าบริการไปรษณีย์ และ

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

     2,023,000 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

ส านกัปลดัฯ

17 คอมพวิเตอร์ส านกังาน เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือคอมพิวเตอร์ส านักงาน 

ขนาดจอไมน่้อยกว่า 18.5 นิ้ว จ านวน 1 

เคร่ือง มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่

น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 CORE) มี

หน่วยความจ าหลัก ชนิด DDR3 หรือดีกว่า 

มขีนาดไมน่้อยกว่า 4 GB มหีน่วยจดัเก็บ

ขอ้มูล (HARD DISK) ชนิด SATA หรือดีกว่า 

ขนาดความจไุมน่้อยกว่า 1 TB มแีปน้พิมพ์

และเมา้ส์

           16,000 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

ส านกัปลดัฯ

พ.ศ.2559
ที่ กจิกรรม/โครงการ

        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2560
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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.

18 เคร่ืองพมิพ ์

Multifunction แบบฉดี

หมกึ (Inkjet)

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์

Multifunction แบบฉดีหมกึ (Inkjet) จ านวน 

1 เคร่ือง เพื่อใชใ้นงานส านกังาน ซ่ึงเป็น

อุปกรณ์ที่มคีวามสามารถเป็น Printer 

Copier Scanner และ Fax ภายในเคร่ือง

เดยีวกนั ใชเ้ทคโนโลยีแบบพน่หมกึ มคีวาม

ละเอยีดในการพมิพไ์มน่อ้ยกวา่ 

4,800x1,200 dpi หรือ 1,200x4,800

 dpi มคีวามเร็วในการพมิพร่์างขาวด าไม่

นอ้ยกวา่ 15 หนา้ตอ่นาที หรือ 15 ภาพ

ตอ่นาที มคีวามเร็วในการพมิพร่์างสไีมน่อ้ย

กวา่ 15 หนา้ตอ่นาที หรือ 10 ภาพตอ่

นาที สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 

(ขาวด า-ส)ี ได ้สามารถถา่ยส าเนาเอกสาร

ไดท้ั้งสแีละขาวด า สามารถใชง้านผ่านเครือ

ขายไร้สาย (Wi-fi) wfh

            7,900 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

ส านกัปลดัฯ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

-67-

ที่ กจิกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)

 
 



  

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

19 คอมพวิเตอร์แท๊ปเลต็ เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการจัดซ้ือคอมพวิเตอร์

แท๊ปเลต็ จ านวน 1 เคร่ือง เพือ่ใช้ในงานส านกังาน

 ซ่ึงมีหนว่ยประมวลผลการ (CPU) ไม่นอ้ยกวา่ 3 

แกนหลกั ที่มีความเร็วสญัญาณนาฬกิาไม่นอ้ยกวา่

 1.5 GHz มีหนว่ยความจ าหลกั (RAM) ที่มีขนาด

ไม่นอ้ยกวา่ 2 GB มีหนว่ยความจ าไม่นอ้ยกวา่ 32

 GB หรือในกรณีกรณีที่ผลติภัณฑ์ใช้

ระบบปฏิบัตกิาร IOS ตอ้งบมีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 16

 GB มีหนา้จอสมัผัสแบบ TFT หรือ IPS หรือ PLS 

หรือ SUPER AMOLED ขนาดหนา้จอไม่นอ้ยกวา่ 

9.7 นิ้ว และมีความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 

2,048x1,536 Pixer มีอุปกรณ์เชื่อมตอ่ระบบ 

3G หรือดกีวา่ แบบตดิตัง้ภายในตวัเคร่ือง กลอ้ง

หนา้มีความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 1.2 Megapixel 

กลอ้งหลงัความละเอยีด 8

          21,000 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

ส านกัปลดัฯ

20 อุดหนนุโครงการศูนย์

ขอ้มลูขา่วสารและ

สารสนเทศของอ าเภอ

สนัป่าตอง

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการอุดหนนุ

องค์การบริหารสว่นต าบลแมก่า๊ตาม

โครงการศูนย์ขอ้มลูขา่วสารและ

สารสนเทศขององค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่นอ าเภอสนัป่าตอง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560

          32,000 อบต.แมก่า๊ ส านกัปลดัฯ
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หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
ที่ กจิกรรม/โครงการ

สถานที่

ด าเนนิการ

        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

 
 



  

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 คอมพวิเตอร์ส านกังาน เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดซ้ือคอมพวิเตอร์

ส านกังาน ขนาดจอไมน่อ้ยกวา่ 18.5 นิ้ว 

จ านวน 1 เคร่ือง มหีนว่ยประมวลผลกลาง 

(CPU) ไมน่อ้ยกวา่ 2 แกนหลกั (2 CORE) 

มหีนว่ยความจ าหลกั ชนดิ DDR3 หรือ

ดกีวา่ มขีนาดไมน่อ้ยกวา่ 4 GB มหีนว่ย

จัดเกบ็ขอ้มลู (HARD DISK) ชนดิ SATA 

หรือดกีวา่ ขนาดความจุไมน่อ้ยกวา่ 1 TB 

มแีป้นพมิพแ์ละเมา้ส์

           16,000 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

กองคลงั

22 เคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์/

ชนดิ LED ขาวด า แบบ 

Network

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ์

ชนดิเลเซอร์/ชนดิ LED ขาวด า แบบ 

Network จ านวน 1 เคร่ือง ซ่ึงมคีวาม

ละเอยีดในการพมิพไ์มน่อ้ยกวา่ 1,200*

1,200 dpi มคีวามเร็วในการพมิพร่์างไม่

นอ้ยกวา่ 33 หนา้ตอ่หนา้ที สามารถพมิพ์

เอกสารกลบัหนา้อัตโนมตัไิด ้มี

หนว่ยความจ าไมน่อ้ยกวา่ 128 MB มถีาด

ใสก่ระดาษไดไ้มน่อ้ยกวา่ 250 แผ่น

           16,000 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

กองคลงั

กจิกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560สถานที่

ด าเนนิการ
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ที่

 
 



  

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 ตูเ้หลก็เกบ็เอกสาร 2 

บาน

เพื่อเปน็ค่าใชจ้า่ยในการจดัซ้ือตูเ้หล็กเก็บ

เอกสาร 2 บาน จ านวน 2  ตู ้โดยท าจาก

เหล็กอย่างดี มทีีป่ดิ-เปดิ 2 บาน มคีวาม

แข็งแรงทนทาน มมีาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จดัซ้ือเพื่อใช้

ในการเก็บเอกสารของกองคลัง ซ่ึงปจัจบุนัมี

ไมเ่พียงพอ (ครุภัณฑ์นอกบญัชมีาตรฐาน

ครุภัณฑ์ แต่มคีวามจ าเปน็ต้องจดัซ้ือด้วย

ความประหยัด ราคาถูก ซ่ึงสามารถจดัหาได้

ตามราคาทอ้งตลาด และจะด าเนินการด้วย

ความประหยัด)

          12,000 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

กองคลงั

24 ตูบ้านเลื่อนกระจก 3 ฟตุ เพื่อเปน็ค่าใชจ้า่ยในการจดัซ้ือตูบ้านเลื่อน

กระจก 3 ฟุต จ านวน 2 ตู ้โดยท าจากเหล็ก

อย่างดี บานเลื่อนท าจากกระจก จ านวน 2 

บาน มคีวามแข็งแรงทนทาน มชีัน้วางเอกสาร

ไมน่้อยกว่า 2 ชัน้ ขนาดไมน่้อยกว่า 3 ฟุต 

จดัซ้ือเพื่อใชใ้นการเก็บเอกสารของกองคลัง 

 ซ่ึงปจัจบุนัมไีมเ่พียงพอ (ครุภัณฑ์นอกบญัชี

มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มคีวามจ าเปน็ต้อง

จดัซ้ือด้วยความประหยัด ราคาถูก ซ่ึง

สามารถจดัหาได้ตามราคาทอ้งตลาด และ

จะด าเนินการด้วยความประหยัด)

             6,000 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

กองคลงั

-70-

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ กจิกรรม/โครงการ

 
 



  

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

25 ค่าบ ารุงรักษาและ

ปรับปรุงครุภณัฑ์

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซม

บ ารุงรักษาโครงการสร้างของครุภณัฑ์

ขนาดใหญ ่เชน่ เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ 

ฯลฯ

        250,000 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

ส านกัปลดั  

กองชา่ง

26 ค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัระบบ

อนิเตอร์เนต็ ADSL และ 

LAN

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัระบบ

อนิเตอร์เนต็ ADSL และ LAN ในโรงเรียน

เทศบาล 1 (ทุ่งฟา้บดราษฎร์บ ารุง) เชน่ 

ค่าปรับปรุงระบบอนิเตอร์เนต็ ค่าบริการ

รายเดอืน ฯลฯ

          16,800 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

27 คอมพวิเตอร์โนต้บุ้ค เพื่อเปน็ค่าใชจ้า่ยในการจดัซ้ือคอมพิวเตอร์

โน้ตบุค้ ส าหรับส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง 

มหีน่วยประมวลผลกลางไมน่้อยกว่า 2 แกน

หลัก จ านวน 1 หน่วย มหีน่วยความจ าหลัก 

ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มขีนาดไมน่้อยกว่า 4

 GB มหีน่วยจดัเก็บขอ้มูล ขนาดความจไุม่

น้อยกว่า 1 TB จ านวน 1 หน่วย มจีอภาพ

รองรับความละเอียดไมน่้อยกว่า 

1,366x768 Pixel หรือมขีนาดไมน่้อยกว่า 

12 นิ้ว ม ีDVD-RW มชีอ่งเชือ่มต่อเครือขา่ย

ไมน่้อยกว่า 1 ชอ่ง สามารถใชง้าน WI-Fi 

และ Bluetooth ได้ จดัซ้ือตามเกณฑ์ราคา

กลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์

           16,000 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

กองการศกึษา
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พ.ศ.2560หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2559
ที่ กจิกรรม/โครงการ

        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

 
 



  

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 กลอ้งบันทึกวีดโีอระบบ

ดจิิตอล

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดซ้ือกลอ้งบันทึก

วดีโีอระบบดจิิตอล ของโรงเรียนเทศบาล 1

 (ทุ่งฟา้บดราษฎร์บ ารุง) จ านวน 1 เคร่ือง 

ซ่ึงมคีวามละเอยีด Full HD 

1,920x1,080 บันทึกภาพนิง่ความ

ละเอยีด 9.2 ลา้นพกิเซลเลนสซู์ม 

ก าลงัขยาย 30 เท่า ออฟตคิอล ระบบ

ป้องกนัภาพสัน่ไหว Balanced Optical 

SteadyShot มหีนว่ยความจ าในตวักลอ้ง 

ความจุ 32 GB หนา้จอ LCD 3.0 นิ้ว มี

ชอ่งเชือ่มตอ่แบบ Wi-Fi และ NFC มรีะบบ

โปรเจคเตอร์ในตวัสวา่ง 25 ลเูมน เมมโมร่ี

การ์ด 16 GB มกีระเป๋าบรรจุกลอ้ง จัดซ้ือ

เพื่อส าหรับบันทึกภาพกจิกรรมตา่งๆ ของ

โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟา้บดราษฎร์

บ ารุง) และกจิกรรมตา่งๆ ของกอง

การศกึษา

          30,000 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

กจิกรรม/โครงการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

-72-

ที่
        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

 
 



  

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

29 โตะ๊ท างานเหลก็ 4 ฟตุ เพื่อเปน็ค่าใชจ้า่ยในการจดัซ้ือโต๊ะท างานใน

ส านักงาน จ านวน 1 ตัว ซ่ึงท าจากเหล็ก มี

ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจกตัดตามขนาดของ

หน้าโต๊ะ หน้าโต๊ะท าจากเหล็กแผ่น ลิ้นชัก

กลางท าจากเหล็กแผ่นเลื่อนเขา้ออกด้วยราง

ลิ้นชักระบบลูกล้อพลาสติกพร้อมกุญแจล็อค

ไมน่้อยกว่า 1 ชุด จดัซ้ือเพื่อให้เพียงพอต่อ

บคุลากรในการปฏบิตัิงานของกอง

สาธารณสุขฯ ซ่ึงปจัจบุนัมไีมเ่พียงพอ

             4,500 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

กอง

สาธารณสขุฯ

30 เกา้อี้ส านกังาน เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดซ้ือเกา้อี้

ส านกังาน จ านวน 3 ตวั ซ่ึงโครงสร้าง

ภายในของเกา้อี้ผลติจากเหลก็คัดขึ้น

รูป ที่นั่งและพนกัพงิของเกา้อี้บุดว้ย

ฟองน้ าหรือวัสดทุี่ดกีว่า หุ้มดว้ยหนงั

เทียม สามารถปรับระดบัควารมสงู 

ต่ าไดด้ว้ยระบบไฮโดรลคิ มลีอ้เลื่อน

             4,200 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

กอง

สาธารณสขุฯ

ที่ กจิกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
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งบประมาณ
สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

 
 



  

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 คอมพวิเตอร์ส านกังาน เพื่อเปน็ค่าใชจ้า่ยในการจดัซ้ือคอมพิวเตอร์

ส านักงาน ขนาดจอไมน่้อยกว่า 18.5 นิ้ว 

จ านวน 1 เคร่ือง มหีน่วยประมวลผลกลาง 

(CPU) ไมน่้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 CORE) มี

หน่วยความจ าหลัก ชนิด DDR3 หรือดีกว่า 

มขีนาดไมน่้อยกว่า 4 GB มหีน่วยจดัเก็บ

ขอ้มูล (HARD DISK) ชนิด SATA หรือดีกว่า 

ขนาดความจไุมน่้อยกว่า 1 TB มแีปน้พิมพ์

และเมา้ส์

           16,000 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

กอง

สาธารณสขุฯ

32 เคร่ืองพมิพ ์

Multifunction แบบฉดี

หมกึ (Inkjet)

เพื่อเปน็ค่าใชจ้า่ยในการจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 

Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) จ านวน 1 

เคร่ือง เพื่อใชใ้นงานส านักงาน ซ่ึงเปน็

อุปกรณ์ทีม่คีวามสามารถเปน็ Printer Copier

 Scanner และ Fax ภายในเคร่ืองเดียวกัน ใช้

เทคโนโลยีแบบพ่นหมกึ มคีวามละเอียดใน

การพิมพ์ไมน่้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 

หรือ 1,200x4,800 dpi มคีวามเร็วในการ

พิมพ์ร่างขาวด าไมน่้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที

 หรือ 15 ภาพต่อนาท ีมคีวามเร็วในการ

พิมพ์ร่างสีไมน่้อยกว่า 15 หน้าต่อนาท ีหรือ

 10 ภาพต่อนาท ีสามารถสแกนเอกสาร 

ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้ สามารถถ่าย

ส าเนาเอกสารได้ทัง้สีและขาวด า สามารถใช้

งานผ่านเครือขายไร้สาย (Wi-fi) wfh

            7,900 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

กอง

สาธารณสขุฯ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

-74-

ที่ กจิกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

 
 



  

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 เกา้อี้ส านกังาน เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดซ้ือเกา้อี้

ส านกังาน จ านวน 1 ตวั ซ่ึงโครงสร้าง

ภายในของเกา้อี้ผลติจากเหลก็คัดขึ้นรูป ที่

นัง่และพนกัพงิของเกา้อี้บุดว้ยฟองน้ าหรือ

วัสดทุี่ดกีวา่ หุ้มดว้ยหนงัเทียม สามารถ

ปรับระดบัควารมสงู ต่ าไดด้ว้ยระบบไฮโดร

ลคิ มลีอ้เลือ่น

        200,000 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

กองชา่ง

34 เคร่ืองพมิพ ์

Multifunction แบบฉดี

หมกึ (Inkjet)

เพื่อเปน็ค่าใชจ้า่ยในการจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 

Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) จ านวน 1 

เคร่ือง เพื่อใชใ้นงานส านักงาน ซ่ึงเปน็

อุปกรณ์ทีม่คีวามสามารถเปน็ Printer Copier

 Scanner และ Fax ภายในเคร่ืองเดียวกัน ใช้

เทคโนโลยีแบบพ่นหมกึ มคีวามละเอียดใน

การพิมพ์ไมน้้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 

หรือ 1,200x4,800 dpi มคีวามเร็วในการ

พิมพ์ร่างขาวด าไมน่้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที

 หรือ 15 ภาพต่อนาท ีมคีวามเร็วในการ

พิมพ์ร่างสีไมน่้อยกว่า 15 หน้าต่อนาท ีหรือ

 10 ภาพต่อนาท ีสามารถสแกนเอกสาร 

ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้ สามารถถ่าย

ส าเนาเอกสารได้ทัง้สีและขาวด า สามารถใช้

งานผ่านเครือขายไร้สาย (Wi-fi) wfh

            7,900 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

เฉพาะการ

ประปา

-75-

กจิกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2559
ที่

พ.ศ.2560

 
 



  

     7.3 ส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของทุกภาคส่วนในการตรวจสอบควบคุม

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 โครงการเทศบาล

เคลื่อนที่

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิ

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เชน่ ค่า

วัสดอุุปกรณ์ตา่งๆ และค่าใชจ้่ายอื่นๆ

 ที่เกี่ยวขอ้ง

           65,000 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

ส านกัปลดัฯ

36 โครงการศูนย์ยุตธิรรม

ชมุชนเทศบาลต าบล

บ้านกลาง

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิ

โครงการศูนย์ยุตธิรรมชมุชนเทศบาล

ต าบลบ้านกลาง เชน่ ค่าวัสดอุุปกรณ์

ตา่งๆ และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

          10,000 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

ส านกัปลดัฯ

37 โครงการอบรมให้

ความรู้แกป่ระชาชน

เกี่ยวกบัการบังคับใช้

กฎหมายตา่งๆ

เพื่อเป้นค่าใชจ้่ายในการด าเนนิ

โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้แก่

ประชาชนในเขตเทศบาลฯ เกี่ยวกบั

การบังคับใชก้ฎหมายตา่งๆ ที่

เกี่ยวขอ้งในชวีิตประจ าวัน เชน่ 

ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าตอบแทน

วิทยากร และค่าวัสดอุุปกรณ์ตา่งๆ 

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

          20,000 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

ส านกัปลดัฯ

พ.ศ.2560

-76-

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

พ.ศ.2559
ที่ กจิกรรม/โครงการ

 
 



  

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 ค่าใชจ้่ายในการจัดท า

แผนพฒันา ค่า

สนบัสนนุการจัดท าแผน

ชมุชน แผนด าเนนิการ 

รายงานตดิตามและ

ประเมนิผล แผนพฒันา

เทศบาล เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีฯ

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดท าแผนพฒันา

เทศบาล กาทรจัดเกบ็ขอ้มลูพื้นฐาน การ

สนบัสนนุการจัดท าแผนชมุชน แผน

ด าเนนิการ รายงานตดิตามผลและ

ประเมนิผลแผนพฒันาเทศบาลฯ เทศ

บัญญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปี การ

ตรวจรับรองมาตรฐานการปฎบิัตริาชการ 

การประเมนิประสทิธิภาพและประสทิธิผล

การปฎบิัตริาชการ เพื่อก าหนดประโยชน์

ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษ ฯลฯ

        100,000 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

ส านกัปลดัฯ

39 โครงการอบรม

ประชาคมหมูบ่้านฯ เป็น

คณะกรรมการจัดซ้ือ

จัดจ้าง

เพื่อเป็นค่าใชจ้ายในการด าเนนิ

โครงการอบรมประชาคมหมูบ่้านฯ 

เพื่อเป็นคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของเทศบาลฯ เชน่ ค่าวิทยากร 

ค่าอาหารว่าง เคร่ืองดื่ม และวัสดุ

อุปกรณ์ที่จ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบั

โครงการ

          10,000 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

กองคลงั

พ.ศ.2560
ที่ กจิกรรม/โครงการ

        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2559

-77-  


