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บทน า 

 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  และแผนการด าเนินงานประจ าปี  เพื่อเป็นการก าหนดทิศทางในการพัฒนา

ท้องถิ่นให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผนทุกแผน  และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

  เพื่อให้การด าเนินการพัฒนาเทศบาลเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วางไว้แล้ว  

และให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  ก าหนดให้เทศบาลจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี 
 

วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ. 2559 

ส าหรับแผนการด าเนินงาน  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการ

พัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด  ในพื้นที่ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง  ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2559  แผนการด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม  ทั้งหมดที่ จะ

ด าเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  ท าให้แนวทางด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านกลาง  มี

ความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนก

รายละเอียดต่าง ๆ  ของแผนงาน / โครงการ /  กิจกรรม  ในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตาม

ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมคีวามสะดวกยิ่งขึ้น 
 

  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
   

  ขั้นตอนที่   1   การเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า

แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านกลาง  เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ / กิจกรรม  ที่จะมีการด าเนินการจริง

ในพืน้ที่  ทั้งโครงการ / กิจกรรมของเทศบาลเอง  และหนว่ยงานอื่น 

  ขั้นตอนที่  2  การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า

แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านกลาง  จัดท าร่างแผนการด าเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่  ให้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบล  ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนา 

  ขั้นตอนที่  3  การประกาศแผนการด าเนินงาน  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า

แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านกลาง  น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านกลาง  

เพื่อประกาศใช้การประกาศแผนการด าเนินงาน   ให้เทศบาลต าบลจัดท าประกาศเรื่อง   แผนการ

ด าเนินงานพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านกลาง  ประจ าปี  พ.ศ. 2559  เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้

ประชาชนทราบและสามารถตรวจสอบได้ 
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  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

1. แสดงถึงความชัดเจนในการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 

2. แสดงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

3. เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการตา่ง ๆ 

4. ง่ายต่อการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน / โครงการ / 

กิจกรรมในปีนัน้ 
 

 

 

 

 

................................................................ 
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บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  2559 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

สาขา/แผนงาน จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ 

คิดเปน็ร้อยละของ

โครงการทั้งหมด 

จ านวน

งบประมาณ 

ร้อยละของ

งบประมาณ 

หน่วยงานด าเนนิการ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานของเมอืง

และชนบท 

          

1.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน 2 0.87            300,000  0.82 กองการศึกษา 

1.2  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชนบท 17 7.43         8,689,000  23.61 กองช่าง 

รวม 19 8.3        8,989,000  24.43   

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงไปสู่ความย่ังยนื 

          

2.1  แนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมอืในการ

ขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีง 

6 2.62               99,000  0.27 ส านักปลัดฯ 

2.2  แนวทางการสร้างและพัฒนาการรวมกลุม่ 1 0.44               20,000  0.05 ส านักปลัดฯ 

รวม 7 3.06            119,000  0.32   
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สาขา/แผนงาน จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ 

คิดเปน็ร้อยละของ

โครงการทั้งหมด 

จ านวน

งบประมาณ 

ร้อยละของ

งบประมาณ 

หน่วยงานด าเนนิการ 

3.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

          

3.1  แนวทางการปลูกจิตส านกึให้เกิดการมีสว่นร่วมใน

การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5 2.18            641,000  1.74       กองสาธารณสุขฯ        

ส านักปลัดฯ 

รวม 5 2.18            641,000  1.74   

4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ ์ ฟื้นฟแูละสืบสาน

วัฒนธรรม  จารีตประเพณ ี และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

          

4.2  แนวทางการส่งเสริมและเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับ

ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

27 11.79            901,000  2.45 กองการศึกษา / ส านักปลัดฯ     

รวม 27 11.79            901,000  2.45   

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชน

และกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 

          

5.1  แนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนมกีารเรียนรู้ตลอด

ชวีติ 

60 26.2        7,202,570  19.57 กองการศึกษา 

5.2  แนวทางการส่งเสริมสุขภาวะ 42 18.34          6,650,000  18.07 กองการศึกษา / ส านักปลัดฯ 

/ กองสาธารณสุขฯ 

5.4  แนวทางการส่งเสริมและสร้างสภาวะการพ่ึงพา

ตนเองของชุมชน 

2 0.87               90,000  0.25 ส านักปลัดฯ 

รวม 104 45.41     13,942,570  37.89   
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สาขา/แผนงาน จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ 

คิดเปน็ร้อยละของ

โครงการทั้งหมด 

จ านวน

งบประมาณ 

ร้อยละของ

งบประมาณ 

หน่วยงานด าเนนิการ 

6.  ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมชน  และการ

สร้างความร่วมมอืในการรักษาความสงบเรียบร้อย 

          

6.1  แนวทางการปลูกจิตส านกึด้านความร่วมมอืในการ

ดูแล  ป้องกันภัยในชุมชน 

2 0.87               40,000  0.11 ส านักปลัดฯ 

6.2  แนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกัน  

บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบปลอดภัยแก่

ชุมชน 

7 3.06            253,000  0.69 ส านักปลัดฯ / กองการศึกษา 

รวม 9 3.93           293,000  0.80   

7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบา้นเมืองทีด่ีดว้ย

นวัตกรรมการบรหิารที่เหมาะสม 

          

7.1  แนวทางการสร้างจิตส านกึและพัฒนาขดี

ความสามารถบุคลากร 

14 6.11         1,299,000  3.53 ทุกกอง 

7.2  แนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิ

บาลในการบริหารจัดการ 

43 18.78       10,558,900  28.69 ทุกกกอง 

7.3  แนวทางส่งเสริมการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน

การตรวจสอบควบคุม 

1 0.44              55,000  0.15 ส านักปลัดฯ 

รวม 58 25.33      11,912,900  32.37   

รวมทั้งสิ้น 229 100     36,798,470  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 ปรับปรุง ดดัแปลง ตอ่

เตมิ ศูนย์พฒันาเดก็เลก็

ในสงักดั

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายปรับปรุง คัด

แปลง ตอ่เตมิ ศูนย์พฒันาเดก็เลก็ใน

สงักดั ที่ช ารุดทรุดโทรม

100,000 ศูนย์เดก็เลก็

ในสงักดั

กองการศกึษา

2 ปรับปรุง ดดัแปลง ตอ่

เตมิ อาคารเรียน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายปรับปรุง คัด

แปลง ตอ่เตมิ อาคารเรียนของโรงเรียน

เทศบาล 1 (ทุ่งฟา้บดราษฎร์บ ารุง) 

เพื่อให้มสีถานศกึษามอีาคารเรียนที่

สวยงามและคงทนถาวร

200,000 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2559

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร ์แผนพฒันา 3 ป ีพ.ศ.2559-2561 และเทศบญัญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2559)

ที่ กจิกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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     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.

1 โครงการปรับปรุงถนน 

(Overlay) สายขา้งป่าชา้

บ้านปวงสนกุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชต้ามโครงการ

ปรับปรุงถนน (Overlay) สายขา้งป่าชา้

บ้านปวงสนกุ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 

ยาว 180.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 

หรือพื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า 720 ตาราง

เมตร

      290,000 ถนนสาย

ขา้งป่าชา้

บ้านปวงสนกุ

กองชา่ง

2 โครงการกอ่สร้างห้องน้ า

บ้านทุ่งเสี้ยว

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

กอ่สร้างห้องน้ าบ้านทุ่งเสี้ยว ขนาด

กว้าง 3.20 เมตร ยาว 8.00 เมตร

      300,000 บริเวณป่า

ชา้บ้านทุ่ง

เสี้ยว

กองชา่ง

3 โครงการกอ่สร้างอาคาร

เมรุเผาศพแบบเตาเดี่ยว

 บ้านทุ่งเสี้ยว

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

กอ่สร้างเมรุเผาศพแบบเตาเดี่ยว ขนาด

กว้าง 6.50 เมตร ยาว 9.50 เมตร

   1,020,000 บริเวณป่า

ชา้บ้านทุ่ง

เสี้ยว

กองชา่ง

พ.ศ.2559
ที่ กจิกรรม/โครงการ

        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2558
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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 โครงการกอ่สร้างถนน

ลกูรังบดอัดแนน่ ซอย 1

 บ้านป่าสกัเชื่อมถนน

สายหลกั

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

กอ่สร้างถนนลกูรังบดอัดแนน่ ซอย 1 

บ้านป่าสกั เชื่อมถนนสายหลกั ชว่งที่ 1

 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 143.00 เมตร

 หนาเฉลี่ย 0.33 เมตร ชว่งที่ 2 กว้าง 

6.00 เมตร ยาว 317.00 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.25 เมตร หรือพื้นที่รวมกนัไม่

นอ้ยกว่า 2,760 ตารางเมตร

      530,000 บริเวณ

บ้านป่าสกั

กองชา่ง

5 โครงการปรับปรุงถนน 

(Overlay) ซอย 7 บ้าน

ท้องฝาย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

ปรับปรุงถนน (Overlay) ซอย 7 บ้าน

ท้องฝาย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 

290.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ

พื้นที่รวมกนัไมน่อ้ยกว่า 1,160 ตาราง

เมตร

       456,000 บริเวณ

บ้านท้องฝาย

กองชา่ง

6 โครงการกอ่สร้าง

ถนนลาดยาง ซอย 1 

ซอย 10 ตรงขา้ม

ประปาหมูบ่้านท้องฝาย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

กอ่สร้างถนนลาดยาง ซอย 1 ซอย 10

 ตรงขา้มประปาหมูบ่้านท้องฝาย 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 44.00 

เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่

นอ้ยกว่า 132 ตารางเมตร

        74,000 บริเวณ

บ้านท้องฝาย

กองชา่ง

ที่ กจิกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2558 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.

7 โครงการกอ่สร้าง

คอนกรีตเสริมเหลก็สาย

หลงัวัดตน้แหนหลวงตอ่

จากเดมิ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สาย

หลงัวัดตน้แหนหลวงตอ่จากเดมิ ขนาด

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 162.00 เมตร

 หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า

 810 ตารางเมตร

      529,000 บริเวณ

บ้านตน้

แหนหลวง

กองชา่ง

8 โครงการปรับปรุง

โรงเรียนบ้านทุ่งหลกุ 

เป็นศูนย์ฝึกอาชพี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

ปรับปรุงโรงเรียนบ้านทุ่งหลกุ เป็นศูนย์

ฝึกอาชพี โดยการท าการร้ือผนงั ซ่อม

พื้น เปลี่ยนหลงัคา/ระบบไฟฟา้ จ านวน

 1 แห่ง

      530,000 บริเวณ

บ้านทุ่งหลกุ

กองชา่ง

9 โครงการกอ่สร้าง

ถนนลาดยางเพื่อขยาย

ถนนสายบ้านทุ่งฟา้บด

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

กอ่สร้างถนนลาดยางเพื่อขยายถนน

สายบ้านทุ่งฟา้บด ขนาดกว้าง 1.00 

เมตร ยาว 305.00 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 305 

ตารางเมตร

      172,000 บริเวณ

บ้านทุ่งฟา้

บด

กองชา่ง

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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.

10 โครงการปรับปรุงถนน 

(Overlay) พร้อมขยาย

ถนนสายทิศตะวันออก

โรงเรียนเทศบาล 1

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายโครงการปรับปรุงถนน

 (Overlay) พร้อมขยายถนนสายทิศ

ตะวันออกโรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์บ ารุง) ขนาดกวา้ง 4.50 เมตร ยาว 

187.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่

ไมน่อ้ยกวา่ 841.50 ตารางเมตร

      358,000 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองชา่ง

11 โครงการปรับปรุงศาลา

อเนกประสงค์บ้านตน้กอก

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการปรับปรุง

ศาลาอเนกประสงค์บ้านตน้กอก จ านวน 1 

แห่ง จากเดมิกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 

22.00 เมตร เป็นกวา้ง 187.00 เมตร 

ยาว 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกวา่ 

841.00 เมตร

      530,000 บริเวณ

บ้านตน้กอก

กองชา่ง

12 โครงการกอ่สร้างเมรุเผา

ศพ แบบเตาเดี่ยว ป่าชา้

บ้านพระเจ้าทองทิพย์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

กอ่สร้างเมรุเผาศพ แบบเตาเดี่ยว ป่า

ชา้บ้านพระเจ้าทองทิพย์ ขนาดกว้าง 

6.50 เมตร ยาว 9.50 เมตร

   1,020,000 บริเวณป่า

ชา้บ้านพระ

เจ้าทองทิพย์

กองชา่ง

13 โครงการปรับปรุงถนน 

(Overlay) ซอย 2 บ้าน

หนองแท่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

ปรับปรุงถนน (Overlay) ซอย 2 บ้าน

หนองแท่น ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว

 250.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ

พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 1,000 ตารางเมตร

      400,000 บริเวณ

บ้านหนอง

แท่น

กองชา่ง

ที่ กจิกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2558 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.

14 โครงการปรับปรุงถนน 

(Overlay) ซอย 1 (น้ า

บ่อยา) บ้านพระบาทย้ัง

หวีด

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

ปรับปรุงถนน (Overlay) ซอย 1 (น้ า

บ่อยา) บ้านพระบาทย้ังหวีด ขนาด

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร

 หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า

 1,000 ตารางเมตร

      400,000 บริเวณ

บ้านพระ

บาทย้ังหวีด

กองชา่ง

15 โครงการกอ่สร้างเมรุเผา

ศพ แบบเตาเดี่ยว บ้าน

พระเจ้าสององค์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

กอ่สร้างเมรุเผาศพ แบบเตาเดี่ยว ป่า

ชา้บ้านพระเจ้าสององค์ จ านวน 1 แห่ง

 ขนาดกว้าง 6.50 เมตร ยาว 9.50 

เมตร

   1,020,000 บริเวณป่า

ชา้บ้านพระ

เจ้าสององค์

กองชา่ง

16 โครงการเจาะบ่อบาดาล

 บ้านขว่งมืน่

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

เจาะบ่อบาดาล บ้านขว่งมืน่ ขนาดบ่อ

ไมน่อ้ยกว่า 6 นิ้ว ความลกึไมน่อ้ยกว่า 

254.00 เมตร ปริมาณน้ าไมน่อ้ยกว่า

 7 ลกูบาศกเ์มตร/ชั่วโมง

      530,000 บริเวณบ้าน

ขว่งมืน่

กองชา่ง

17 โครงการกอ่สร้างราง

ระบายน้ า บ้านมว่งพี่นอ้ง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

กอ่สร้างรางระบายน้ า บ้านมว่งพี่นอ้ง 

ขนากว้าง 1.20 เมตร ลกึ 1.50 เมตร 

ยาว 50.00 เมตร

530,000 บริเวณ

บ้านมว่งพี่

นอ้ง

กองชา่ง

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
ที่ กจิกรรม/โครงการ

        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
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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 ค่าใชจ้่ายของ

ศูนย์บริการและถา่ยทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของศูนย์บริการ

และถา่ยทอดเทคโนโลยีการเกษตร

เทศบาล และค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบั

โครงการ ฯลฯ

5,000 ศูนย์บริการ

และถา่ยทอด

เทคโนโลยีการ

เกษตร

ส านกัปลดัฯ

2 อุดหนนุโครงการ

สนบัสนนุการจัดงาน

มหกรรมไมด้อกไม้

ประดบัจังหวัดเชยีงใหม่

เพื่อจ่ายเป็นเงนิอุดหนนุที่ท าการ

ปกครองอ าเภอสนัป่าตองตาม

โครงการสนบัสนนุการจัดงานมหกรรม

ไมด้อกไมป้ระดบั จังหวัดเชยีงใหม ่

ประจ าปีงบประมาณ 2559

27,000 จังหวัด

เชยีงใหม่

ส านกัปลดัฯ

3 อุดหนนุโครงการ

สนบัสนนุการจัดแสดง

และจ าหนา่ยสนิค้า OTOP

 ในงานมหกรรมไม้

ดอกไมป้ระดบัจังหวัด

เชยีงใหม่

เพื่อจ่ายเป็นเงนิอุดหนนุส านกังาน

พฒันาชมุชนจังหวัดเชยีงใหมต่าม

โครงการสนบัสนนุการจัดแสดงและ

จ าหนา่ยสนิค้า OTOP ในงานมหกรรม

ไมด้อกไมป้ระดบัจังหวัดเชยีงใหม ่

ประจ าปี 2559

5,000 จังหวัด

เชยีงใหม่

ส านกัปลดัฯ

ที่ กจิกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2558 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.

4 อุดหนนุโครงการ

สนบัสนนุการจัดแสดง

และจ าหนา่ยสนิค้า OTOP

 ในงานฤดหูนาว และงาน

 OTOP ของดเีมอืง

เชยีงใหม่

เพื่อจ่ายเป็นเงนิอุดหนนุส านกังาน

พฒันาชมุชนจังหวัดเชยีงใหมต่าม

โครงการการสนบัสนนุการจัดแสดง

และจ าหนา่ยสนิค้า OTOP ในงานฤดู

หนาว และงาน OTOP ของดเีมอืง

เชยีงใหม ่ประจ าปี 2559

5,000 จังหวัด

เชยีงใหม่

ส านกัปลดัฯ

5 อุดหนนุโครงการจัดงาน

วันขา้วเหนยีวสนัป่าตอง

เพื่อจ่ายเป็นเงนิอุดหนนุส านกังาน

เกษตรอ าเภอสนัป่าตองตามโครงการ

จัดงานวันขา้วเหนยีวสนัป่าตอง 

ประจ าปี 2558

30,000 อ าเภอสนั

ป่าตอง

ส านกัปลดัฯ

6 อุดหนนุโครงการจัดงาน

มหกรรมไมด้อกไม้

ประดบัจังหวัดเชยีงใหม่

เพื่อจ่ายเป็นเงนิอุดหนนุที่ท าการ

ปกครองอ าเภอสนัป่าตองตาม

โครงการจัดงานมหกรรมไมด้อกไม้

ประดบัจังหวัดเชยีงใหม ่คร้ังที่ 40 

ประจ าปี 2559

27,000 จังหวัด

เชยีงใหม่

ส านกัปลดัฯ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
ที่ กจิกรรม/โครงการ

        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
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     2.2 แนวทางสรา้งและพฒันาการรวมกลุ่ม (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.

1 โครงการสนบัสนนุกลุม่

อาชพีในเขตเทศบาลฯ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

สนบัสนนุกลุม่อาชพีในเขตเทศบาล

ต าบลบ้านกลาง เน ค่าวิทยากร ค่า

พาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองดืม่ ค่าที่พกั และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่

เกีย่วขอ้งกบัโครงการฯ ฯลฯ

20,000       กลุม่อาชพี

ในเขต

เทศบาลฯ

ส านกัปลดัฯ

ที่ กจิกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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3. ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนเิวศอย่างย่ังยืน

     3.1 แนวทางปลูกจติส 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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

รณรงค์ลดปริมาณขยะเพื่อการจัดการ

ที่เหมาะสม เชน่ ค่าจัดซ้ือถงุขยะสดี า 

ส าหรับใชคั้ดแยกขยะในครัวเรือน ค่า

วัสดอุุปกรณ์ในการท าปุ๋ยหมกัชวีภาพ 

และค่าใชจ้่ายอื่นที่เกี่ยวขอ้ง ฯลฯ

500,000     เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

กอง

สาธารณสขุฯ

2 โครงการอาหารปลอดภยั เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

อาหารปลอดภยั เพื่อด าเนนิงานในสว่น

ของการพฒันาผู้ประกอบการ

ร้านอาหาร แผงลอย ตลาดสด โรงเรียน

 ประชาชนในพื้นที่เทศบาลต าบลบ้าน

กลาง ให้ถกูสขุลกัษณะ และค่าใชจ้่าย

อื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ฯลฯ

20,000       เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

กอง

สาธารณสขุฯ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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.

3 โครงการหนา้บ้านนา่มอง เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

หนา้บ้านนา่มอง ประจ าปี 2559 

เพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในพื้นที่

ให้มคีวามสวยงาม เชน่ การ

ประกวดพื้นที่/ชมุชนนา่อยู่ และ

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ฯลฯ

21,000       หมูบ่้านใน

เขตพื้นที่

เทศบาลฯ

กอง

สาธารณสขุฯ

4 โครงการศูนย์เรียนรู้ดา้น

การเกษตรตามแนว

เศรษฐกจิพอเพยีง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

เรียนรู้ดา้นการเกษตรตามแนว

เศรษฐกจิพอเพยีง เชน่ ค่าวิทยากร 

ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง

และเคร่ืองดื่ม และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่

เกี่ยวขอ้งกบัโครงการฯ

50,000       เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

ส านกัปลดัฯ

5 โครงการท้องถิ่นไทย 

รวมใจภกัดิ์ รักษ์พื้นที่สี

เขยีว

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

ท้องถิ่นไทย รวมใจภกัดิ์ รักษ์พื้นที่สี

เขยีว เชน่ ค่าวัสดอุุปกรณ์ตา่งๆ ค่า

พนัธุพ์ชื กลา้ไมต้า่งๆ และค่าใชจ้่าย

ตามโครงการฯ ฯลฯ

50,000       เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

ส านกัปลดัฯ

ที่ กจิกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกจิกรรม       

 (ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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4. ยุทธศาสตรก์ารอนรุกัษ์ ฟื้นฟแูละสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภมูปิญัญาท้องถิ่น

    4.2 แนวทางส่งเสรมิและเชือ่มโยงวิถีชวิีตชมุชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

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

สนบัสนนุการจัดงานรัฐพธิี

เพื่อจ่ายเป็นเงนิอุดหนนุที่ท าการ

อ าเภอสนัป่าตองตามโครงการ

สนบัสนนุการจัดงานรัฐพธิ ีประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559

7,000         อ าเภอสนั

ป่าตอง

ส านกัปลดัฯ

2 อุดหนนุโครงการ

สนบัสนนุการจัดงาน

ประเพณีท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นเงนิอุดหนนุที่ท าการ

ปกครองอ าเภอสนัป่าตองตาม

โครงการสนบัสนนุการจัดงาน

ประเพณีท้องถิ่น

4,000         อ าเภอสนั

ป่าตอง

ส านกัปลดัฯ

3 อุดหนนุสภาวัฒนธรรม

โครงการสง่เสริมอนรัุกษ์

วัฒนธรรมประเพณีท้องถิน่

สร้างภมูคุ้ิมกนัสงัคมในมติิ

วัฒนธรรม

เพื่อจ่ายเป็นเงนิอุดหนนุสภา

วัฒนธรรมโครงการสง่เสริมอนรัุกษ์

วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นสร้าง

ภมูคุ้ิมกนัสงัคมในมติวิัฒนธรรม

5,000         อ าเภอสนั

ป่าตอง

ส านกัปลดัฯ

4 โครงการแนะแนว

การศกึษาตอ่

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

แนะแนวการศกึษาตอ่ โรงเรียน

เทศบาล 1 (ทุ้งฟา้บดราษฎร์บ ารุง)

30,000       โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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.

5 โครงการกฬีากลุม่จตรุ

มติร

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

กฬีากลุม่จตรุมติรเพื่อเสริมสร้าง

ความกระตอืรือร้นและความสมัพนัธ์

ให้กบันกัเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บดราษฎร์บ ารุง)

30,000       โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

6 โครงการจัดกจิกรรมวัน

พอ่แห่งชาติ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

จัดกจิกรรมวันพอ่แห่งชาต ิเพื่อ

สง่เสริมสถาบันครอบครัว เชน่ ค่า

จัดกจิกรรม ค่าวัสดอุุปกรณ์ และ

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ฯลฯ

25,000       โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

7 อุดหนนุคณะกรรมการ

หมูบ่้านตามโครงการจัด

งานประเพณีสรงน้ าบ้าน

ปวงสนกุ

เพื่อจ่ายเป็นเงนิอุดหนนุ

คณะกรรมการหมูบ่้านตามโครงการ

จัดงานสรงน้ าบ้านปวงสนกุ

20,000       บ้านปวงสนกุ กองการศกึษา

8 อุดหนนุคณะกรรมการ

หมูบ่้านตามโครงการจัด

งานประเพณีสรงน้ าบ้าน

หนองแท่น

เพื่อจ่ายเป็นเงนิอุดหนนุ

คณะกรรมการหมูบ่้านตามโครงการ

จัดงานสรงน้ าบ้านหนองแท่น

20,000       บ้านหนองแท่น กองการศกึษา

ที่ กจิกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกจิกรรม       

 (ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2558 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.

9 อุดหนนุคณะกรรมการ

หมูบ่้านตามโครงการจัด

งานประเพณีสรงน้ าบ้าน

ทุ่งเสี้ยว

เพื่อจ่ายเป็นเงนิอุดหนนุ

คณะกรรมการหมูบ่้านตามโครงการ

จัดงานสรงน้ าบ้านทุ่งเสี้ยว

20,000       บ้านทุ่งเสี้ยว กองการศกึษา

10 อุดหนนุคณะกรรมการ

หมูบ่้านตามโครงการจัด

งานประเพณีสรงน้ าบ้าน

ตน้กอก

เพื่อจ่ายเป็นเงนิอุดหนนุ

คณะกรรมการหมูบ่้านตามโครงการ

จัดงานสรงน้ าบ้านตน้กอก

20,000       บ้านตน้กอก กองการศกึษา

11 อุดหนนุคณะกรรมการ

หมูบ่้านตามโครงการจัด

งานประเพณีสรงน้ าบ้าน

พระเจ้าทองทิพย์

เพื่อจ่ายเป็นเงนิอุดหนนุ

คณะกรรมการหมูบ่้านตามโครงการ

จัดงานสรงน้ าบ้านพระเจ้าทองทิพย์

20,000       บ้านพระ

เจ้าทองทิพย์

กองการศกึษา

12 อุดหนนุคณะกรรมการ

หมูบ่้านตามโครงการจัด

งานประเพณีสรงน้ าบ้าน

ป่าสกั

เพื่อจ่ายเป็นเงนิอุดหนนุ

คณะกรรมการหมูบ่้านตามโครงการ

จัดงานสรงน้ าบ้านป่าสกั

20,000       บ้านป่าสกั กองการศกึษา

13 อุดหนนุคณะกรรมการ

หมูบ่้านตามโครงการจัด

งานประเพณีสรงน้ าบ้าน

ท้องฝาย

เพื่อจ่ายเป็นเงนิอุดหนนุ

คณะกรรมการหมูบ่้านตามโครงการ

จัดงานสรงน้ าบ้านท้องฝาย

20,000       บ้านท้องฝาย กองการศกึษา

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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.

14 อุดหนนุคณะกรรมการ

หมูบ่้านตามโครงการจัด

งานประเพณีสรงน้ าบ้าน

ตน้แหนหลวง

เพื่อจ่ายเป็นเงนิอุดหนนุ

คณะกรรมการหมูบ่้านตามโครงการ

จัดงานสรงน้ าบ้านตน้แหนหลวง

20,000       บ้านตน้

แหนหลวง

กองการศกึษา

15 อุดหนนุคณะกรรมการ

หมูบ่้านตามโครงการจัด

งานประเพณีสรงน้ าบ้าน

ทุ่งแป้ง

เพื่อจ่ายเป็นเงนิอุดหนนุ

คณะกรรมการหมูบ่้านตามโครงการ

จัดงานสรงน้ าบ้านทุ่งแป้ง

20,000       บ้านทุ่งแป้ง กองการศกึษา

16 อุดหนนุคณะกรรมการ

หมูบ่้านตามโครงการจัด

งานประเพณีสรงน้ าบ้าน

ทุ่งหลกุ

เพื่อจ่ายเป็นเงนิอุดหนนุ

คณะกรรมการหมูบ่้านตามโครงการ

จัดงานสรงน้ าบ้านทุ่งหลกุ

20,000       บ้านทุ่งหลกุ กองการศกึษา

17 อุดหนนุคณะกรรมการ

หมูบ่้านตามโครงการจัด

งานประเพณีสรงน้ าบ้าน

ทุ่งฟา้บด

เพื่อจ่ายเป็นเงนิอุดหนนุ

คณะกรรมการหมูบ่้านตามโครงการ

จัดงานสรงน้ าบ้านทุ่งฟา้บด

20,000       บ้านทุ่งฟา้

บด

กองการศกึษา

18 อุดหนนุคณะกรรมการ

หมูบ่้านตามโครงการจัด

งานประเพณีสรงน้ าบ้าน

แท่นทอง-ขว่งมืน่

เพื่อจ่ายเป็นเงนิอุดหนนุ

คณะกรรมการหมูบ่้านตามโครงการ

จัดงานสรงน้ าบ้านแท่นทอง-ขว่งมืน่

20,000       บ้านแท่น

ทอง-ขว่งมืน่

กองการศกึษา

ที่ กจิกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกจิกรรม       

 (ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2558 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.

19 อุดหนนุคณะกรรมการ

หมูบ่้านตามโครงการจัด

งานประเพณีสรงน้ าบ้าน

พระบาทย้ังหวีด

เพื่อจ่ายเป็นเงนิอุดหนนุ

คณะกรรมการหมูบ่้านตามโครงการ

จัดงานสรงน้ าบ้านพระบาทย้ังหวีด

20,000       บ้านพระ

บาทย้ังหวีด

กองการศกึษา

20 อุดหนนุคณะกรรมการ

หมูบ่้านตามโครงการจัด

งานประเพณีสรงน้ าบ้าน

มว่งพี่นอ้ง

เพื่อจ่ายเป็นเงนิอุดหนนุ

คณะกรรมการหมูบ่้านตามโครงการ

จัดงานสรงน้ าบ้านมว่งพี่นอ้ง

20,000       บ้านมว่งพี่นอ้ง กองการศกึษา

21 อุดหนนุคณะกรรมการ

หมูบ่้านตามโครงการจัด

งานประเพณีสรงน้ าบ้าน

พระเจ้าสององค์

เพื่อจ่ายเป็นเงนิอุดหนนุ

คณะกรรมการหมูบ่้านตามโครงการ

จัดงานสรงน้ าบ้านพระเจ้าสององค์

20,000       บ้านพระ

เจ้าสององค์

กองการศกึษา

22 อุดหนนุวัดศรีนวรัฐ (ทุ่ง

เสี้ยว) ตามโครงการ

บรรพชาสามเณรภาคฤดู

ร้อน

เพื่อจ่ายเป็นเงนิอุดหนนุวัดศรีนวรัฐ 

(ทุ่งเสี้ยว) ตามโครงการบรรพชา

สามเณรภาคฤดรู้อน เพื่อสนบัสนนุ

ให้เดก็และเยาวชนไดม้โีอกาสเขา้

ศกึษาธรรมะตามหลกั

100,000     วัดศรีนวรัฐ 

(ทุ่งเสี้ยว)

กองการศกึษา

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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.

23 อุดหนนุวีดศรีนวรัฐ (ทุ่ง

เสี้ยว) ตามโครงการสอบ

ธรรมศกึษา

เพื่อจ่ายเป็นเงนิอุดหนนุวัดศรีนวรัฐ 

(ทุ่งเสี้ยว) ตามโครงการสอบธรรม

ศกึษา เพื่อสนบัสนนุใหเดก็และ

เยาวชนไดม้โีอกาสเขา้ศกึษาธรรมะ

ตามหลกัพระพทุธศาสนา

10,000       วัดศรีนวรัฐ 

(ทุ่งเสี้ยว)

กองการศกึษา

24 โครงการวันครอบครัว 

รดน้ าด าหัวผู้สงูอายุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

วันครอบครัว รดน้ าด าหัวผู้สงูอายุ 

เชน่ ค่าวัสดอุุปกรณ์ ค่าพาหนะ 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองดื่ม และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่

100,000     เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

ส านกัปลดัฯ

25 โครงการสง่เสริม

คุณภาพชวีิตผู้สงูวัย สขุ

กาย สขุใจ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

สง่เสริมคุณภาพชวีิตผู้สงูวัย สขุกาย 

สขุใจ

70,000       เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

ส านกัปลดัฯ

26 โครงการคืนความสขุให้

ประชาชนเทศบาลต าบล

บ้านกลาง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการคืน

ความสขุให้ประชาชนเทศบาลต าบลบ้าน

กลาง เพื่อเสริมสร้างความปรองดอง

สมานฉนัท์และสง่เสริมการออกก าลงักาย

 เชน่ ค่าเงินรางวัล เหรียญรางวัล 

ค่าอาหาร เคร่ืองดืม่ ค่าตอบแทน

คณะกรรมการตดัสนิกฬีา และค่าวัสดุ

อุปกรณ์ที่เกีย่วขอ้ง ฯลฯ

200,000     เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

กองการศกึษา

ที่ กจิกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกจิกรรม       

 (ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2558 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.

27 อุดหนนุโครงการจัดงาน

สง่เสริมการท่องเที่ยว

และวัฒนธรรมเวียงท่า

กาน

เพื่อจ่ายเป็นเงนิอุดหนนุองค์การ

บริหารสว่นต าบลบ้านกลางตาม

โครงการสง่เสริมการท่องเที่ยวและ

วัฒนธรรมเวียงท่ากาน ประจ าปี 

2558

20,000       เวียงท่ากาน ส านกัปลดัฯ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
ที่ กจิกรรม/โครงการ

        รายละเอยีดของกจิกรรม       

 (ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
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5. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคุณภาพชวิีตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม

    5.1 แนวทางส่งเสรมิให้ประชาชนมกีารเรยีนรู้ตลอดชวิีต

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.

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

สง่เสริม อปท. จัดท าแผนพฒันา

การศกึษาดเีดน่ ระดบั อปท.ในการ

ด าเนนิการตามอ านาจหนา้ที่และ

สร้างกรอบแนวทางในการ

ปฎบิัตงิานประจ าปีที่มปีระสทิธภิาพ

50,000       เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

กองการศกึษา

2 โครงการจัดงานวันเดก็

แห่งชาติ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

จัดงานวันเดก็แห่งชาต ิเชน่ ค่า

ทุนการศกึษา ค่ารางวัล ค่าอาหาร

และเคร่ืองดื่ม ค่าวัสดอุุปกรณ์ และ

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ฯลฯ

250,000     เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

กองการศกึษา

3 โครงการสง่เสริม อปท. 

จัดท าแผนพฒันา

การศกึษาดเีดน่ ระดบั

สถานศกึษาศูนย์พฒันา

เดก็เลก็ บ้านพระเจ้า

ทองทิพย์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

สง่เสริม อปท. จัดท าแผนพฒันา

การศกึษาดเีดน่  ระดบัสถานศกึษา

ศูนย์พฒันาเดก็เลก็ บ้านพระเจ้า

ทองทิพย์ เพื่อด าเนนิการตาม

อ านาจหนา้ที่และสร้างกรอบ

แนวทางในการปฎบิัตงิานประจ าปีที่

มปีระสทิธภิาพ ฯลฯ

50,000       ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็

บ้านพระ

เจ้าทองทิพย์

กองการศกึษา

ที่ กจิกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกจิกรรม       

 (ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2558 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.

4 โครงการสง่เสริม

การศกึษา ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็พฒันาเดก็เลก็

บ้านพระเจ้าทองทิพย์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

สง่เสริมการศกึษา ศูนย์พฒันาเดก็เลก็

พฒันาเดก็เลก็บ้านพระเจ้าทองทิพย์ 

เพื่อสง่เสริมให้เดก็มทีักษะความรู้จาก

ประสบการณ์ตรงและกจิกรรมการ

เรียนรู้ ฯลฯ

1,000       ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็

บ้านพระ

เจ้าทองทิพย์

กองการศกึษา

5 โครงการสง่เสริมสขุภาพ

อนามยั ศูนย์พฒันาเดก็

เลก็บ้านพระเจ้าทองทิพย์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

สง่เสริมสขุภาพอนามยั ศูนย์พฒันาเดก็

เลก็บ้านพระเจ้าทองทิพย์ เพื่อสง่เสริม

ให้นกัเรียนมคีวามรู้ในเร่ืองการดแูล

สขุภาพอนามยั ฯลฯ

1,000       ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็

บ้านพระ

เจ้าทองทิพย์

กองการศกึษา

6 โครงการศกึษาแหลง่

เรียนรู้ท้องถิ่น ศูนย์

พฒันาเดก็เลก็พระเจ้า

ทองทิพย์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

ศกึษาแหลง่เรียนรู้ท้องถิ่น ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็บ้านพระเจ้าทองทิพย์ เพื่อ

สง่เสริมให้เดก็มทีักษะความรู้จาก

ประสบการณ์ตรงและกจิกรรมเรียนรู้ 

ฯลฯ

1,000       ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็

บ้านพระ

เจ้าทองทิพย์

กองการศกึษา

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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.

7 โครงการสอนท าอาหาร 

ศูนย์พฒันาเดก็เลก็บ้าน

พระเจ้าทองทิพย์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

สอนท าอาหาร ศูนย์พฒันาเดก็เลก็

บ้านพระเจ้าทองทิพย์ เพื่อสง่เสริมให้

เดก็มทีักษะความรู้จากประสบการณ์

ตรงและกจิกรรมเรียนรู้ ฯลฯ

1,000       ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็

บ้านพระ

เจ้าทองทิพย์

กองการศกึษา

8 โครงการสง่เสริม อปท. 

จัดท าแผนพฒันา

การศกึษาดเีดน่ ระดบั

สถานศกึษาศูนย์พฒันา

เดก็เลก็ บ้านทุ่งฟา้บด

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

สง่เสริม อปท. จัดท าแผนพฒันา

การศกึษาดเีดน่  ระดบัสถานศกึษา

ศูนย์พฒันาเดก็เลก็ บ้านทุ่งฟา้บด เพื่อ

ด าเนนิการตามอ านาจหนา้ที่และสร้าง

กรอบแนวทางในการปฎบิัตงิาน

ประจ าปีที่มปีระสทิธภิาพ ฯลฯ

50,000     ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็

บ้านทุ่งฟา้

บด

กองการศกึษา

9 โครงการสง่เสริม

การศกึษา ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็พฒันาเดก็เลก็

บ้านทุ่งฟา้บด

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

สง่เสริมการศกึษา ศูนย์พฒันาเดก็เลก็

พฒันาเดก็เลก็บ้านทุ่งฟา้บด เพื่อ

สง่เสริมให้เดก็มทีักษะความรู้จาก

ประสบการณ์ตรงและกจิกรรมการ

เรียนรู้ ฯลฯ

1,000       ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็

บ้านทุ่งฟา้

บด

กองการศกึษา

ที่ กจิกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

 
 

 

-26- 



  

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 โครงการสง่เสริมสขุภาพ

อนามยั ศูนย์พฒันาเดก็

เลก็บ้านทุ่งฟา้บด

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

สง่เสริมสขุภาพอนามยั ศูนย์พฒันาเดก็

เลก็บ้านทุ่งฟา้บด เพื่อสง่เสริมให้

นกัเรียนมคีวามรู้ในเร่ืองการดแูล

สขุภาพอนามยั ฯลฯ

1,000       ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็

บ้านทุ่งฟา้

บด

กองการศกึษา

11 โครงการศกึษาแหลง่

เรียนรู้ท้องถิ่น ศูนย์

พฒันาเดก็เลก็บ้านทุ่ง

ฟา้บด

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

ศกึษาแหลง่เรียนรู้ท้องถิ่น ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็บ้านทุ่งฟา้บด เพื่อสง่เสริมให้

เดก็มทีักษะความรู้จากประสบการณ์

ตรงและกจิกรรมเรียนรู้ ฯลฯ

1,000       ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็

บ้านทุ่งฟา้

บด

กองการศกึษา

12 โครงการสอนท าอาหาร 

ศูนย์พฒันาเดก็เลก็บ้าน

ทุ่งฟา้บด

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

สอนท าอาหาร ศูนย์พฒันาเดก็เลก็

บ้านทุ่งฟา้บด เพื่อสง่เสริมให้เดก็มี

ทักษะความรู้จากประสบการณ์ตรง

และกจิกรรมเรียนรู้ ฯลฯ

1,000       ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็

บ้านทุ่งฟา้

บด

กองการศกึษา

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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 โครงการสง่เสริม อปท. 

จัดท าแผนพฒันา

การศกึษาดเีดน่ ระดบั

สถานศกึษาศูนย์พฒันา

เดก็เลก็ บ้านท้องฝาย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

สง่เสริม อปท. จัดท าแผนพฒันา

การศกึษาดเีดน่  ระดบัสถานศกึษา

ศูนย์พฒันาเดก็เลก็ บ้านท้องฝาย เพื่อ

ด าเนนิการตามอ านาจหนา้ที่และสร้าง

กรอบแนวทางในการปฎบิัตงิาน

ประจ าปีที่มปีระสทิธภิาพ ฯลฯ

50,000     ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็

บ้านท้องฝาย

กองการศกึษา

14 โครงการสง่เสริม

การศกึษา ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็พฒันาเดก็เลก็

บ้านท้องฝาย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

สง่เสริมการศกึษา ศูนย์พฒันาเดก็เลก็

พฒันาเดก็เลก็บ้านท้องฝาย เพื่อ

สง่เสริมให้เดก็มทีักษะความรู้จาก

ประสบการณ์ตรงและกจิกรรมการ

เรียนรู้ ฯลฯ

1,000       ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็

บ้านท้องฝาย

กองการศกึษา

15 โครงการสง่เสริมสขุภาพ

อนามยั ศูนย์พฒันาเดก็

เลก็บ้านท้องฝาย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

สง่เสริมสขุภาพอนามยั ศูนย์พฒันาเดก็

เลก็บ้านท้องฝาย เพื่อสง่เสริมให้

นกัเรียนมคีวามรู้ในเร่ืองการดแูล

สขุภาพอนามยั ฯลฯ

1,000       ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็

บ้านท้องฝาย

กองการศกึษา

ที่ กจิกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2558 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.

16 โครงการศกึษาแหลง่

เรียนรู้ท้องถิ่น ศูนย์

พฒันาเดก็เลก็บ้านท้อง

ฝาย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

ศกึษาแหลง่เรียนรู้ท้องถิ่น ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็บ้านท้องฝาย เพื่อสง่เสริมให้

เดก็มทีักษะความรู้จากประสบการณ์

ตรงและกจิกรรมเรียนรู้ ฯลฯ

1,000       ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็

บ้านท้องฝาย

กองการศกึษา

17 โครงการสอนท าอาหาร 

ศูนย์พฒันาเดก็เลก็บ้าน

ท้องฝาย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

สอนท าอาหาร ศูนย์พฒันาเดก็เลก็

บ้านท้องฝาย เพื่อสง่เสริมให้เดก็มี

ทักษะความรู้จากประสบการณ์ตรง

และกจิกรรมเรียนรู้ ฯลฯ

1,000       ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็

บ้านท้องฝาย

กองการศกึษา

18 โครงการสง่เสริม อปท. 

จัดท าแผนพฒันา

การศกึษาดเีดน่ ระดบั

สถานศกึษาศูนย์พฒันา

เดก็เลก็ บ้านตน้แหนหลวง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

สง่เสริม อปท. จัดท าแผนพฒันา

การศกึษาดเีดน่  ระดบัสถานศกึษา

ศูนย์พฒันาเดก็เลก็ บ้านตน้แหนหลวง 

เพื่อด าเนนิการตามอ านาจหนา้ที่และ

สร้างกรอบแนวทางในการปฎบิัตงิาน

ประจ าปีที่มปีระสทิธภิาพ ฯลฯ

50,000     ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็

บ้านตน้

แหนหลวง

กองการศกึษา

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
 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 โครงการสง่เสริม

การศกึษา ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็พฒันาเดก็เลก็

บ้านตน้แหนหลวง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

สง่เสริมการศกึษา ศูนย์พฒันาเดก็เลก็

พฒันาเดก็เลก็บ้านตน้แหนหลวง เพื่อ

สง่เสริมให้เดก็มทีักษะความรู้จาก

ประสบการณ์ตรงและกจิกรรมการ

เรียนรู้ ฯลฯ

1,000       ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็

บ้านตน้

แหนหลวง

กองการศกึษา

20 โครงการสง่เสริมสขุภาพ

อนามยั ศูนย์พฒันาเดก็

เลก็บ้านตน้แหนหลวง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

สง่เสริมสขุภาพอนามยั ศูนย์พฒันาเดก็

เลก็บ้านตน้แหนหลวง เพื่อสง่เสริมให้

นกัเรียนมคีวามรู้ในเร่ืองการดแูล

สขุภาพอนามยั ฯลฯ

1,000       ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็

บ้านตน้

แหนหลวง

กองการศกึษา

21 โครงการศกึษาแหลง่

เรียนรู้ท้องถิ่น ศูนย์

พฒันาเดก็เลก็บ้านตน้

แหนหลวง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

ศกึษาแหลง่เรียนรู้ท้องถิ่น ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็บ้านตน้แหนหลวง เพื่อสง่เสริม

ให้เดก็มทีักษะความรู้จาก

ประสบการณ์ตรงและกจิกรรมเรียนรู้ 

ฯลฯ

1,000       ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็

บ้านตน้

แหนหลวง

กองการศกึษา

ที่ กจิกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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22 โครงการสอนท าอาหาร 

ศูนย์พฒันาเดก็เลก็บ้าน

ตน้แหนหลวง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

สอนท าอาหาร ศูนย์พฒันาเดก็เลก็

บ้านตน้แหนหลวง เพื่อสง่เสริมให้เดก็มี

ทักษะความรู้จากประสบการณ์ตรง

และกจิกรรมเรียนรู้ ฯลฯ

1,000       ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็

บ้านตน้

แหนหลวง

กองการศกึษา

23 จ้างเหมารถรับ-สง่ 

นกัเรียน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถรับสง่

นกัเรียนในเขตเทสบาลฯ เพื่อชว่ยเหลอื

นกัเรียนที่ยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์

    700,000 รร.เทศบาล

 1 (ทุ่งฟา้

บดฯ)

กองการศกึษา

24 โครงการพฒันาการจัด

การศกึษาโดยใชโ้รงเรียน

เป็นฐานในการพฒันา

ท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการปรับปรุง

หลกัสตูรสถานศกึษา โรงเรียนเทศบาล

 1 (ทุ่งฟา้บดราษฎร์บ ารุง)

       20,000 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

กองการศกึษา

25 โครงการพฒันาหลกัสตูร เพื่อจ่ายเป็นค่าพฒันาแหลง่เรียนรู้ของ

โรงเรียน และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

 ฯลฯ

       50,000 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

กองการศกึษา

26 โครงการพฒันาการ

บริหารจัดการศกึษาโดย

ใชโ้รงเรียนเป็นฐานใน

การพฒันาท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

พฒันาการบริหารจัดการศกึษาโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาท้องถิ่น

    750,000 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

กองการศกึษา

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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.

27 พฒันาห้องสมดุโรงเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าพฒันาห้องสมดุโรงเรียน

 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟา้บดราษฎร์

บ ารุง)

100,000   โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

28 โครงการโรงเรียน 

SBMLD ดเีดน่

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

โรงเรียน SBMLD ดเีดน่

    250,000 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

29 โครงการสง่เสริม อปท.

ที่จัดท าแผนพฒันา

การศกึษาดเีดน่ ระดบั

สถานศกึษา

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

สง่เสริม อปท. ที่จัดท าแผนพฒันา

การศกึษาดเีดน่ ระดบัสถานศกึษา

       50,000 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

30 โครงการสง่เสริม

กจิกรรมรักการอา่นใน

สถานศกึษา อปท.

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

สง่เสริมกจิกรรมรักการอา่นใน

สถานศกึษา อปท. ของโรงเรียน

เทศบาล 1 (ทุ่งฟา้บดราษฎร์บ ารุง)

       50,000 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

ที่ กจิกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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31 ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับ

นกัเรียนยากจน ระดบั

ประถมศกึษา (ป.1-ป.6)

เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับ

นกัเรียนยากจน ระดบัประถมศกึษา (ป.1-

ป.6) ที่บิดา/มารดา/ผู้ปกครองมรีายไดต้อ่

ครัวเรือนไมเ่กนิ 40,000 บาท/ปี อัตราคน

ละ 500 บาท/ภาคเรียน (1,000 บาท/คน/

ปี) ไมเ่กนิร้อยละ 40 ของจ านวนนกัเรียน

ระดบัประถมศกึษา

    132,000 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

32 ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับ

นกัเรียนยากจน ระดบั

มธัยมศกึษา (ม.1-ม.3)

เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับ

นกัเรียนยากจน ระดบัมธัยมศกึษา (ม.

1-ม.3) ที่บิดา/มารดา/ผู้ปกครองมี

รายไดต้อ่ครัวเรือนไมเ่กนิ 40,000 

บาท/ปี อัตราคนละ 1,500 บาท/ภาค

เรียน (3,000 บาท/คน/ปี) ไมเ่กนิร้อย

ละ 30 ของจ านวนนกัเรียนระดบั

ประถมศกึษา โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่ง

ฟา้บดราษฎร์บ ารุง)

    171,000 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

33 ค่าจัดการเรียนการสอน 

(รายหัว) ระดบัอนบุาล

ศกึษา

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดการ

เรียนการสอน (รายหัว) ระดบัอนบุาล 

จ านวน 270 คน คนละ 850 บาท/

ภาคเรียน

229,500 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์บ ารุง)

กองการศกึษา

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
ที่ กจิกรรม/โครงการ

        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
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34 ค่าจัดการเรียนการสอน 

(รายหัว) ระดบั

ประถมศกึษา

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดการ

เรียนการสอน (รายหัว) ระดบั

ประถมศกึษา จ านวน 664 คน คนละ 

950 บาท/ภาคเรียน

630,800 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

กองการศกึษา

35 ค่าจัดการเรียนการสอน 

(รายหัว) ระดบั

มธัยมศกึษาตอนตน้

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดการ

เรียนการสอน (รายหัว) ระดบั

มธัยมศกึษาตอนตน้ จ านวน 386 คน 

คนละ 1,750 บาท/ภาคเรียน

675,500 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

กองการศกึษา

36 ค่าจัดการเรียนการสอน 

(รายหัว) ระดบั

มธัยมศกึษาปลาย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดการ

เรียนการสอน (รายหัว) ระดบั

มธัยมศกึษาปลาย จ านวน 102 คน 

คนละ 1,900 บาท/ภาคเรียน

675,800 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

กองการศกึษา

37 ค่าจัดการเรียนการสอน 

(Top Up) ระดบั

มธัยมศกึษาตอนตน้

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดการ

เรียนการสอน (Top Up) ระดบั

มธัยมศกึษาตอนตน้ จ านวน 386 คน 

คนละ 500 บาท/ภาคเรียน

    193,000 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

กองการศกึษา

38 ค่าหนงัสอื ระดบัอนบุาล

ศกึษา

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนงัสอืเรียน ระดบั

อนบุาลศกึษา จ านวน 135 คน คนละ

 200 บาท/ปี

      27,000 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

กองการศกึษา

ที่ กจิกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2558 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.

39 ค่าหนงัสอื ระดบั

ประถมศกึษา

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนงัสอืเรียน ระดบั

ประถมศกึษา ป.1-ป.6

    224,404 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

40 ค่าหนงัสอื ระดบั

มธัยมศกึษาตอนตน้

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนงัสอืเรียน ระดบั

มธัยมศกึษาตอนตน้ ม.1-ม.3

    159,389 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

41 ค่าหนงัสอื ระดบั

มธัยมศกึษาปลาย

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนงัสอืเรียน ระดบั

มธัยมศกึษาปลาย ม.4-ม.6

      64,107 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

42 ค่าอุปกรณ์การเรียน 

ระดบัอนบุาลศกึษา

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน 

ระดบัอนบุาลศกึษา จ านวน 270 คน 

คนละ 100 บาท/ภาคเรียน

      27,000 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

43 ค่าอุปกรณ์การเรียน 

ระดบัประถมศกึษา

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน 

ระดบัประถมศกึษา จ านวน 664คน 

คนละ 195 บาท/ภาคเรียน

    129,480 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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.

44 ค่าอุปกรณ์การเรียน 

ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน 

ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ จ านวน 386

 คน คนละ 210 บาท/ภาคเรียน

       81,060 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

45 ค่าอุปกรณ์การเรียน 

ระดบัมธัยมศกึษาตอน

ปลาย

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน 

ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ จ านวน 102

 คน คนละ 230 บาท/ภาคเรียน

       23,460 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

46 ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน 

ระดบัอนบุาลศกึษา

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน 

ระดบัอนบุาลศกึษา จ านวน 135 คน 

คนละ 300 บาท/ภาคเรียน

       40,500 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

47 ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน 

ระดบัประถมศกึษา

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน 

ระดบัประถมศกึษา จ านวน 332 คน 

คนละ 360 บาท/ภาคเรียน

    119,520 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

48 ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน 

ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน 

ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ จ านวน 193

 คน คนละ 450 บาท/ภาคเรียน

      86,850 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

ที่ กจิกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2558 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 

ระดบัมธัยมศกึษาตอน

ปลาย

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน 

ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย จ านวน 

51 คน คนละ 500 บาท/ภาคเรียน

       25,500 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

50 ค่ากจิกรรมพฒันา

คุณภาพผู้เรียน ระดบั

อนบุาล

เพื่อจ่ายเป็นค่ากจิกรรมพฒันา

คุณภาพผู้เรียน ระดบัอนบุาลศกึษา 

จ านวน 270 คน คนละ 215 บาท/

ภาคเรียน

      58,050 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

51 ค่ากจิกรรมพฒันา

คุณภาพผู้เรียน ระดบั

ประถมศกึษา

เพื่อจ่ายเป็นค่ากจิกรรมพฒันา

คุณภาพผู้เรียน ระดบัประถมศกึษา 

จ านวน 664 คน คนละ 240 บาท/ภาค

เรียน

    159,360 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

52 ค่ากจิกรรมพฒันา

คุณภาพผู้เรียน ระดบั

มธัยมศกึษาตอนตน้

เพื่อจ่ายเป็นค่ากจิกรรมพฒันา

คุณภาพผู้เรียน ระดบัมธัยมศกึษา

ตอนตน้ จ านวน 386 คน คนละ 440

 บาท/ภาคเรียน

    169,840 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

53 ค่ากจิกรรมพฒันา

คุณภาพผู้เรียน ระดบั

มธัยมศกึษาตอนปลาย

เพื่อจ่ายเป็นค่ากจิกรรมพฒันา

คุณภาพผู้เรียน ระดบัมธัยมศกึษาตอน

ปลาย จ านวน 102 คน คนละ 475 

บาท/ภาคเรียน

      48,450 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
ที่ กจิกรรม/โครงการ

        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
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54 โครงการแขง่ขนัทักษะ

ทางวิชาการร่วมกบั 

อปท.ภาค/ประเทศ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการเขา้ร่วม

แขง่ขนัทักษะทางวิชาการร่วมกบั

องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นระดบัภาค/

ประเทศ

50,000     โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

55 โครงการนกัเรียนคนเกง่

ท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

นกัเรียนคนเกง่ท้องถิ่น

50,000     โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

56 โครงการค่ายวิชาการ

ภาคฤดรู้อน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

ค่ายวิชาการภาคฤดรู้อน

30,000     โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

57 โครงการเปิดโลกวิชาการ เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการเปิดโลก

วิชาการ

30,000     โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

58 โครงการศูนย์เรียนรู้ตาม

แนวทางเศรษฐกจิ

พอเพยีง

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการศูนย์

การเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกจิ

พอเพยีง

100,000   โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

ที่ กจิกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

 
-38- 
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59 โครงการท าบุญตกั

บาตรวันขึ้นปีใหม่

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

ท าบุญตกับาตรวันขึ้นปีใหม ่เพื่อ

สนบัสนนุและสง่เสริมกจิกรรมการตกั

บาตรในวันขึ้นปีใหม ่เชน่ ค่าวิทยากร 

ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม ค่าสนบัสนนุ

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ฯลฯ

5,000       วัดศรีนวรัฐ

(ทุ่งเสี้ยว)

กองการศกึษา

60 โครงการจัดงานวันลอย

กระทง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการจัด

งานวันลอยกระทง เพื่ออนรัุกษ์สง่เสริม

ประเพณีฯ เชน่ ค่าวัสดอุุปกรณ์ในการ

จัดกจิกรรม และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่

เกี่ยวขอ้ง ฯลฯ

300,000   เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

กองการศกึษา

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
ที่ กจิกรรม/โครงการ

        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
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    5.2 แนวทางส่งเสรมิสุขภาวะ

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 โครงการให้ความ

ชว่ยเหลอืผู้ยากไร้ เพื่อ

บรรเทาความเดอืดร้อน

จากปัญหาขาดแคลน

เคร่ืองกนัหนาว

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการให้

ความชว่ยเหลอืผู้ยากไร้ เพื่อบรรเทา

ความเดอืดร้อนจากปัญหาขาดแคลน

เคร่ืองกนัหนาว ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2559 เชน่ ค่าวัสดอุุปกรณ์ตา่งๆ 

ค่าเคร่ืองกนัหนาว ค่าผ้าหอ ฯลฯ

99,000     เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

งานป้องกนัฯ 

ส านกัปลดัฯ

2 ค่าอาหารกลางวัน

นกัเรียน ศูนย์พฒันาเดก็

เลก็บ้านพระเจ้าทองทิพย์

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันนกัเรียน

 ศูนย์พฒันาเดก็เลก็บ้านพระเจ้าทอง

ทิพย์ เพื่อให้นกัเรียนมอีาหารกลาง

วันที่มคุีณภาพตามหลกัสขุอนามยัทุก

วัน ฯลฯ

280,000   ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็

บ้านพระ

เจ้าทองทิพย์

กองการศกึษา

3 ค่าอาหารกลางวัน

นกัเรียน ศูนย์พฒันาเดก็

เลก็บ้านทุ่งฟา้บด

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันนกัเรียน

 ศูนย์พฒันาเดก็เลก็บ้านทุ่งฟา้บด 

เพื่อให้นกัเรียนมอีาหารกลางวันที่มี

คุณภาพตามหลกัสขุอนามยัทุกวัน ฯลฯ

202,000   ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็

บ้านทุ่งฟา้

บด

กองการศกึษา

4 ค่าอาหารกลางวัน

นกัเรียน ศูนย์พฒันาเดก็

เลก็บ้านท้องฝาย

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันนกัเรียน

 ศูนย์พฒันาเดก็เลก็บ้านท้องฝาย 

เพื่อให้นกัเรียนมอีาหารกลางวันที่มี

คุณภาพตามหลกัสขุอนามยัทุกวัน ฯลฯ

168,000   ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็

บ้านท้องฝาย

กองการศกึษา

ที่ กจิกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2558 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.

5 ค่าอาหารกลางวัน

นกัเรียน ศูนย์พฒันาเดก็

เลก็บ้านตน้แหนหลวง

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันนกัเรียน

 ศูนย์พฒันาเดก็เลก็บ้านตน้แหนหลวง 

เพื่อให้นกัเรียนมอีาหารกลางวันที่มี

คุณภาพตามหลกัสขุอนามยัทุกวัน ฯลฯ

196,000     ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็

บ้านตน้

แหนหลวง

กองการศกึษา

6 ค่าอาหารกลางวัน

ส าหรับนกัเรียนอนบุาล 

โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่ง

ฟา้บดราษฎร์บ ารุง)

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับ

นกัเรียนให้กบัโรงเรียนเทศบาล 1 

เพื่อให้นกัเรียนมอีาหารกลางวันที่มี

คุณภาพตามหลกัสขุอนามยั ฯลฯ

2,640,000      โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

7 โครงการรณรงค์เพื่อ

ป้องกนัยาเสพตดิใน

โรงเรียนท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าพฒันาครูแกนน า

โครงการรณรงค์เพื่อป้องกนัยาเสพตดิ

ในโรงเรียนท้องถิ่น

15,000       โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

8 ค่าพฒันาครูแกนน า

โครงการรณรงค์เพื่อ

ป้องกนัยาเสพตดิใน

โรงเรียนท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

รณรงค์เพื่อป้องกนัยาเสพตดิใน

โรงเรียนท้องถิ่น

3,000         โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

9 อุดหนนุโรงเรียนบ้าน

มว่งพี่นอ้งตามโครงการ

เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

เพื่อจ่ายเป็นเงนิอุดหนนุให้กบัโรงเรียน

บ้านมว่งพี่นอ้งตามโครงการเกษตรเพื่อ

อาหารกลางวัน

30,000       โรงเรียน

บ้านมว่งพี่

นอ้ง

กองการศกึษา

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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.

10 ค่าพฒันาเจ้าหนา้ที่

โครงการรณรงค์เพื่อ

ป้องกนัยาเสพตดิใน

โรงเรียนท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าพฒันาเจ้าหนา้ที่

โครงการรณรงค์เพื่อป้องกนัยาเสพตดิ

ในโรงเรียนท้องถิ่น

         3,000 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

11 สถานศกึษาดเีดน่

โครงการรณรงค์เพื่อ

ป้องกนัยาเสพตดิใน

โรงเรียนท้องถิ่น

เพื่อเป็นค่าสถานศกึษาดเีดน่โครงการ

รณรงค์เพื่อป้องกนัยาเสพตดิใน

โรงเรียนท้องถิ่น

    100,000 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

12 โครงการแขง่ขนักฬีา

นกัเรียนระดบักลุม่/ภาค/

ประเทศ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการเขา้ร่วม

แขง่ขนักฬีาของนกัเรียนระดบักลุม่/

ภาค/ประเทศ

       50,000 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

13 โครงการแขง่ขนักฬีาสี

ภายในโรงเรียน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

แขง่ขนักฬีาสชีมุชนในโรงเรียนเทศบาล

 1 (ทุ่งฟา้บดราษฎร์บ ารุง)

      30,000 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

14 ค่าอาหารเสริม(นม) 

นกัเรียนศูนย์พฒันาเดก็

เลก็บ้านพระเจ้าทองทิพย์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 

นกัเรียนศูนย์พฒันาเดก็เลก็บ้านพระ

เจ้าทองทิพย์

    104,000 ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็

บ้านพระ

เจ้าทองทิพย์

กองการศกึษา

ที่ กจิกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2558 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.

15 ค่าอาหารเสริม(นม) 

นกัเรียนศูนย์พฒันาเดก็

เลก็บ้านทุ่งฟา้บด

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 

นกัเรียนศูนย์พฒันาเดก็เลก็บ้านทุ่งฟา้

บด

      75,000 ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็

บ้านทุ่งฟา้

บด

กองการศกึษา

16 ค่าอาหารเสริม(นม) 

นกัเรียนศูนย์พฒันาเดก็

เลก็บ้านท้องฝาย

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 

นกัเรียนศูนย์พฒันาเดก็เลก็บ้านท้อง

ฝาย

       62,000 ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็

บ้านท้องฝาย

กองการศกึษา

17 ค่าอาหารเสริม(นม) 

นกัเรียนศูนย์พฒันาเดก็

เลก็บ้านตน้แหนหลวง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 

นกัเรียนศูนย์พฒันาเดก็เลก็บ้านตน้

แหนหลวง

      73,000 ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็บ้าน

ตน้แหนหลวง

กองการศกึษา

18 ค่าอาหารเสริม(นม) 

โรงเรียนนกัเรียนบ้านทุ่ง

เสี้ยว

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 

โรงเรียนนกัเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว

    236,000 โรงเรียน

นกัเรียน

บ้านทุ่งเสี้ยว

กองการศกึษา

19 ค่าอาหารเสริม(นม) 

โรงเรียนนกัเรียนบ้าน

ท้องฝาย

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 

โรงเรียนนกัเรียนบ้านท้องฝาย

      71,000 โรงเรียน

นกัเรียน

บ้านท้องฝาย

กองการศกึษา

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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.

20 ค่าอาหารเสริม(นม) 

โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่ง

ฟา้บดราษฎร์บ ารุง)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 

โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟา้บดราษฎร์

บ ารุง)

    900,000 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

21 อุดหนนุโรงเรียนบ้านทุ่ง

เสี้ยวตามโครงการ

อาหารกลางวัน

เพื่อจ่ายเป็นเงนิอุดหนนุใหกบัโรงเรียน

บ้านทุ่งเสี้ยวตามโครงการอาหาร

กลางวัน

    495,000 โรงเรียน

บ้านทุ่งเสี้ยว

กองการศกึษา

22 อุดหนนุโรงเรียนบ้าน

ท้องฝายตามโครงการ

อาหารกลางวัน

เพื่อจ่ายเป็นเงนิอุดหนนุใหกบัโรงเรียน

บ้านท้องฝายตามโครงการอาหาร

กลางวัน

    148,000 โรงเรียน

บ้านท้องฝาย

กองการศกึษา

23 โครงการฟื้นฟดูแูล

สขุภาพสายตาผู้สงูอายุ

และผู้ดอ้ยโอกาส

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

ฟื้นฟดูแูลสขุภาพสายตาผู้สงูอายุและผู้

พกิาร รวมถงึผู้ดอ้ยโอกาสทางสงัคมใน

เขตเทศบาลต าบลบ้านกลาง

       50,000 ในเขต

เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

กอง

สาธารณสขุฯ

24 โครงการอบรมสมัมนา

และศกึษาดงูานชมรม

ผู้ประกอบการร้านอาหาร

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการอบรม

สมัมนาและศกึษาดงูานชมรมผู้ประกอบการ

ร้านอาหาร เพื่อพฒันาศักยภาพ

ผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตเทศบาลฯ 

เชน่ ค่าพาหนะ ค่าวทิยากร ค่าอาหารและ

เคร่ืองดืม่ และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เกีย่วขอ้ง ฯลฯ

    100,000 ในเขต

เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

กอง

สาธารณสขุฯ

ที่ กจิกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2558 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.

25 โครงการอบรมสมัมนา

และศกึษาดงูานเพื่อ

พฒันาอาสาสมคัร

สาธารณสขุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

อบรมสมัมนาและศกึษาดงูานเพื่อ

พฒันาอาสาสมคัรสาธารณสขุให้มี

ความพร้อมในการปฎบิัตหินา้ที่และการ

ให้บริการดา้นสาธารณสขุ เชน่ ค่า

พาหนะ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและ

เคร่ืองดื่ม ค่าที่พกั และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่

เกี่ยวขอ้ง ฯลฯ

350,000   เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

กอง

สาธารณสขุ

26 โครงการป้องกนัและ

ควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

ป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก ปี 

2559 ในเขตเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

เพื่อป้องกนัโรคตดิตอ่จากสตัว์สูค่น เชน่

 ค่ายาก าจัดยุง และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่

เกี่ยวขอ้ง ฯลฯ

40,000     ในเขต

เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

กอง

สาธารณสขุ

27 โครงการป้องกนัและ

ควบคุมโรคพษิสนุขับ้า

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

ป้องกนัและควบคุมโรคพษิสนุขับ้า ปี 

2559 ในเขตเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

เพื่อป้องกนัโรคตดิตอ่จากสตัว์สูค่น เชน่

 ค่าวัสดอุุปกร์ วัคซีน และค่าใชจ้่าย

อื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ฯลฯ

10,000     ในเขต

เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

กอง

สาธารณสขุ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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.

28 โครงการสง่เสริมการ

เรียนรู้เพื่อป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหาโรคเอดสใ์น

สถานศกึษา

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการสง่เสริม

การเรียนรู้เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรค

เอดสใ์นสถานศกึษา เพื่อให้เดก็ไดม้คีวามรู้

ความเขา้ใจและรู้จักวธิีป้องกนัโรคตดิตอ่ทาง

เพศสมัพนัธ์ เชน่ ค่าวทิยากร ค่าอาหาร 

ค่าอาหารวา่งและเคร่ือวดืม่ ค่าจัดท า

เอกสารแผ่นพบัให้ความรู้ และค่าใชจ้่ายอื่นๆ

 ที่เกีย่วขอ้ง ฯลฯ

       15,000 โรงเรียน

เทศบาล 1

 ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์บ ารุง

กอง

สาธารณสขุ

29 อุดหนนุศูนย์ ศสมช. ของ

 อสม. บ้านหนองแท่น

เพื่อจ่ายเป็นอุดหนนุศูนย์ ศสมช. ของ 

อสม. บ้านหนองแท่น ตามโครงการ

ด าเนนิงานของศูนย์สาธารณสขุมลูฐาน

ในชมุชน (ศสมช.)

        7,500 ศูนย์ ศสมช.

 ของ อสม. 

บ้านหนอง

แท่น

กอง

สาธารณสขุ

30 อุดหนนุศูนย์ ศสมช. ของ

 อสม. บ้านทุ่งเสี้ยว

เพื่อจ่ายเป็นอุดหนนุศูนย์ ศสมช. ของ 

อสม. บ้านทุ่งเสี้ยว ตามโครงการ

ด าเนนิงานของศูนย์สาธารณสขุมลูฐาน

ในชมุชน (ศสมช.)

        7,500 ศูนย์ ศสมช.

 ของ อสม. 

บ้านทุ่งเสี้ยว

กอง

สาธารณสขุ

31 อุดหนนุศูนย์ ศสมช. ของ

 อสม. บ้านตน้กอก

เพื่อจ่ายเป็นอุดหนนุศูนย์ ศสมช. ของ 

อสม. บ้านตน้กอก ตามโครงการ

ด าเนนิงานของศูนย์สาธารณสขุมลูฐาน

ในชมุชน (ศสมช.)

        7,500 ศูนย์ ศสมช.

 ของ อสม. 

บ้านตน้กอก

กอง

สาธารณสขุ

ที่ กจิกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

 
-46- 



  

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

32 อุดหนนุศูนย์ ศสมช. ของ

 อสม. บ้านพระเจ้าทอง

ทิพย์

เพื่อจ่ายเป็นอุดหนนุศูนย์ ศสมช. ของ 

อสม. บ้านพระเจ้าทองทิพย์ ตาม

โครงการด าเนนิงานของศูนย์

สาธารณสขุมลูฐานในชมุชน (ศสมช.)

        7,500 ศูนย์ ศสมช.

 ของ อสม. 

บ้านพระ

เจ้าทองทิพย์

กอง

สาธารณสขุ

33 อุดหนนุศูนย์ ศสมช. ของ

 อสม. บ้านป่าสกั

เพื่อจ่ายเป็นอุดหนนุศูนย์ ศสมช. ของ 

อสม. บ้านป่าสกั ตามโครงการ

ด าเนนิงานของศูนย์สาธารณสขุมลูฐาน

ในชมุชน (ศสมช.)

        7,500 ศูนย์ ศสมช.

 ของ อสม. 

บ้านป่าสกั

กอง

สาธารณสขุ

34 อุดหนนุศูนย์ ศสมช. ของ

 อสม. บ้านท้องฝาย

เพื่อจ่ายเป็นอุดหนนุศูนย์ ศสมช. ของ 

อสม. บ้านท้องฝาย ตามโครงการ

ด าเนนิงานของศูนย์สาธารณสขุมลูฐาน

ในชมุชน (ศสมช.)

        7,500 ศูนย์ ศสมช.

 ของ อสม. 

บ้านท้องฝาย

กอง

สาธารณสขุ

35 อุดหนนุศูนย์ ศสมช. ของ

 อสม. บ้านตน้แหนหลวง

เพื่อจ่ายเป็นอุดหนนุศูนย์ ศสมช. ของ 

อสม. บ้านตน้แหนหลวง ตามโครงการ

ด าเนนิงานของศูนย์สาธารณสขุมลูฐาน

ในชมุชน (ศสมช.)

        7,500 ศูนย์ ศสมช.

 ของ อสม. 

บ้านตน้

แหนหลวง

กอง

สาธารณสขุ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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.

36 อุดหนนุศูนย์ ศสมช. ของ

 อสม. บ้านทุ่งแป้ง

เพื่อจ่ายเป็นอุดหนนุศูนย์ ศสมช. ของ 

อสม. บ้านทุ่งแป้ง ตามโครงการ

ด าเนนิงานของศูนย์สาธารณสขุมลูฐาน

ในชมุชน (ศสมช.)

        7,500 ศูนย์ ศสมช.

 ของ อสม. 

บ้านทุ่งแป้ง

กอง

สาธารณสขุ

37 อุดหนนุศูนย์ ศสมช. ของ

 อสม. บ้านทุ่งหลกุ

เพื่อจ่ายเป็นอุดหนนุศูนย์ ศสมช. ของ 

อสม. บ้านทุ่งหลกุ ตามโครงการ

ด าเนนิงานของศูนย์สาธารณสขุมลูฐาน

ในชมุชน (ศสมช.)

        7,500 ศูนย์ ศสมช.

 ของ อสม. 

บ้านทุ่งหลกุ

กอง

สาธารณสขุ

38 อุดหนนุศูนย์ ศสมช. ของ

 อสม. บ้านทุ่งฟา้บด

เพื่อจ่ายเป็นอุดหนนุศูนย์ ศสมช. ของ 

อสม. บ้านทุ่งฟา้บด ตามโครงการ

ด าเนนิงานของศูนย์สาธารณสขุมลูฐาน

ในชมุชน (ศสมช.)

        7,500 ศูนย์ ศสมช.

 ของ อสม. 

บ้านทุ่งฟา้

บด

กอง

สาธารณสขุ

39 อุดหนนุศูนย์ ศสมช. ของ

 อสม. บ้านแท่นทอง-

ขว่งมืน่

เพื่อจ่ายเป็นอุดหนนุศูนย์ ศสมช. ของ 

อสม. บ้านแท่นทอง-ขว่งมืน่ ตาม

โครงการด าเนนิงานของศูนย์

สาธารณสขุมลูฐานในชมุชน (ศสมช.)

        7,500 ศูนย์ ศสมช.

 ของ อสม. 

บ้านแท่น

ทอง-ขว่งมืน่

กอง

สาธารณสขุ

40 อุดหนนุศูนย์ ศสมช. ของ

 อสม. บ้านพระบาทย้ัง

หวีด

เพื่อจ่ายเป็นอุดหนนุศูนย์ ศสมช. ของ 

อสม. บ้านพระบาทย้ังหวีด ตาม

โครงการด าเนนิงานของศูนย์

สาธารณสขุมลูฐานในชมุชน (ศสมช.)

        7,500 ศูนย์ ศสมช.

 ของ อสม. 

บ้านพระ

บาทย้ังหวีด

กอง

สาธารณสขุ

ที่ กจิกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2558 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.

41 อุดหนนุศนูย์ ศสมช. ของ

 อสม. บ้านพระเจ้าสอง

องค์

เพื่อจ่ายเป็นอุดหนนุศนูย์ ศสมช. ของ 

อสม. บ้านพระเจ้าสององค์ ตาม

โครงการด าเนนิงานของศนูย์

สาธารณสขุมลูฐานในชมุชน (ศสมช.)

        7,500 ศนูย์ ศสมช.

 ของ อสม. 

บ้านพระ

เจ้าสององค์

กอง

สาธารณสขุ

42 อุดหนนุศนูย์ ศสมช. ของ

 อสม. บ้านมว่งพี่นอ้ง

เพื่อจ่ายเป็นอุดหนนุศนูย์ ศสมช. ของ 

อสม. บ้านมว่งพี่นอ้ง ตามโครงการ

ด าเนนิงานของศนูย์สาธารณสขุมลูฐาน

ในชมุชน (ศสมช.)

        7,500 ศนูย์ ศสมช.

 ของ อสม. 

บ้านมว่งพี่

นอ้ง

กอง

สาธารณสขุ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
ที่ กจิกรรม/โครงการ

        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
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     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.

1 โครงการศนูย์การเรียนรู้

ตามแนวพระราชด าริ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

ศนูย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ 

เชน่ ค่าวัสดอุุปกรณ์ตา่งๆ และ

ค่าใชจ้่ายที่เกีย่วกบัโครงการฯ ฯลฯ

40,000     ศนูย์การ

เรียนรู้ตาม

แนว

พระราชด าริ

ส านกัปลดัฯ

2 เงนิสมทบกองทุน

สวัสดกิารชมุชน

เพื่อจ่ายเป็นเงนิสมทบกองทุน

สวัสดกิารชมุชนเทศบาลต าบลบ้าน

กลาง

50,000     เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

ส านกัปลดัฯ

ที่ กจิกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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6. ยุทธศาสตรก์ารจดัระเบยีบภายในชมุชนและการสรา้งความรว่มมอืในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

     6.1 แนวทางปลูกจติส 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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

อ านวยความสะดวกดา้นการจราจร

และอุบัตภิยั เชน่ ค่าอาหารและ

เคร่ืองดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดอุุปกรณ์

ตา่งๆ และค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้ง ฯลฯ

20,000     เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

งานป้องกนัฯ 

ส านกัปลดัฯ

2 โครงการประชาชนอุ่นใจ

ดว้ยการบริการแพทย์

ฉกุเฉนิยุคใหม ่24 ชั่วโมง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

ประชาชนอุ่นใจดว้ยการบริการแพทย์

ฉกุเฉนิยุคใหม ่24 ชั่วโมง เชน่ 

ค่าตอบแทน ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ที่ใชใ้นการบริการระบบ

การแพทย์ฉกุเฉนิ และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่

เกี่ยวขอ้ง ฯลฯ

20,000     เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

งานป้องกนัฯ 

ส านกัปลดัฯ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
ที่ กจิกรรม/โครงการ

        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
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      6.2 แนวทางเสรมิสรา้งประสิทธภิาพในการปอ้งกัน 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.

1 โครงการสง่เสริมและ

สนบัสนนุการสร้างความ

ปรองดองและสมานฉนัท์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

สง่เสริมและสนบัสนนุการสร้างความ

ปรองดองและสมานฉนัท์ และ

ค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้ง ฯลฯ

10,000     เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

ส านกัปลดัฯ

2 อุดหนนุโครงการป้องกนั

และลดอุบัตเิหตทุางถนน

ในชว่งเทศกาลปีใหม่

เพื่อจ่ายเป็นเงนิอุดหนนุที่ท าการ

ปกครองสว่นท้องถิ่นอ าเภอสนัป่าตอง

ตามโครงการป้องกนัและลดอุบัตเิหตุ

ทางถนนในชว่งเทศกาลปีใหม่

1,500       ทีท่ าการ

ปกครองส่วน

ทอ้งถิ่นอ าเภอ

สันปา่ตอง

ส านกัปลดัฯ

3 อุดหนนุโครงการป้องกนั

และลดอุบัตเิหตทุางถนน

ในชว่งเทศกาลสงกรานต์

เพื่อจ่ายเป็นเงนิอุดหนนุที่ท าการ

ปกครองสว่นท้องถิ่นอ าเภอสนัป่าตอง

ตามโครงการป้องกนัและลดอุบัตเิหตุ

ทางถนนในชว่งเทศกาลสงกรานต์

1,500       ทีท่ าการ

ปกครองส่วน

ทอ้งถิ่นอ าเภอ

สันปา่ตอง

ส านกัปลดัฯ

4 โครงการฝึกอบรมให้

ความรู้เกี่ยวกบัการ

ซักซ้อมแผนป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการฝึกอบรม

ให้ความรู้เกีย่วกบัการซักซ้อมแผนป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยั เชน่ ค่าวทิยากร 

ค่าอาหารและเคร่ืองดืม่ ค่าวัสดอุุปกรณ์ที่

เกีย่วขอ้งในการฝึกซ้อมแผนฯ

20,000     เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

งานป้องกนัฯ 

ส านกัปลดัฯ

ที่ กจิกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2558 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.

5 โครงการของศูนย์ อปพร.

 และพฒันาศักยภาพของ

 อปพร.

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

ของศูนย์อาสาสมคัรป้องกนัฝ่าย

พลเมอืงและพฒันาศักยภาพของ

อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 

(อปพร.) เชน่ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร

เคร่ืองดื่ม ค่าพาหนะ ค่าตอบแทน ค่า

วัสดอุุปกรณ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงการฯ 

100,000   ศูนย์ อปพร. ส านกัปลดัฯ

6 โครงการของศูนย์

ประสานงานเพื่อเอาชนะ

ยาเสพตดิ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามของศนูย์

ประสานงานเพื่อเอาชนะยาเสพตดิ เชน่

ค่าวิทยากร ค่าพาหยะ ค่าอาหารเคร่ิ

องดื่ม ค่าที่พกั และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่

เกี่ยวกบัโครงการ

20,000     ศูนย์

ประสานงาน

เพื่อเอาชนะ

ยาเสพตดิ

งานป้องกนัฯ 

ส านกัปลดัฯ

7 โครงการแขง่ขนักฬีา

เยาวชนและประชาชน

อ าเภอสนัป่าตอง

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการแขง่ขนั

กฬีาเยาวชนและประชาชนอ าเภอสนั

ป่าตอง เพื่อเสริมสร้างความปรองดอง

และคสามสมานฉนัท์ของเยาวชน และ

เสริมสร้างการแกก าลงักาย เชน่ 

ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม และค่าวัสดอุุ

กรณ์ที่จ าเป็น ที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงการฯ

 ฯลฯ

100,000   ศูนย์กฬีา

และ

นนัทนาการ

อ าเภอสนั

ป่าตอง

กองการศกึษา

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
ที่ กจิกรรม/โครงการ

        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
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7. ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการบา้นเมอืงท่ีดี ด้วยนวัตกรรมการบรหิารท่ีเหมาะสม

     7.1 แนวทางสรา้งจติส 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 ค่าใชจ้่ายการเดนิทางไป

ราชการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง

ไปราชการ เชน่ ค่าที่พกั ค่าพาหนะ ค่า

เบี้ยเลี้ยง ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า

อากาศยาน ค่าผ่านทางดา่นพเิศษ 

ค่าลงทะเบียนตา่งๆ และค่าใชจ้่ายอื่นๆ

 ที่เกี่ยวขอ้งในการเดนิทางไปราชการ

    250,000 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

ส านกัปลดัฯ

2 โครงการจัดงานวัน

เทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการจัด

งานวันเทศบาล เชน่ ค่าอาหาร 

เคร่ืองดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า

สงัฆทาน และวัสดอุุปกรณ์ที่จ าเป็นและ

เกี่ยวขอ้งกบัการจัดโครงการ ฯลฯ

      30,000 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

ส านกัปลดัฯ

3 โครงการฝึกอบรม 

สมัมนา และทัศนศกึษาดู

งานของบุคลากร

เทศบาลต าบลบ้านกลาง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการฝึกอบรม

 สมัมนา และทัศนศกึษาดงูานของบุคลากร

เทศบาลต าบลบ้านกลาง ไดแ้ก ่คณะ

ผู้บริหาร สมาชกิสภาเทศบาล พนกังาน

เทศบาล พนกังานครูเทศบาล ลกูจ้างประจ า

 พนกังานจ้างตามภารกจิ และพนกังานจ้าง

เหมาบริการ ฯลฯ

    350,000 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

ส านกัปลดัฯ

ที่ กจิกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2558 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.

4 โครงการจัดงานวัน

ท้องถิ่นไทย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการจัด

งานวันท้องถิ่นไทย เชน่ ค่าอาหาร 

เคร่ืองดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า

สงัฆทาน ค่าพาหนะ ค่าวัสดอุุปกรณ์

ตา่งๆ ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ฯลฯ

       40,000 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

ส านกัปลดัฯ

5 ค่าใชจ้่ายการเดนิทางไป

ราชการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง

ไปราชการ เชน่ ค่าที่พกั ค่าพาหนะ ค่า

เบี้ยเลี้ยง ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า

อากาศยาน ค่าผ่านทางดา่นพเิศษ 

ค่าลงทะเบียนตา่งๆ และค่าใชจ้่ายอื่นๆ

 ที่เกี่ยวขอ้งในการเดนิทางไปราชการ

       90,000 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

กองคลงั

6 โครงการอบรมระบบ

บัญชคีอมพวิเตอร์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

อบรมระบบบัญชคีอมพวิเตอร์ เชน่ ค่า

วิทยากร ค่าอาหารว่าง เคร่ืองดื่ม และ

ค่าวัสดอุุปกรณ์ที่จ าเป็นและเกี่ยวขอ้ง

กบัโครงการ ฯลฯ

       10,000 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

กองคลงั

7 ค่าใชจ้่ายการเดนิทางไป

ราชการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไป

ราชการ เชน่ ค่าที่พกั ค่าพาหนะ ค่าเบี้ย

เลี้ยง ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน 

ค่าผ่านทางดา่นพเิศษ ค่าลงทะเบียนตา่งๆ 

และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เกีย่วขอ้งในการเดนิทาง

ไปราชการ

    150,000 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

กองการศกึษา

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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.

8 ค่าพฒันาครูผู้ดแูลเดก็/

ผู้ดแูลเดก็ของศูนย์พฒันา

เดก็เลก็

เพื่อจ่ายเป็นค่าพฒันาครูผู้ดแูลเดก็/

ผู้ดแูลเดก็ของศูนย์พฒันาเดก็เลก็ใน

สงักดั

       14,000 ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็ฯ

กองการศกึษา

9 โครงการอบรมสมัมนา

และศกึษาดงูานของ

บุคลากรทางการศกึษา

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

อบรมสมัมนาและศกึษาดงูานของ

บุคลากรทางการศกึษา และบุคลากร

ของโรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์บ ารุง)

      80,000 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

10 ค่าพฒันาครูและ

บุคลากรทางการศกึษา

เพื่อจ่ายเป็นค่าพฒันาครูและบุคลากร

ทางการศกึษา เชน่ การฝึกอบรม การ

ประชมุ การเขา้ร่วมกจิกรรมตา่งๆ การ

เขา้ร่วมสมัมนาตา่งๆ ฯลฯ

       90,000 รร.เทศบาล

 1 ทุ่งฟา้

บดราษฎร์

บ ารุง

กองการศกึษา

11 ค่าใชจ้่ายการเดนิทางไป

ราชการของโรงเรียน

เทศบาล 1 (ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์บ ารุง)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง

ไปราชการ เชน่ ค่าที่พกั ค่าพาหนะ ค่า

เบี้ยเลี้ยง ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า

อากาศยาน ค่าผ่านทางดา่นพเิศษ 

ค่าลงทะเบียนตา่งๆ และค่าใชจ้่ายอื่นๆ

 ที่เกี่ยวขอ้งในการเดนิทางไปราชการ

    100,000 รร.เทศบาล

 1 ทุ่งฟา้

บดราษฎร์

บ ารุง

กองการศกึษา

ที่ กจิกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2558 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.

12 ค่าใชจ้่ายการเดนิทางไป

ราชการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง

ไปราชการ เชน่ ค่าที่พกั ค่าพาหนะ ค่า

เบี้ยเลี้ยง ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า

อากาศยาน ค่าผ่านทางดา่นพเิศษ 

ค่าลงทะเบียนตา่งๆ และค่าใชจ้่ายอื่นๆ

 ที่เกี่ยวขอ้งในการเดนิทางไปราชการ

       60,000 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

กอง

สาธารณสขุฯ

13 ค่าใชจ้่ายการเดนิทางไป

ราชการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง

ไปราชการ เชน่ ค่าที่พกั ค่าพาหนะ ค่า

เบี้ยเลี้ยง ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า

อากาศยาน ค่าผ่านทางดา่นพเิศษ 

ค่าลงทะเบียนตา่งๆ และค่าใชจ้่ายอื่นๆ

 ที่เกี่ยวขอ้งในการเดนิทางไปราชการ

      30,000 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

กองชา่ง

14 ค่าใชจ้่ายการเดนิทางไป

ราชการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง

ไปราชการ เชน่ ค่าที่พกั ค่าพาหนะ ค่า

เบี้ยเลี้ยง ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า

อากาศยาน ค่าผ่านทางดา่นพเิศษ 

ค่าลงทะเบียนตา่งๆ และค่าใชจ้่ายอื่นๆ

 ที่เกี่ยวขอ้งในการเดนิทางไปราชการ

         5,000 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

งานกจิการ

ประปา

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
ที่ กจิกรรม/โครงการ

        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
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    7.2 แนวทางเสรมิสรา้งประสิทธภิาพและธรรมาภบิาลในการบรหิารจดัการ

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 เงนิประโยชนต์อบแทนอื่น

เป็นกรณีพเิศษ

เพื่อจ่ายเป็นเงนิประโยชนต์อบแทนอื่น

เป็นกรณีพเิศษให้แกพ่นกังานเทศบาล 

ลกูจ้างประจ า พนกังานจ้าง และ

บุคลากรถา่ยโอน ฯลฯ

    800,000 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

ส านกัปลดัฯ

2 ค่าบ ารุงรักษาและ

ซ่อมแซมทรัพย์สนิ

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ

ซ่อมแซมทรัพย์สนิ เพื่อให้สามารถใช้

งานไดต้ามปกต ิเชน่ คอมพวิเตอร์ 

เคร่ืองถา่ยเอกสาร วัสดอุุปกรณ์เสยีง

    140,000 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

ส านกัปลดัฯ

3 ตูเ้ย็น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตูเ้ย็น ขนาดไมต่่ า

กว่า 7 คิวบิกฟตุ จ านวน 1 เคร่ือง โดย

ไดรั้บฉลากประสทิธภิาพเบอร์ 5 เพื่อ

ใชส้ าหรับบริการประชาชนผู้มาตดิตอ่

ราชการส านกัปลดัเทศบาลฯ จัดซ้ือ

ตามบัญชคีรุภณัฑ์ เดอืน มนีาคม 2558

         9,400 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

ส านกัปลดัฯ

ที่ กจิกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

 
 

 

 

 

 

-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.

4 คอมพวิเตอร์ส านกังาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือคอมพวิเตอร์

ส านกังาน ขนาดจอไมน่อ้ยกว่า 18.5 

นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง มหีนว่ย

ประมวลผลกลาง (CPU) ไมน่อ้ยกว่า 2

 แกนหลกั (2 CORE) มหีนว่ยความจ า

หลกั ชนดิ DDR3 หรือดกีว่า มขีนาดไม่

นอ้ยกว่า 4 GB มหีนว่ยจัดเกบ็ขอ้มลู 

(HARD DISK) ชนดิ SATA หรือดกีว่า 

ขนาดความจุไมน่อ้ยกว่า 1 TB มี

       16,000 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

ส านกัปลดัฯ

5 เคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์/

ชนดิ LED ขาวด า

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นดิ

เลเซอร์/ชนดิ LED ขาวด า จ านวน 1 

เคร่ือง มคีวามละเอยีดในการพมิพไ์ม่

นอ้ยกว่า 1,200*600 dpi มคีวามเร็ว

ในการพมิพร่์างไมน่อ้ยกว่า 30 หนา้

ตอ่หนา้ที สามารถพมิพเ์อกสารกลบั

หนา้อัตโนมตัไิด ้มหีนว่ยความจ าไม่

นอ้ยกว่า 32 MB

        7,300 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

ส านกัปลดัฯ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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.

6 เคร่ืองพมิพ ์Multifunction

 แบบฉดีหมกึ (lnkjet)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์

Multifunction แบบฉดีหมกึ (lnkjet) 

จ านวน 1 เคร่ือง เป็นอุปกรณ์ที่มี

ความสามารถเป็น Printer Copier 

Scanner และ Fax ภายในเคร่ืองเดยีวกนั

 ใชเ้ทคโนโลยีแบบพน่หมกึ มคีวาม

ละเอยีดในการพมิพไ์มน่อ้ยกว่า 

4,800*1,200 dpi มคีวามเร็วใน

การพมิพร่์างสไีมน่อ้ยกว่า 15 หนา้ตอ่

นาที มคีวามเร็วในการพมิพร่์างขาวด า

ไมน่อ้ยกว่า 33 หนา้ตอ่นาที สามารถ

ถา่ยส าเนาไดท้ั้งสแีละขาวด า

         7,600 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

ส านกัปลดัฯ

7 อุดหนนุโครงการศูนย์

ขอ้มลูขา่วสารและ

สารสนเทศของอ าเภอ

สนัป่าตอง

เพื่อจ่ายเป็นเงนิอุดหนนุองค์การ

บริหารสว่นต าบลมะขนุหวานตาม

โครงการศูนย์ขอ้มลูขา่วสารและ

สารสนเทศของอ าเภอสนัป่าตอง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559

      32,000 ศูนย์ขอ้มลู

ขา่วสาร

อ าเภอสนั

ป่าตอง

ส านกัปลดัฯ

ที่ กจิกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2558 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.

8 ค่าใชจ้่ายในการจัดท า

แผนพฒันา ค่าสนบัสนนุ

การจัดท าแผนชมุชน 

แผนด าเนนิการ รายงาน

ตดิตามและประเมนิผล 

แผนพฒันาเทศบาล เทศ

บัญญัตงิบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีฯ

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดท า

แผนพฒันาเทศบาล กาทรจัดเกบ็

ขอ้มลูพื้นฐาน การสนบัสนนุการจัดท า

แผนชมุชน แผนด าเนนิการ รายงาน

ตดิตามผลและประเมนิผลแผนพฒันา

เทศบาลฯ เทศบัญญัตงิบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี การตรวจรับรอง

มาตรฐานการปฎบิัตริาชการ การ

ประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิล

การปฎบิัตริาชการ เพื่อก าหนด

ประโยชนต์อบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษ 

    100,000 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

ส านกัปลดัฯ

9 ค่าบ ารุงรักษาและ

ซ่อมแซมทรัพย์สนิ

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ

ซ่อมแซมทรัพย์สนิ เพื่อให้สามารถใช้

งานไดต้ามปกต ิเชน่ ยานพาหนะ 

คอมพวิเตอร์ เคร่ืองถา่ยเอกสาร ฯลฯ

       45,000 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

กองคลงั

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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.

10 คอมพวิเตอร์ส านกังาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือคอมพวิเตอร์

ส านกังาน ขนาดจอไมน่อ้ยกว่า 18.5 

นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง มหีนว่ย

ประมวลผลกลาง (CPU) ไมน่อ้ยกว่า 2

 แกนหลกั (2 CORE) มหีนว่ยความจ า

หลกั ชนดิ DDR3 หรือดกีว่า มขีนาดไม่

นอ้ยกว่า 4 GB มหีนว่ยจัดเกบ็ขอ้มลู 

(HARD DISK) ชนดิ SATA หรือดกีว่า 

ขนาดความจุไมน่อ้ยกว่า 1 TB มี

       16,000 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

กองคลงั

11 เคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์/

ชนดิ LED ขาวด า แบบ 

Network

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นดิ

เลเซอร์/ชนดิ LED ขาวด า แบบ Network

 จ านวน 1 เคร่ือง มคีวามละเอยีดใน

การพมิพไ์มน่อ้ยกว่า 1,200*600 dpi

 มคีวามเร็วในการพมิพร่์างไมน่อ้ยกว่า

 35 หนา้ตอ่หนา้ที สามารถพมิพ์

เอกสารกลบัหนา้อัตโนมตัไิด ้มี

หนว่ยความจ าไมน่อ้ยกว่า 128 MB

       40,000 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

กองคลงั

ที่ กจิกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2558 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.

12 ตูเ้หลก็เกบ็เอกสาร 2 

บาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตูเ้หลก็เกบ็เอกสาร 2 

บาน จ านวน 7 ตู ้โดยท าจากเหลก็อย่างด ี

มทีี่ปิด-เปิด 2 บาน มคีวามแขง็แรงทนทาน

 มมีาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 

จัดซ้ือเพื่อใชใ้นการเกบ็เอกสารของกองคลงั

 ซ่ึงปัจจุบันมไีมเ่พยีงพอ (ครุภณัฑ์นอกบัญชี

มาตรฐานครุภณัฑ์ แตม่คีวามจ าเป็นตอ้ง

จัดซ้ือดว้ยความประหยัด ราคาถกู ซ่ึง

สามารถจัดหาไดต้ามราคาท้องตลาด และ

จะด าเนนิการดว้ยความประหยัด)

       42,000 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

กองคลงั

13 ตูบ้านเลื่อนกระจกสงู เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตูบ้านเลือ่นกระจกสงู 

จ านวน 1 ตู ้โดยท าจากเหลก็อย่าด ีบาน

เลือ่นท าจากกระจก จ านวน 2 บาน มคีวาม

แขง็แรงทนทาน มชีัน้วางเอกสารไมน่อ้ยกวา่

 4 ชัน้ จัดซ้ือเพื่อใชใ้นการเกบ็เอกสารของ

กองคลงั ซ่ึงปัจจุบันมไีมเ่พยีงพอ  (ครุภณัฑ์

นอกบัญชมีาตรฐานครุภณัฑ์ แตม่คีวาม

จ าเป็นตอ้งจัดซ้ือดว้ยความประหยัด ราคา

ถกู ซ่ึงสามารถจัดหาไดต้ามราคาท้องตลาด

 และจะด าเนนิการดว้ยความประหยัด)

         4,900 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

กองคลงั

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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.

14 ตูบ้านเลื่อนกระจก 3 ฟตุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตูบ้านเลือ่นกระจก 3 

ฟตุ จ านวน 1 ตู ้โดยท าจากเหลก็อย่างด ี

บานเลือ่นท าจากกระจก จ านวน 2 บาน มี

ความแขง็แรงทนทาน มชีัน้วางเอกสารไม่

นอ้ยกวา่ 2 ชัน้ ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 3 ฟตุ 

จัดซ้ือเพื่อใชใ้นการเกบ็เอกสารของกองคลงั 

 ซ่ึงปัจจุบันมไีมเ่พยีงพอ (ครุภณัฑ์นอกบัญชี

มาตรฐานครุภณัฑ์ แตม่คีวามจ าเป็นตอ้ง

จัดซ้ือดว้ยความประหยัด ราคาถกู ซ่ึง

สามารถจัดหาไดต้ามราคาท้องตลาด และ

จะด าเนนิการดว้ยความประหยัด)

         2,800 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

กองคลงั

15 โตะ๊ท างาน 4 ฟตุ พร้อม

กระจก

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโตะ๊ท างาน 4 ฟตุ 

พร้อมกระจก จ านวน 1 ตู ้โดยท าจากเหลก็

อย่างด ีขนาดไมน่อ้ยกวา่ 4 ฟตุ มคีวาม

แขง็แรงทนทาน มกีระจกรองรับ จัดซ้ือเพื่อ

ใชใ้นการเกบ็เอกสารของกองคลงั  ซ่ึง

ปัจจุบันมไีมเ่พยีงพอ (ครุภณัฑ์นอกบัญชี

มาตรฐานครุภณัฑ์ แตม่คีวามจ าเป็นตอ้ง

จัดซ้ือดว้ยความประหยัด ราคาถกู ซ่ึง

สามารถจัดหาไดต้ามราคาท้องตลาด และ

จะด าเนนิการดว้ยความประหยัด)

         4,500 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

กองคลงั

ที่ กจิกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2558 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.

16 กลอ้งโทรทัศนว์งจรปิด เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือกล้องโทรทศัน์วงจรปดิ 

แบบหมุนคงที ่(IP Fixed Camera) จ านวน 2 

ตัว รายละเอียดตามคุณลักษณะพื้นฐานของ

กล้องวงจรปดิ (CCTV) ของกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมี

รายละเอียดดังนี้ 1. เคร่ืองบนัทกึภาพ พร้อม 

HDD 2 TB จ านวน 1 ตัว 2. สาย UTP CAT5E

 Outdoor ความยาวไมน่้อยกว่า 200 เมตร 3.

 จอรับภาพ LCD/LED ขนาดไมน่้อยกว่า 18.5

 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง 4. เคร่ืองส ารองไฟ

ขนาด 1 KVA จ านวน 1 เคร่ือง

       90,000 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

ส านกัปลดัฯ

17 ค่าบ ารุงรักษาและ

ปรับปรุงครุภณัฑ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา

โครงการสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ ่เชน่ 

เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ

    100,000 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

งานป้องกนัฯ

ส านกัปลดัฯ

18 ค่าน้ ามนัเชื้อเพลงิ 

โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่ง

ฟา้บดราษฎร์บ ารุง)

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามนัเชื้อเพลงิ โรงเรียน

เทศบาล 1 (ทุ่งฟา้บดราษฎร์บ ารุง)

      30,000 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์บ ารุง)

กองการศกึษา

19 ค่าสาธารณูปโภคและค่า

กระแสไฟฟา้ โรงเรียน

เทศบาล 1 (ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์บ ารุง)

เพื่อจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคและค่า

กระแสไฟฟา้ของโรงเรียนเทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บดราษฎร์บ ารุง)

    120,000 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์บ ารุง)

กองการศกึษา

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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.

20 ค่าสาธารณูปโภคและค่า

โทรศัพท์ โรงเรียน

เทศบาล 1 (ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์บ ารุง)

เพื่อจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคและ

โทรศัพท์ของโรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่ง

ฟา้บดราษฎร์บ ารุง)

       10,000 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

21 โครงการจัดงานท าบุญ

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการจัด

งานท าบุญอาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ เพื่อสร้างความเป็นสริิมงคล

ตอ่อาคารสถานที่ เชน่ ค่าวัสดอุุปกรณ์

 ค่าอาคาร เคร่ืองดื่ม ค่าพาหนะ และ

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงการฯ

    300,000 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

22 ค่าบ ารุงรักษาและ

ซ่อมแซมทรัพย์สนิ

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ

ซ่อมแซมทรัพย์สนิเพื่อให้สามารถใช้

งานไดต้ามปกต ิเชน่ ยานพาหนะ 

คอมพวิเตอร์ เคร่ืองถา่ยเอกสาร ฯลฯ

      30,000 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

กองการศกึษา

ที่ กจิกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2558 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.

23 กลอ้งถา่ยภาพนิ่ง ระบบ

ดจิิตอล

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือกลอ้งถา่ยภาพนิ่ง

 ระบบดจิิตอล จ านวน 2 เคร่ือง โดยมี

ความละเอยีดไมน่อ้ยกว่า 17 ลา้น

พกิเซล เป็นกลอ้งคอมแพค ความ

ละเอยีดที่ก าหนดเป็นความละเอยีดที่

เซ็นเซอร์ภาพ มรีะบบแฟรชในตวั 

สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกขอ้มลูได้

อย่างสะดวกเมือ่ขอ้มลูเตม็หรือเมือ่

ตอ้งการเปลี่ยน สามารถถา่ยโอน

ขอ้มลูจากกลอ้งไปยังเคร่ือง

คอมพวิเตอร์ได ้มกีระเป๋าบรรจุกลอ้ง 

เพื่อใชใ้นกจิกรรมของโรงเรียนเทศบาล

 1 (ทุ่งฟา้บดราษฎร์บ ารุง)

       40,000 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

24 ค่าบ ารุงรักษาและ

ซ่อมแซมทรัพย์สนิ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายเพื่อซ่อมแซม

ทรัพย์สนิเพื่อให้สามารถใชง้านไดต้าม

ปกคิ เชน่ คอมพวิเตอร์ เคร่ืองถา่ย

เอกสาร เคร่ืองพน่หมอกควัน เคร่ือง

พน่ละอองฝอย (ULV) กลอ้งจุลทรรศน ์

เคร่ืองวัดความดนัโลหิต เคร่ืองวัด

ระดบัน้ าตาลในเลอืด ฯลฯ

       50,000 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

กอง

สาธารณสขุฯ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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 คอมพวิเตอร์ส านกังาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือคอมพวิเตอร์

ส านกังาน ขนาดจอไมน่อ้ยกว่า 18.5 

นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง มหีนว่ย

ประมวลผลกลาง (CPU) ไมน่อ้ยกว่า 2

 แกนหลกั (2 CORE) มหีนว่ยความจ า

หลกั ชนดิ DDR3 หรือดกีว่า มขีนาดไม่

นอ้ยกว่า 4 GB มหีนว่ยจัดเกบ็ขอ้มลู 

(HARD DISK) ชนดิ SATA หรือดกีว่า 

ขนาดความจุไมน่อ้ยกว่า 1 TB มี

แป้นพมิพแ์ละเมา้ส์

       16,000 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

กอง

สาธารณสขุฯ

26 เคร่ือพมิพแ์บบฉดีหมกึ 

(lnkjet Printer)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ือพมิพแ์บบ

ฉดีหมกึ (lnkjet Printer) จ านวน 1 

เคร่ือง โดยมลีายละเอยีดในพมิพข์าวด า

ไมน่อ้ยกว่า 1,200*1,200 dpi มี

ความละเอยีดในการพมิพส์ไีมน่อ้ยกว่า

 4,800*1,200 dpi มคีวามเร็วใน

การพมิพข์าวด าไมน่อ้ยกว่า 30 นาที 

มคีวามเร็วในการพมิพร่์างสไีมน่อ้ยกว่า

 20 หนา้ตอ่นาที ถาดใสก่ระดาษไม่

นอ้ยกว่า 100 แผ่น

         4,300 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

กอง

สาธารณสขุฯ

ที่ กจิกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2558 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.

27 คอมพวิเตอร์โนต้บุ้ค เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือคอมพวิเตอร์

โนต้บุ้ค ส าหรับส านกังาน จ านวน 1 

เคร่ือง มหีนว่ยประมวลผลกลาง (CPU) 

ไมน่อ้ยกว่า 2 แกนหลกั (2 CORE) มี

หนว่ยความจ าหลกั ชนดิ DDR3 หรือ

ดกีว่า มขีนาดไมน่อ้ยกว่า 4 GB มี

หนว่ยจัดเกบ็ขอ้มลู (HARD DISK) 

ขนาดความจุไมน่อ้ยกว่า 500 GB 

จ านวน 1 หนว่ย มจีอภาพชนดิ WXGA 

หรือดกีว่า มขีนาดไมน่อ้ยกว่า 12 นิ้ว

      17,000 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

กอง

สาธารณสขุฯ

28 จอภาพแบบ LCD หรือ 

LED

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือจอภาพแบบ LCD

 หรือ LED ขนาดไมน่อ้ยกว่า 21.5 นิ้ว 

จ านวน 1 เคร่ือง โดยรองรับความ

ละเอยีดการแสดงผลไมน่อ้ยกว่า 

1,920*1,080 Pixel ม ีRefresh Rate

 ไมน่อ้ยกว่า 60 Hz

        4,700 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

กอง

สาธารณสขุฯ

29 เคร่ืองสบัย่อยกิ่งไมแ้ละ

ซากพชื

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองสบัย่อยกิ่ง

ไมแ้ละซากพชื จ านวน 1 เคร่ือง เป็น

ชนดิใชม้อเตอร์ก าลงัไมน่อ้ยกว่า 10 

แรงมา้ 380 V

       95,000 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

กอง

สาธารณสขุฯ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
ที่ กจิกรรม/โครงการ

        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
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30 โครงการวางและจัดท า

ผังเมอืงชมุชนเทศบาล

ต าบลบ้านกลาง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

วางและจัดท าผังเมอืงชมุชนเทศบาล

ต าบลบ้านกลาง เชน่ค่าวิทยากร 

ค่าอาหารว่าง เคร่ืองดื่ม และจ่ายเป็น

ค่าจ้างบุคคลภายนอกเพื่อด าเนนิการ

ตา่งๆ ในการจัดท าผังเมอืงรวม และ

จัดท าแผนที่ภาพถา่ยทางอากาศ 

รวมทั้งวัสดอุุปกรณ์ที่จ าเป็นและ

เกี่ยวขอ้งกบัโครงการ ฯลฯ

       45,000 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

กองชา่ง

31 ค่าบ ารุงรักษาและ

ซ่อมแซมทรัพย์สนิ

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ

ซ่อมแซมทรัพย์สนิเพื่อให้สามารถใช้

งานไดต้ามปกต ิเชน่ คอมพวิเตอร์ 

เคร่ืองถา่ยเอกสาร ฯลฯ

       60,000 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

กองชา่ง

32 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นดิ

เลเซอร์/ชนดิ LED ขาวด า

ส าหรับกระดาษ ขนาด 

A3

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นดิ

เลเซอร์/ชนดิ LED ขาวด าส าหรับ

กระดาษ ขนาด A3 จ านวน 1 เคร่ือง 

มคีวามละเอยีดในการพมิพไ์มน่อ้ยกว่า

 1,200*1,200 dpi มคีวามเร็วใน

การพมิพร่์างส าหรับกระดาษ A4 และ 

A3 ขนาดความจุ 256 Mb

      53,000 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

กองชา่ง

ที่ กจิกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2558 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.

33 ตูเ้อกสาร 4 ลิ้นชกั เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตูเ้อกสาร 4 

ลิ้นชกั จ านวน 2 ตู ้โดยท าจากเหลก็

อย่างด ีมจี านวน 4 ชัน้ มคีวามแขง็แรง

ทนทาน มมีาตรฐาน

ผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จัดซ้ือ

เพื่อใชใ้นการเกบ็เอกสาร ซ่ึงปัจจุบันมี

ไมเ่พยีงพอ

       14,000 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

กองชา่ง

34 ตูเ้อกสาร 2 บาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตูเ้อกสาร 2 บาน

 จ านวน 2 ตู ้โดยท าจากเหลก็อย่างด ี

มทีี่ปิด-เปิด 2 บาน มคีวามแขง็แรง

ทนทาน มมีาตราฐานการ

ผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จัดซ้ือ

เพื่อใชใ้นการเกบ็เอกสารของกองชา่ง

       12,000 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

กองชา่ง

35 เทปวัดระยะ ยาว 30 

เมตร

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเทปวัดระยะ ยาว

 30 เมตร จ านวน 1 อัน ใชใ้นการ

ปฎบิัตงิานกองชา่ง โดยสายเทปท า

ดว้ยวัสดไุฟเบอร์ สามารถคงสภาพไดด้ี

 มคีวามยาว 30 เมตร หนา้กว้างของ

เสน้เทปกว้างไมน่อ้ยกว่า 1.3 

เซนตเิมตร มชีอ่งขดีแบ่งชอ่งละ 1 

เซนตเิมตร มตีวัเลขแบ่งขดีตวัใหญ่ก ากบั

         1,000 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

กองชา่ง

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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.

36 เทปวัดระยะ ยาว 50 

เมตร

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเทปวัดระยะ 50 

เมตร จ านวน 1 อัน เพื่อใชใ้นการ

ปฎบิัตงิานกองชา่ง โดยสายเทปเป็นไฟ

เบอร์สามารถคงสภาพไดด้ ีมคีวามยาว

 50 เมตร หนา้กว้างของเสน้เทปกว้าง

ไมน่อ้ยกว่า 1.3 เซนตเิมตร มชีอ่งขดี

แบ่งชอ่งละ 1 เซนตเิมตร ก ากบัทุก 1 

เซนตเิมตร มตีวัเลขแบ่งขดีตวัใหญ่

ก ากบัทุกๆ 10 เซนตเิมตร เป็นตลบั

ทรงกลมมสีายคาดไว้ยึดกบัมอื มมีอื

หมนุเกบ็เทป

         3,500 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

กองชา่ง

37 ค่าบ ารุงรักษาและ

ปรับปรุงครุภณัฑ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ที่มี

โครงสร้างขนาดใหญ่ เชน่ เคร่ืองจักรกล

 ยานพาหนะ ฯลฯ

    250,000 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

กองชา่ง

38 ค่าบ ารุงรักษาและ

ซ่อมแซมทรัพย์สนิ

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ

ซ่อมแซมทรัพย์สนิเพื่อให้สามารถใช้

งานไดต้ามปกต ิเชน่ ยานพาหนะ 

เคร่ืองสบูน้ า เคร่ืองมอืและอุปกรณ์ของ

งานประปา ฯลฯ

      35,000 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

กองชา่ง

ที่ กจิกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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39 ค่าวัสดุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดสุ านกังาน วัสดงุาน

บ้านงานครัว วัสดยุานพาหนะและขนสง่

 วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น วัสดโุฆษณา

และเผยแพร่ และวัสดคุอมพวิเตอร์

 5,886,100 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

ทุกกอง

40 ค่าสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟา้ บริการโทรศพัท์ 

บริการไปรษณีย์ และบริการสื่อสาร

และโทรคมนาคม

    1,973,000 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

ทุกกอง

41 ค่าจัดซ้ือพวงมาลยั ชอ่

ดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้

พวงมาลา

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดซ้ือ

พวงมาลยั ชอ่ดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้

พวงมาลา ฯลฯ

         5,000 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

ส านกัปลดัฯ

42 ค่าบ ารุงรักษาและ

ซ่อมแซมทรัพย์สนิ

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ

ซ่อมแซมทรัพย์สนิเพื่อให้สามารถใช้

งานไดต้ามปกต ิเชน่ ยานพาหนะ 

คอมพวิเตอร์ เคร่ืองถา่ยเอกสาร ฯลฯ

      30,000 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

งานป้องกนัฯ

ส านกัปลดัฯ

43 ค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัระบบ

อนิเตอร์เนต๊ ADST และ 

LAN

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัระบบ

อนิเตอร์เนต๊ ADST และ LAN ใน

โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟา้บดราษฎร์

บ ารุง) เชน่ ค่าปรับปรุงระบบ

อนิเตอร์เนต็ ค่าบริการรายเดอืน ฯลฯ

       16,800 โรงเรียน

เทศบาล 1 

(ทุ่งฟา้บด

ราษฎร์

บ ารุง)

กองการศกึษา

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
ที่ กจิกรรม/โครงการ

        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
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     7.3 แนวทางส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของทุกภาคส่วนในการตรวจสอบควบคุม

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 โครงการเทศบาลเคลือ่นที่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

เทศบาลเคลือ่นที่ เชน่ ค่าวัสดอุุปกรณ์ที่

เกีย่วขอ้ง ฯลฯ

       55,000 เทศบาล

ต าบลบ้าน

กลาง

ส านกัปลดัฯ

ที่ กจิกรรม/โครงการ
        รายละเอยีดของกจิกรรม        

(ผลผลติ/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่

ด าเนนิการ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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