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สวนที่ 1
บทนํา
1.1 บทนํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2559 ไดกําหนดใหองคการปกครองสวนทองถิ่นจัดทํ า
แผนพัฒนาทองถิ่นมีระยะเวลาสี่ป และแผนการดําเนินงานสําหรับแผนการดําเนินงานนั้นมีจุดมุงหมายเพื่อ
แสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นประจําปงบประมาณนั้น เปนแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการ
จําแนกรายละเอียดตางๆของแผนงานโครงการในแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปมี
ความสะดวกมากขึ้นอีกดวยจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นพ.ศ. 2548และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (หมวด5 ขอ 26 , 27 ) ไดกําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนการดําเนินงานโดยมีขั้นตอนดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นหนวยราชการสวนกลางสวนภูมิภาครัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นๆที่ดําเนินการใน
พื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแลวจัดทํารางแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดําเนินงานแลวเสนอผูบริหารทองถิ่น
ประกาศเปนแผนการดําเนินงานทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ
เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน
3. แผนการดําเนินงานใหจัดทําเสร็จภายในสามสิบวันนับตั้งแตวันที่ประกาศใชงบประมาณ
ประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงาน/
โครงการจากหนวยราชการสวนกลางส วนภูมิ ภาครั ฐวิส าหกิจ หรื อหนวยงานอื่นๆที่ตองดําเนินงานในพื้นที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้น
การขยายเวลาการจั ดทํ าแผนและการแก ไขแผนการดําเนินงานเป นอํ านาจของผู บ ริ ห าร
ทองถิ่น
1.2 วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
1. เพื่อ แสดงถึง รายละเอียดของแผนงาน/โครงการพั ฒนาและกิจ กรรมการพัฒ นาที่ดําเนินการจริ ง
ทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตําบลยางฮอมประจําปงบประมาณ 2562
2. เพื่ อ ให หน วยงานใช เป นเครื่ อ งมื อ ในการควบคุ ม การดํ าเนินงานให เ ป นไปอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหการดําเนินงานโครงการ มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ
ทองถิ่น และสามารถวัดผลประเมินผลความสําเร็จได
4. เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีเปาหมายตามยุทธศาสตรและบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรมที่ตั้งไว
5.เพื่อใหการดําเนินโครงการของเทศบาลตําบลยางฮอม มีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการรวมกันของ
ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ และไมเกิดการซ้ําซอนกัน
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1.3 แนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงานเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่นเพื่อควบคุมการ
ดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงาน
และการประเมินผลดังนั้นแผนปฏิบัติการจึงมีแนวทางในการจัดทําดังนี้
1. เปนแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลกั ษณะเปนการดําเนินการ (Action Plan)
2. จัดทําหลังจากที่ไดมกี ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําปแลว
3. แสดงถึงเปาหมายรายละเอียดกิจกรรมงบประมาณระยะเวลาดําเนินการที่ชัดเจนและ
แสดงถึงการดําเนินงานจริง
4. เปนการรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานทีจ่ ะเขามาดําเนินการในพื้นทีเ่ ทศบาลตําบลยางฮอม
1.4 ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ระเบียบการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 (หมวด 5 ขอ 26) และที่แกไขเพิ่มเติม ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนการ
ดําเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่นเก็บรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นๆ ที่
ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถิ่น
ประกาศเปนแผนการดําเนินงานทัง้ นี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ
เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน
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จากขั้นตอนการทําแผนการดําเนินงานสามารถเขียนเปนแผนภูมิไดดังนี้
คณะกรรมการสนับสนุน
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
หนวยงานอื่น

ทํารางแผนการดําเนินงาน

เสนอรางแผนการ
ดําเนินงาน

คณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น

พิจารณารางแผนการ
ดําเนินงาน

เสนอรางตอผูบริหารทองถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น

ผูบริหารทองถิ่นใหความ
เห็นชอบ

ประกาศใช
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1.5ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงานตองจัดทําใหเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใช งบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการ
จากหนวยราชการสวนกลางส วนภูมิภาค รั ฐวิสาหกิ จ หรื อหนวยงานอื่ น ๆที่ ตอ งดําเนินการในพื้นที่อ งคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้น
การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น
1.6 ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
1. ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน โดยใชแผนการดําเนินงาน
เปนเครื่องมือในการพัฒนาทองถิ่น
2. องคก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี แ ผนงานโครงการพั ฒ นา ตรงตามความต อ งการและ
ตอบสนองปญหาของทองถิ่น และสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาทุกระดับ
3. ทําใหการพัฒนาในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมซ้ําซอนกับหนวยงานอื่น
4. ประชาชนทราบลวงหนาวา องคกรปกครองส วนทองถิ่น จะดําเนินการกิจกรรม หรือ มี
โครงการพัฒนาอะไรในพื้นที่ บาง เพื่ อใชเปนขอมูล ในการติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปดวยความถูกตอง โปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล
5. เปนเครื่องมือที่อํานวยความสะดวกในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานประจําปของ
หนวยงาน
6. แผนการดําเนินงานจะเป นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริห ารทองถิ่น เพื่ อ
ควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพื่อใหการใชงบประมาณเปนไปอยางคุมคา
และประหยัด
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สวนที่2
บัญชีโครงการ / กิจกรรม

แบบ ผด. 01
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
จํานวนโครงการ
คิดเปนรอยละ
คิดรอยละของ
ยุทธศาสตรการพัฒนา
จํานวนงบประมาณ
ที่ดําเนินการ ของโครงการทั้งหมด
งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมโครงสรางพื้นฐานการบริหารจัดการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แผนงานเคหะชุมชน
27
13.50
3,860,000
10.42
รวม
27
13.50
3,860,000
10.42

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจสูชุมชนที่เขมแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสงเสริมการทองเที่ยว
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
3
1.50
แผนงานการเกษตร
1
0.50
รวม
4
2.00
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมและการเมืองเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
6
แผนงานสาธารณสุข
79
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
8
13
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานงบกลาง
4
รวม
110
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแผนงานการศึกษา
5

3.00
39.50
4.00
6.50
2.00
55.00

กองชาง

50,000
30,000
80,000

0.13
0.08
0.22

สํานักปลัด
สํานักปลัด

330,000
747,000
105,000
241,000
23,706,117
25,129,117

0.89
2.02
0.28
0.65
63.99
67.83

สํานักปลัด
กองสาธารณสุขฯ
สํานักปลัด
กองการศึกษา
สํานักปลัด

ยุทธศาสตรการพัฒนา
แผนงานการศึกษา
รวม

จํานวนโครงการ
คิดเปนรอยละ
คิดรอยละของ
จํานวนงบประมาณ
ที่ดําเนินการ ของโครงการทั้งหมด
งบประมาณทั้งหมด
14
7.00
5,330,510
14.39
14
7.00
5,330,510
14.39

ยุทธศาสตรที่ 5 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
แผนงานเคหะและชุมชน
5
แผนงานสาธารณสุข
3
รวม
8

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

2.50
1.50
4.00

130,000
25,000
155,000

0.35
0.07
0.42

กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาสงเสริมการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีบูรณาการโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง
แผนงานบริหารงานทั่วไป
6
3.00
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
1
0.50
แผนงานสาธารณสุข
1
0.50
แผนงานงบกลาง
4
2.00
รวม
12
6.00

792,000
20,000
25,000
1,245,503
2,082,503

2.14
0.05
0.07
3.36
5.62

สํานักปลัด
สํานักปลัด
กองสาธารณสุขฯ
สํานักปลัด,กองคลัง

213,500
38,700
35,600
119,900
407,700
37,044,830

0.58
0.10
0.10
0.32
1.10
100

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด,กองคลัง

บัญชีครุภัณฑ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
รวมทั้งสิ้น

11
5
5
4
25
200

5.50
2.50
2.50
2.00
12.50
100
6

บัญชีจํานวนโครงการการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังเชียงราย
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมโครงสรางพื้นฐานการบริหารจัดการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ)
งบประมาณ
300,000

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
หมูที่ 3
กองชาง
ต.ยางฮอม

2 กอสรางอาคารอเนกประสงคประจํา
หมูบาน หมูที่ 4

-เพื่อเปนคาใชจายโครงการกอสราง
อาคารอเนกประสงคประจําหมูบาน หมู
ที่ 4 ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 12 เมตร
สูง 3 เมตร

150,000 หมูที่ 4
ต.ยางฮอม

กองชาง

3 กอสรางอาคารอเนกประสงคประจํา
หมูบาน หมูที่ 16

-เพื่อเปนคาใชจายโครงการกอสราง
อาคารอเนกประสงคประจําหมูบาน หมู
ที่ 16 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 8 เมตร
สูง 3 เมตร

150,000

กองชาง

7

หมูที่ 16
ต.ยางฮอม

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

แผนงานเคหะชุมชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ
ที่
1 กอสรางอาคารบานพักสถานนีสูบน้ําดวย -เพื่อเปนคาใชจายโครงการกอสราง
ไฟฟาบานทุงศรีเกิด
อาคารบานพักสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา
บานทุงศรีเกิด หมูที่ 3 อาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว
6 เมตร

แบบ ผด. 02

โครงการ/กิจกรรม

ที่
4 กอสรางถนน 2 รองลอ หมูที่ 13

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

รับผิดชอบหลัก
กองชาง

-เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการกอสราง
ถนน 2 รองลอ หมูที่ 13 จุดที่ 1 กวาง
0.80 เมตร จุดที่ 2 กวาง 0.80 เมตร
ความยาวทั้งสองรองลอ 104 เมตร หนา
0.15 เมตร ระหวางลานชมวิว – สวน
นายสมเกียรติ แซเฮอ

150,000

5 กอสรางถนน คสล.ซอยโรงสีชุมชน หมู -เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการกอสราง
11
ถนน คสล.ซอยโรงสีชุมชน หมู 11
ขนาดกวาง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 71 เมตร

150,000

หมูที่ 11
ต.ยางฮอม

กองชาง

6 กอสรางถนน คสล. สายบอขยะ หมูที่ 6

-เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการกอสราง
ถนน คสล. สายบอขยะ หมูที่ 6 กวาง 4
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 71 เมตร

150,000

หมูที่ 6
ต.ยางฮอม

กองชาง

7 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 19

-เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการกอสราง
ถนน คสล. หมูที่ 19
-จุดที่ 1 กวาง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 24 เมตร
-จุดที่ 2 กวาง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 30 เมตร
-จุดที่ 3 กวาง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 24.5 เมตร

150,000

หมูที่ 19
ต.ยางฮอม

กองชาง

8

หมูที่ 13
ต.ยางฮอม

หนวยงาน

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

ที่
8 กอสรางถนน คสล. ภายในหมูบาน หมูที่ -เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสราง
3
ถนน คสล. ภายในหมูบาน หมูที่ 3
กวาง 4 เมตร ยาว 71 เมตร หนา 0.15
เมตร

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

150,000

หมูที่ 3
ต.ยางฮอม

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

9 กอสรางถังเก็บน้ํา หมูที่ 14

-เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการกอสราง
ถังเก็บน้ํา หมูที่ 14 ขนาดถังเก็บน้ํา
กวาง 3 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 2 เมตร

150,000

หมูที่ 14
ต.ยางฮอม

กองชาง

10 กอสรางทอเหลี่ยม หมูที่ 20

-เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ
กอสรางทอเหลี่ยม (นานายทอน ชาง
เก็บ) ขนาดกวาง 1.8 เมตร สูง 1.8 เมตร
ยาว 5 เมตร

150,000

หมูที่ 20
ต.ยางฮอม

กองชาง

11 กอสรางทอเหลี่ยมรองหนองโคง หมูที่ -เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ
4
กอสรางทอเหลี่ยมรองหนองโคง หมูที่ 4
กวาง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว
5 เมตร

150,000

หมูที่ 4
ต.ยางฮอม

กองชาง

12 กอสรางพนังปองกันตลิ่งพัง หมูที่ 21

150,000

หมูที่ 21
ต.ยางฮอม

กองชาง

-เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ
กอสรางพนังปองกันตลิ่งพัง หมูที่ 21
ขนาดสูง 2 เมตร ยาว 15 เมตร

9

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

ที่
13 กอสรางพนังกั้นน้ําหอประชุมประจําหมู -เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ
ที่บาน หมูที่ 7
กอสรางพนังกั้นน้ําหอประชุมประจําหมู
ที่บานหมูที่ 7 สูง 2 เมตร ยาว 16.5 เมตร

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

150,000

หมูที่ 7
ต.ยางฮอม

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

14 กอสรางรางระบายน้ํา หมูที่ 17

-เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสราง
รางระบายน้ํา หมูที่ 17 ขนาดกวาง 0.30
เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 84 เมตร

150,000

หมูที่ 17
ต.ยางฮอม

กองชาง

15 กอสรางรางระบายน้ํา หมูที่ 18

-เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสราง
รางระบายน้ํา รูปตัว V ไมมีฝาปด (เสน
วัดบานชมภู) หมูที่ 18 ขนาดปากกวาง
1.10 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 280
เมตร

150,000

หมูที่ 18
ต.ยางฮอม

กองชาง

16 กอสรางรางระบายน้ํา หมูที่ 8

-เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการกอสราง
รางระบายน้ํา หมูที่ 8 รางระบายน้ํา
กวาง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว
84 เมตร

150,000

หมูที่ 8
ต.ยางฮอม

กองชาง

17 กอสรางรางระบายน้ํา หมูที่ 1

-เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการกอสราง
รางระบายน้ํา หมูที่ 1 รูปตัวยู แบบมีฝา
ปด กวาง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร
ยาว 84 เมตร

150,000

หมูที่ 1
ต.ยางฮอม

กองชาง

10

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

ที่
18 ขยายไหลทางภายในหมูบาน สาย 1 หมู -เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการขยาย
ที่ 9
ไหลทางภายในหมูบาน สาย 1 หมูที่ 9
กวาง 1 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 194
เมตร
19 เทลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค -เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการเทลาน
หมู 15
อเนกประสงค (หนาที่บานพอหลวงชัย
ยนต) หมูที่ 15 ขนาดพื้นที่ 430 ตร.ม.
หนา 0.10 เมตร
20 วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมขุดลอก หมูที่ 4

-เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการวางทอ
หลอดพรอมขุดลอก หมูที่ 4 ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร จํานวน 14
ทอ

21 สรางพนังปองกันตลิ่งพัง หมูที่ 2

-เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสราง
พนังปองกันตลิ่งพัง ขนาด สูง 2 เมตร
ยาว 15 เมตร

22 ซอมแซมอาคารสํานักงานเทศบาลตําบล -เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ
ยางฮอม
ซอมแซมอาคารสํานักงานเทศบาลตําบล
ยางฮอม

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

150,000

หมูที่ 9
ต.ยางฮอม

150,000

หมูที่ 15
ต.ยางฮอม

กองชาง

50,000

หมูที่ 4
ต.ยางฮอม

กองชาง

150,000

หมูที่ 2
ต.ยางฮอม

กองชาง

50,000 ทต.ยางฮอม

11

กองชาง

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

ที่
23 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 -เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่
5
-จุดที่ 1 กวาง 4 เมตร หนา 0.10 เมตร
ยาว 69 เมตร
-จุดที่ 2 กวาง 1 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 90 เมตร

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

150,000

หมูที่ 5
ต.ยางฮอม

-เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ
ปรับปรุงระบบสงน้ําหมูบาน หมูที่ 12
ขนาดทอน้ําPVC ขนาด 2 นิ้ว ยาว 220
ม. ทอ PVC 3 นิ้ว ยาว 528 ม.

150,000

หมูที่ 12
ต.ยางฮอม

กองชาง

25 ปรับปรุงและซอมแซมภูมิทัศนสํานักงาน -เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ
เทศบาลตําบลยางฮอม
ปรับปรุงและซอมแซมภูมิทัศนสํานักงาน
เทศบาลตําบลยางฮอม

150,000

ทต.ยางฮอม

กองชาง

26 ปรับปรุงหอประชุมหมูบาน หมูที่ 10

150,000

หมูที่ 10
ต.ยางฮอม

กองชาง

10,000

ต.ยางฮอม

กองชาง

24 ปรับปรุงระบบสงน้ําหมูบาน หมูที่ 12

-เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ
ปรับปรุงหอประชุมหมูบาน หมูที่ 10
กวาง 8 เมตร ยาว 16 เมตร
27 การออกรังวัดที่ดินพื้นที่
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการออกรังวัด
สาธารณประโยชน (ที่ดินอันเปนสา
ที่ดินพื้นที่สาธารณประโยชน(ที่ดินอัน
ธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมือง เปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับ
ใชรวมกัน)
พลเมืองใชรวมกัน) ในพื้นที่ตําบลยางฮอม
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พ.ค.
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ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ

บัญชีจํานวนโครงการการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังเชียงราย
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจสูชุมชนที่เขมแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสงเสริมการทองเที่ยว
แผนงานาสรางความเขมแข็งของชุมชน
โครงการ/กิจกรรม

ที่
1 โครงการพัฒนาอาชีพตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2 โครงการสงเสริมกลุมอาชีพในพื้นที่
ตําบลยางฮอม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

พื้นที่

หนวย

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการพัฒนาอาชีพตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เชน
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คา
ปาย ฯลฯ

10,000 ต.ยางฮอม

ดําเนินงาน
สํานักปลัด

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการสงเสริมกลุมอาชีพในพื้นที่
ตําบลยางฮอม เชน คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาวิทยากร คาปาย ฯลฯ

10,000 ต.ยางฮอม

สํานักปลัด

30,000 ต.ยางฮอม

สํานักปลัด

3 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อการ -เพื่อเปนคาใชจายโครงการพัฒนา
ทองเที่ยวเชิงเกษตรทฤษฏีใหมในพื้นที่ ศักยภาพชุมชน เพื่อการทองเที่ยวเชิง
ตําบลยางฮอมและพื้นที่ใกลเคียง
เกษตรทฤษฏีใหมในพื้นที่ตําบลยางฮอม
และพื้นที่ใกลเคียงคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ ฯลฯ
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แบบ ผด. 02

โครงการ/กิจกรรม

ที่
แผนงานเกษตร
1 อุดหนุนโครงการสงเสริมทําปุยหมัก
อินทรียชีวภาพ ใหแก กลุมวิสาหกิจ
ชุมชนบานน้ําแพร หมู 4

รายละเอียดของกิจกรรม
-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ
สงเสริมทําปุยหมักอินทรียชีวภาพ ใหแก
กลุมวิสาหกิจชุมชนบานน้ําแพร หมู 4

งบประมาณ

พื้นที่

30,000 ต.ยางฮอม

14

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

ลําดับ

บัญชีจํานวนโครงการการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังเชียงราย
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมและการเมืองเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
โครงการ/กิจกรรม

ที่
1 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ
การจราจรทางถนนชวงเทศกาลปใหม

รายละเอียดของกิจกรรม
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ
การจราจรทางถนนชวงเทศกาลปใหม
เชน ปายประชาสัมพันธ ปายโครงการ
ฯลฯ

2 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
การจราจรทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ
การจราจรทางถนนชวงเทศกาล
สงกรานต เชน ปายประชาสัมพันธ ปาย
โครงการ ฯลฯ
3 โครงการเฝาระวังเพื่อปองกันและ
ชวยเหลือผูประสบภัยในพื้นที่ตําบล
ยางฮอม

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการเฝาระวังเพื่อปองกันและ
ชวยเหลือผูประสบภัยในพื้นที่ตําบล
ยางฮอม เชน คาจัดชื้ออุปกรณ
กระสอบฟางเปลา เพื่อปองกันและยับยั้ง
เหตุอุทกภัย ภัยแลง ฯลฯ

งบประมาณ

พื้นที่

หนวย

5,000

ต.ยางฮอม

ดําเนินงาน
สํานักปลัด

5,000

ต.ยางฮอม

สํานักปลัด

150,000

ต.ยางฮอม

สํานักปลัด
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แบบ ผด. 02

โครงการ/กิจกรรม

ที่
4 โครงการรณรงคประชาสัมพันธปองกัน
ไฟปาและหมอกควัน

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

พื้นที่

หนวย

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการรณรงคประชาสัมพันธปองกัน
ไฟปาและหมอกควัน เชน ใชรถยนตติด
เครื่องขยายเสียงประชาสัมพันธในเขต
เทศบาลตําบลยางฮอม จัดทําปาย
ประชาสัมพันธ ปายเตือน และปายงด
เผาตามเวลาที่กําหนด ฯลฯ

30,000

ต.ยางฮอม

ดําเนินงาน
สํานักปลัด

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการอบรมปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยใหประชาชนในพื้นที่ตําบล
ยางฮอม เชน คาวิทยากร คาอาหาร
คาอาหารวาง คาปายโครงการ คา
อุปกรณในการสาธิตในภาคปฏิบัติ ฯลฯ

30,000

ต.ยางฮอม

สํานักปลัด

6 โครงการอบรมหลักสูตรอาสาสมัคร
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
ปองกันภัยฝายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)
โครงการอบรมหลักสูตรอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)
เชน คาใชจายในการลงทะเบียน ผูเขา
ฝกรอมรมที่ศูนยปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เขต 15 เชียงราย จํานวน 20
คน

110,000

ต.ยางฮอม

สํานักปลัด

5 โครงการอบรมปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยใหประชาชนในพื้นที่ตําบล
ยางฮอม
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โครงการ/กิจกรรม

ที่
แผนงานสาธารณสุข
1 ขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

พื้นที่

หนวย
ดําเนินงาน

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการ
ขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา เชน
คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร คาปาย
โครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปนในการ
ฝกอบรม ฯลฯ

20,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

2 โครงการควบคุมรณรงคและปองกันโรค เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
พิษสุนัขบา
โครงการควบคุมรณรงคและปองกันโรค
พิษสุนัขบา เชน คาอาหาร คาสมนาคุณ
วิทยากร คาปายโครงการ คาใชจายอื่นที่
จําเปนในการฝกอบรม ฯลฯ

40,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

3 โครงการควบคุมและปองกันโรค
ไขเลือดออก

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการควบคุมและปองกันโรค
ไขเลือดออก เชน คาอาหารวาง คาปาย
ประชาสัมพันธโครงการ คาปายโครงการ
คาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ

40,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

4 โครงการปองกันและแกไขปญหาการ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
ตั้งครรภไมพรอมในวัยรุนตําบลยาง ฮอม โครงการปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภไมพรอมในวัยรุนตําบลยาง ฮอม
เชน คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร
คาปายโครงการ คาใชจายอื่นที่ในการ
ฝกอบรม ฯลฯ

15,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ที่
5 โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่

6 โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลระยะ
ยาวสําหรับผูสูงอายุและครอบครัว
ผูสูงอายุ (The Project of Long Term
Care Service Development for
the Frail Elderly and their Families)

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

พื้นที่

หนวย
ดําเนินงาน
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ เชน คาใชจายอื่นที่จําเปน
ในการฝกอบรม ฯลฯ

20,000

ต.ยางฮอม

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลระยะ
ยาวสําหรับผูสูงอายุและครอบครัว
ผูสูงอายุ (The Project of Long Term
Care Service Development for
the Frail Elderly and their
Families) เชน คาอาหาร คาสมนาคุณ
วิทยากร คาปายโครงการ คาใชจายอื่นที่
ในการฝกอบรม ฯลฯ

20,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

25,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

7 โครงการมหกรรมอาหาร (ยางฮอมมวน เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
ใจ ใสใจสุขภาพ)
โครงการมหกรรมอาหาร (ยางฮอมมวน
ใจ ใสใจสุขภาพ) เชน คาอาหาร คา
สมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม ฯลฯ
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โครงการ/กิจกรรม

ที่
8 โครงการรณรงคและปองกันโรคติดเชื้อ
ในระบบทางเดินหายใจ เชนไขหวัด
2009,ไขหวัดนก

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

พื้นที่

หนวย
ดําเนินงาน
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการรณรงคและปองกันโรคติดเชื้อ
ในระบบทางเดินหายใจ เชนไขหวัด
2009,ไขหวัดนก เชน คาอาหารวาง คา
ปายประชาสัมพันธโครงการ คาปาย
โครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ

15,000

ต.ยางฮอม

9 โครงการอบรมการสรางสุขภาพรวมพล
คนสามวัย

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการอบรมการสรางสุขภาพรวมพล
คนสามวัยเชน คาอาหาร คาสมนาคุณ
วิทยากร คาปายโครงการ คาใชจายอื่นที่
จําเปนในการฝกอบรม ฯลฯ

20,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

10 โครงการอบรมผูประกอบการรานคา

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการอบรมผูประกอบการรานคา เชน
คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร คาปาย
โครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปนในการ
ฝกอบรม ฯลฯ

15,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

11 โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุในชุมชน เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุใน
ชุมชน เชน คาอาหาร คาสมนาคุณ
วิทยากร คาปายโครงการ คาใชจายอื่นที่
ในการฝกอบรม ฯลฯ

15,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

19
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พ.ศ. 2562

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

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่
12 โครงการอบรมใหความรูการขออนุญาต เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
ตามพ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535
โครงการอบรมใหความรูการขออนุญาต
ตามพ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 เชน
คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร คาปาย
โครงการ คาใชจายอื่นที่ในการฝกอบรม
ฯลฯ

งบประมาณ

พื้นที่

หนวย
ดําเนินงาน
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

15,000

ต.ยางฮอม

13 โครงการปองกันและแกไขปญหาเอดส เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
และโรคติดตอทางเพศสัมพันธแกเยาวชน โครงการปองกันและแกไขปญหาเอดสและ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธแกเยาวชนใน
ในตําบลยางฮอม
ตําบลยางฮอม เชน คาอาหาร คา
สมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม ฯลฯ

15,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

14 โครงการเฝาระวังปองกันและควบคุม
โรคมือ เทาปากในศพด.ตําบลยางฮอม

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการเฝาระวังปองกันและควบคุม
โรคมือ เทาปากในศพด.ตําบลยางฮอม
เชน คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร คา
ปายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปนใน
การฝกอบรม ฯลฯ

15,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

15 โครงการจัดระบบการแพทยฉุกเฉิน
ประจําตําบลยางฮอม

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดระบบ
การแพทยฉุกเฉินประจําตําบลยางฮอม
เชน คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร คา
ปายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปนใน
การฝกอบรม ฯลฯ

30,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการควบคุม
16 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่
ฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 10
10 ใหแก คณะกรรมการหมูบาน หมูที่
10 เชน คาทําปาย คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรม ฯลฯ

งบประมาณ

พื้นที่

หนวย
ดําเนินงาน
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

7,000

ต.ยางฮอม

17 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสาร
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการควบคุม
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
ฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 18
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่
18 ใหแก คณะกรรมการหมูบาน หมูที่
18 เชน คาทําปาย คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรม ฯลฯ

6,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

18 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสาร
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการควบคุม
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
ฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 21
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่
21 ใหแก คณะกรรมการหมูบาน หมูที่
21 เชน คาทําปาย คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรม ฯลฯ

6,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการควบคุม
19 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่
ฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 7
7 ใหแก คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 7
เชน คาทําปาย คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรม ฯลฯ

งบประมาณ

พื้นที่

หนวย
ดําเนินงาน
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

6,000

ต.ยางฮอม

20 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสาร
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการควบคุม
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
ฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 8
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่
8 ใหแก คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 8
เชน คาทําปาย คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรม ฯลฯ

7,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

21 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคมาลาเรีย
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 10

6,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการควบคุม
โรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่
10 ใหแก คณะกรรมการหมูบาน หมูที่
10 เชน คาทําปาย คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรม ฯลฯ
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พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ที่
22 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคมาลาเรีย
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 12

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

พื้นที่

หนวย
ดําเนินงาน
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการควบคุม
โรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่
12 ใหแก คณะกรรมการหมูบาน หมูที่
12 เชน คาทําปาย คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรม ฯลฯ

6,000

ต.ยางฮอม

23 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคมาลาเรีย
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 17

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการควบคุม
โรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่
17 ใหแก คณะกรรมการหมูบาน หมูที่
17 เชน คาทําปาย คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรม ฯลฯ

6,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

24 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคมาลาเรีย
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 8

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการควบคุม
โรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่
8 ใหแก คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 8
เชน คาทําปาย คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรม ฯลฯ

6,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่
25 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการควบคุม
โรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 1
1 ใหแก คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 1
เชน คาทําปาย คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรม ฯลฯ

งบประมาณ

พื้นที่

หนวย
ดําเนินงาน
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

7,000

ต.ยางฮอม

26 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการควบคุม
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
โรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 10
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่
10 ใหแก คณะกรรมการหมูบาน หมูที่
10 เชน คาทําปาย คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรม ฯลฯ

7,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

27 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการควบคุม
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
โรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 11
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่
11 ใหแก คณะกรรมการหมูบาน หมูที่
11 เชน คาทําปาย คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรม ฯลฯ

7,000 ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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พ.ศ. 2562

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

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่
28 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการควบคุม
โรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 14
14 ใหแก คณะกรรมการหมูบาน หมูที่
14 เชน คาทําปาย คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรม ฯลฯ

งบประมาณ

พื้นที่

7,000 ต.ยางฮอม

หนวย
ดําเนินงาน
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

29 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการควบคุม
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
โรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 19
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่
19 ใหแก คณะกรรมการหมูบาน หมูที่
19 เชน คาทําปาย คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรม ฯลฯ

7,000 ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

30 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการควบคุม
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
โรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 20
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่
20 ใหแก คณะกรรมการหมูบาน หมูที่
20 เชน คาทําปาย คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรม ฯลฯ

7,000 ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่
31 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการควบคุม
โรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 3
3 ใหแก คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 3
เชน คาทําปาย คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรม ฯลฯ

งบประมาณ

พื้นที่

7,000 ต.ยางฮอม

หนวย
ดําเนินงาน
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

32 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการควบคุม
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
โรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 4
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่
4 ใหแก คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 4
เชน คาทําปาย คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรม ฯลฯ

7,000 ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

33 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการควบคุม
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
โรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 6
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่
6 ใหแก คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 6
เชน คาทําปาย คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรม ฯลฯ

7,000 ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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โครงการ/กิจกรรม

ที่
34 อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี หมูที่ 1

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

พื้นที่

หนวย
ดําเนินงาน
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี หมูที่ 1 ใหแก คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 1 เชน คาทําปาย คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรม ฯลฯ

7,000 ต.ยางฮอม

35 อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี หมูที่ 12

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี หมูที่ 12 ใหแก คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 12 เชน คาทําปาย คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรม ฯลฯ

7,000 ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

36 อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี หมูที่ 6

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี หมูที่ 6 ใหแก คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 6 เชน คาทําปาย คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรม ฯลฯ

7,000 ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ที่
37 อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี หมูที่ 9

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

พื้นที่

หนวย
ดําเนินงาน
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี หมูที่ 9 ใหแก คณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 9 เชน คาทําปาย คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรม ฯลฯ

7,000 ต.ยางฮอม

38 อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 13

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ
ปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ
เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 13 ใหแก
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 13 เชน
คาทําปาย คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรม ฯลฯ

7,000 ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

39 อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 16

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ
ปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ
เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 16 ใหแก
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 16 เชน
คาทําปาย คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรม ฯลฯ

7,000 ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ที่
40 อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 17

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

พื้นที่

หนวย
ดําเนินงาน
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ
ปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ
เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 17 ใหแก
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 17 เชน
คาทําปาย คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรม ฯลฯ

7,000 ต.ยางฮอม

41 อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 18

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ
ปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ
เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 18 ใหแก
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 18 เชน
คาทําปาย คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรม ฯลฯ

7,000 ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

42 อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 2

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ
ปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ
เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 2 ใหแก
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 2 เชน คา
ทําปาย คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวาง คาอุปกรณการ
อบรม ฯลฯ

7,000 ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ที่
43 อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 20

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

พื้นที่

หนวย
ดําเนินงาน
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ
ปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ
เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 20 ใหแก
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 20 เชน
คาทําปาย คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรม ฯลฯ

6,000 ต.ยางฮอม

44 อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 21

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ
ปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ
เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 21 ใหแก
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 21 เชน
คาทําปาย คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรม ฯลฯ

7,000 ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

45 อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 5

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ
ปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ
เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 5 ใหแก
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 5 เชน คา
ทําปาย คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวาง คาอุปกรณการ
อบรม ฯลฯ

7,000 ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

30

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ที่
46 อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 7

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

พื้นที่

หนวย
ดําเนินงาน
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ
ปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ
เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 7 ใหแก
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 7 เชน คา
ทําปาย คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวาง คาอุปกรณการ
อบรม ฯลฯ

7,000 ต.ยางฮอม

47 อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 7

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ
ปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ
เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 7 ใหแก
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 7 เชน คา
ทําปาย คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวาง คาอุปกรณการ
อบรม ฯลฯ

7,000 ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

48 อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 8

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ
ปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ
เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี หมู 8 ใหแก
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 8 เชน คา
ทําปาย คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวาง คาอุปกรณการ
อบรม ฯลฯ

7,000 ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

31

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ที่
49 อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 9

50 อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 1

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

พื้นที่

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ
ปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ
เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี หมู 9 ใหแก
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 9 เชน คา
ทําปาย คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวาง คาอุปกรณการ
อบรม ฯลฯ

6,000 ต.ยางฮอม

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 1 ใหแก
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 1 เชน คา
ทําปาย คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวาง คาอุปกรณการ
อบรม ฯลฯ

6,000 ต.ยางฮอม

32

หนวย
ดําเนินงาน
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ที่
51 อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 11

52 อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 14

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

พื้นที่

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 11 ใหแก
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 11 เชน
คาทําปาย คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรม ฯลฯ

6,000 ต.ยางฮอม

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 14 ใหแก
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 14 เชน
คาทําปาย คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรม ฯลฯ

6,000 ต.ยางฮอม

33

หนวย
ดําเนินงาน
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ที่
53 อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 15

54 อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 19

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

พื้นที่

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 15 ใหแก
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 15 เชน
คาทําปาย คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรม ฯลฯ

7,000 ต.ยางฮอม

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 19 ใหแก
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 19 เชน
คาทําปาย คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรม ฯลฯ

6,000 ต.ยางฮอม

34

หนวย
ดําเนินงาน
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ที่
55 อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 3

56 อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 4

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

พื้นที่

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 3 ใหแก
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 3 เชน คา
ทําปาย คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวาง คาอุปกรณการ
อบรม ฯลฯ

6,000 ต.ยางฮอม

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 4 ใหแก
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 4 เชน คา
ทําปาย คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวาง คาอุปกรณการ
อบรม ฯลฯ

6,000 ต.ยางฮอม

35

หนวย
ดําเนินงาน
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ที่
57 อุดหนุนโครงการรณรงคและแกไข
ปญหายาเสพติด To be number one
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 11

58 อุดหนุนโครงการรณรงคและแกไข
ปญหายาเสพติด To be number one
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 12

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

พื้นที่

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการรณรงค
และแกไขปญหายาเสพติด To be
number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน/หมูบาน) ทูลกระหมอมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่
11 ใหแก คณะกรรมการหมูบาน หมูที่
11 เชน คาทําปาย คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรม ฯลฯ

7,000 ต.ยางฮอม

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการรณรงค
และแกไขปญหายาเสพติด To be
number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน/หมูบาน) ทูลกระหมอมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่
12 ใหแก คณะกรรมการหมูบาน หมูที่
12 เชน คาทําปาย คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรม ฯลฯ

7,000 ต.ยางฮอม

36

หนวย
ดําเนินงาน
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ที่
59 อุดหนุนโครงการรณรงคและแกไข
ปญหายาเสพติด To be number one
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 14

60 อุดหนุนโครงการรณรงคและแกไข
ปญหายาเสพติด To be number one
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 15

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

พื้นที่

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการรณรงค
และแกไขปญหายาเสพติด To be
number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน/หมูบาน) ทูลกระหมอมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่
14 ใหแก คณะกรรมการหมูบาน หมูที่
14 เชน คาทําปาย คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรม ฯลฯ

7,000 ต.ยางฮอม

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการรณรงค
และแกไขปญหายาเสพติด To be
number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน/หมูบาน) ทูลกระหมอมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่
15 ใหแก คณะกรรมการหมูบาน หมูที่
15 เชน คาทําปาย คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรม ฯลฯ

7,000 ต.ยางฮอม

37

หนวย
ดําเนินงาน
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ที่
61 อุดหนุนโครงการรณรงคและแกไข
ปญหายาเสพติด To be number one
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 17

62 อุดหนุนโครงการรณรงคและแกไข
ปญหายาเสพติด To be number one
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 19

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

พื้นที่

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการรณรงค
และแกไขปญหายาเสพติด To be
number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน/หมูบาน) ทูลกระหมอมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่
17 ใหแก คณะกรรมการหมูบาน หมูที่
17 เชน คาทําปาย คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรม ฯลฯ

7,000 ต.ยางฮอม

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการรณรงค
และแกไขปญหายาเสพติด To be
number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน/หมูบาน) ทูลกระหมอมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่
19 ใหแก คณะกรรมการหมูบาน หมูที่
19 เชน คาทําปาย คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรม ฯลฯ

7,000 ต.ยางฮอม

38

หนวย
ดําเนินงาน
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ที่
63 อุดหนุนโครงการรณรงคและแกไข
ปญหายาเสพติด To be number one
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 3

64 อุดหนุนโครงการรณรงคและแกไข
ปญหายาเสพติด To be number one
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 4

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

พื้นที่

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการรณรงค
และแกไขปญหายาเสพติด To be
number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน/หมูบาน) ทูลกระหมอมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่
3 ใหแก คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 3
เชน คาทําปาย คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรม ฯลฯ

7,000 ต.ยางฮอม

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการรณรงค
และแกไขปญหายาเสพติด To be
number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน/หมูบาน) ทูลกระหมอมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่
4 ใหแก คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 4
เชน คาทําปาย คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรม ฯลฯ

7,000 ต.ยางฮอม

39

หนวย
ดําเนินงาน
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ที่
65 อุดหนุนโครงการสงเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมและเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 13

66 อุดหนุนโครงการสงเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมและเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 15

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

พื้นที่

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและ
เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 13 ใหแก
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 13 เชน
คาทําปาย คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรม ฯลฯ

7,000 ต.ยางฮอม

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและ
เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 15 ใหแก
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 15 เชน
คาทําปาย คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรม ฯลฯ

6,000 ต.ยางฮอม

40

หนวย
ดําเนินงาน
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ที่
67 อุดหนุนโครงการสงเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมและเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 16

68 อุดหนุนโครงการสงเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมและเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 18

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

พื้นที่

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและ
เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 16 ใหแก
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 16 เชน
คาทําปาย คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรม ฯลฯ

7,000 ต.ยางฮอม

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและ
เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 18 ใหแก
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 18 เชน
คาทําปาย คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรม ฯลฯ

7,000 ต.ยางฮอม

41

หนวย
ดําเนินงาน
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ที่
69 อุดหนุนโครงการสงเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมและเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 2

70 อุดหนุนโครงการสงเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมและเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 20

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

พื้นที่

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและ
เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 2 ใหแก
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 2 เชน คา
ทําปาย คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวาง คาอุปกรณการ
อบรม ฯลฯ

7,000 ต.ยางฮอม

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและ
เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 20 ใหแก
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 20 เชน
คาทําปาย คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรม ฯลฯ

7,000 ต.ยางฮอม

42

หนวย
ดําเนินงาน
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ที่
71 อุดหนุนโครงการสงเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมและเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 21

72 อุดหนุนโครงการสงเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมและเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 5

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

พื้นที่

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและ
เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 21 ใหแก
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 21 เชน
คาทําปาย คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรม ฯลฯ

7,000 ต.ยางฮอม

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและ
เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 5 ใหแก
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 5 เชน คา
ทําปาย คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวาง คาอุปกรณการ
อบรม ฯลฯ

7,000 ต.ยางฮอม

43

หนวย
ดําเนินงาน
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ที่
73 อุดหนุนโครงการสงเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมและเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 6

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

พื้นที่

หนวย
ดําเนินงาน
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและ
เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 6 ใหแก
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 6 เชน คา
ทําปาย คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวาง คาอุปกรณการ
อบรม ฯลฯ

6,000 ต.ยางฮอม

74 อุดหนุนโครงการสงเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมและเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 7

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและ
เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 7 ใหแก
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 7 เชน คา
ทําปาย คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวาง คาอุปกรณการ
อบรม ฯลฯ

7,000 ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

75 อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานใน
พระราชประสงค หมูที่ 13

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการอบรม
หมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่
13 ใหแก คณะกรรมการหมูบาน หมูที่
13 เชน คาทําปาย คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรม ฯลฯ

6,000 ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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ที่
76 อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานใน
พระราชประสงค หมูที่ 16

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

พื้นที่

หนวย
ดําเนินงาน
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการอบรม
หมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่
16 ใหแก คณะกรรมการหมูบาน หมูที่
16 เชน คาทําปาย คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรม ฯลฯ

6,000 ต.ยางฮอม

77 อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานใน
พระราชประสงค หมูที่ 2

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการอบรม
หมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 2
ใหแก คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 2
เชน คาทําปาย คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรม ฯลฯ

6,000 ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

78 อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานใน
พระราชประสงค หมูที่ 5

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการอบรม
หมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 5
ใหแก คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 5
เชน คาทําปาย คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรม ฯลฯ

6,000 ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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โครงการ/กิจกรรม

ที่
79 อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานใน
พระราชประสงค หมูที่ 9

รายละเอียดของกิจกรรม
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการอบรม
หมอหมูบานในพระราชประสงค หมูที่ 9
ใหแก คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 9
เชน คาทําปาย คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรม ฯลฯ

แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน
1 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติด (ศูนยปฏิบัติการปองกันและแกไข
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
ปญหายาเสพติดเทศบาลตําบลยางฮอม)
โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติด (ศูนยปฏิบัติการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดเทศบาลตําบลยางฮอม)
เชน คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาปายไวนิลโครงการ ฯลฯ
2 โครงการเฝาระวัง ปองกัน แกไขปญหา
ความรุนแรงในครอบครัว
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน

งบประมาณ

พื้นที่

7,000 ต.ยางฮอม

หนวย
ดําเนินงาน
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

20,000

ต.ยางฮอม

สํานักปลัด

5,000

ต.ยางฮอม

สํานักปลัด

โครงการเฝาระวัง ปองกัน แกไขปญหา
ความรุนแรงในครอบครัว เชน คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาปาย ฯลฯ
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โครงการ/กิจกรรม

ที่
3 โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการเพื่อ
การเรียนรู

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

พื้นที่

หนวย

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการเพื่อ
การเรียนรู เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม
คาวิทยากร คาปาย ฯลฯ

10,000

ต.ยางฮอม

ดําเนินงาน
สํานักปลัด

4 โครงการรณรงคการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการรณรงคการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด เชน คาปายไวนิล
โครงการ ฯลฯ

10,000

ต.ยางฮอม

สํานักปลัด

5 โครงการเสริมสรางความเขมแข็งของ
สตรีและสถาบันครอบครัว

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการเสริมสรางภูมิคุมกันใหแก
ครอบครัว เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม
คาวิทยากร คาปาย ฯลฯ

10,000

ต.ยางฮอม

สํานักปลัด

5,000

ต.ยางฮอม

สํานักปลัด

40,000

ต.ยางฮอม

สํานักปลัด

6 โครงการเสริมสรางภูมิคุมกันใหแก
ครอบครัว

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการเสริมสรางภูมิคุมกันใหแก
ครอบครัว เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม
คาวิทยากร คาปาย ฯลฯ
7 อุดหนุนโครงการฝกอบรมลูกเสือชาวบาน เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจาอยูหัว ฝกอบรมลูกเสือชาวบานเฉลิมพระเกียรติ
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลง
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา กรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญ
พระชนมพรรษา 66 พรรษา ใหแก ที่ทํา
การปกครองอําเภอขุนตาล

47

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ที่
8 อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะผูนํา
องคกรสตรีอําเภอขุนตาล

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

พื้นที่

หนวย

5,000

ต.ยางฮอม

ดําเนินงาน
สํานักปลัด

30,000

ต.ยางฮอม

กองการศึกษา

30,000

ต.ยางฮอม

สํานักปลัด

พื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการพัฒนา
ทักษะผูนําองคกรสตรีอําเภอขุนตาล
และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ

แผนงานการศาสนา วัฒนาธรรมและนันทนากร
1 โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อจายเปนคาใชจายเปนคาดําเนิน
ประจําปงบประมาณ 2562
โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ประจําปงบประมาณ 2562 เชน คาซื้อ
เหรียญรางวัล ถวยรางวัล ของรางวัล
จัดทําปาย จัดซื้อวัสดุอุปกรณการ
แขงขันกีฬา และตกแตงสถานที่ คา
บํารุงสถานที่การแขงขันกีฬา ฯลฯ
2 โครงการแขงขันฟุตบอล 7 คน ตานยา
เสพติด ยางฮอมคัพ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการแขงขันฟุตบอล 7 คน ตานยา
เสพติด ยางฮอมคัพ เชน คาปายไวนิล
โครงการ คาปายไวนิลประชาสัมพันธ
คากรรมการ คาเงินรางวัลคาบํารุง
สถานที่ คาอุปกรณ ฯลฯ
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โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่
3 โครงการจัดงานนอมสํานึกในพระมหา เพื่อจายเปนคาใชจายเปนคาดําเนิน
กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร โครงการจัดงานนอมสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาภูมิพลอดุลยเดช เชน คาไวนิลแสดง
นิทรรศการ คาไวนิลปายโครงการ
คาอาหารวางเครื่องดื่มสําหรับแขกผูมี
เกียติ คาวัสดุอุปกรณการจัดนิทรรศการ
ฯลฯ

งบประมาณ

พื้นที่

หนวย

40,000

ต.ยางฮอม

ดําเนินงาน
กองการศึกษา

4 โครงการปกปองเชิดชูสถาบัน
เพื่อจายเปนคาใชจายเปนคาดําเนิน
พระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ โครงการปกปองเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ
เชน คาเครื่องเขียน คาวัสดุอุปกรณ
ประกอบโครงการฯ คาไวนิลแสดง
นิทรรศการ คาไวนิลปายโครงการ
คาอาหารพรอมเครื่องดื่มสําหรับ
ผูเขารวมอบรม ฯลฯ

30,000

ต.ยางฮอม

กองการศึกษา

5 อุดหนุนกิจกรรมงานพอขุนเม็งราย
มหาราช

45,000

ต.ยางฮอม

กองการศึกษา

3,000

ต.ยางฮอม

กองการศึกษา

6 อุดหนุนโครงการงานเทิดพระเกียรติ
สมเด็จยา ณ พระตําหนักดอยตุง

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกิจกรรมงานพอ
ขุนเม็งรายมหาราช ใหแก ที่ทําการ
ปกครองอําเภอขุนตาล
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการงาน
เทิดพระเกียรติสมเด็จยา ณ พระ
ตําหนักดอยตุง ใหแก ที่ทําการปกครอง
อําเภอขุนตาล
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โครงการ/กิจกรรม

ที่
7 อุดหนุนโครงการจัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถใน ร.9

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

พื้นที่

หนวย

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดงาน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถใน ร.9 ใหแก ที่ทํา
การปกครองอําเภอขุนตาล

3,000

ต.ยางฮอม

ดําเนินงาน
กองการศึกษา

8 อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีทองถิ่น เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณีทองถิ่น ประจําป 2562 ใหแก
ที่ทําการปกครองอําเภอขุนตาล

15,000

ต.ยางฮอม

กองการศึกษา

3,000

ต.ยางฮอม

กองการศึกษา

3,000

ต.ยางฮอม

กองการศึกษา

9 อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณี
สักการะอนุเสาวรียพอขุนเม็งราย
มหาราชและงานรดน้ําดําหัวผูวาราชการ
10 อุจังดหวั
หนุดนโครงการจัดงานพระราชพิธีถวาย

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณีสักการะอนุเสาวรียพอขุนเม็ง
รายมหาราชและงานรดน้ําดําหัวผูวา
ราชการจั
ก นทํโครงการจั
าการปกครอง
เพื
่อจายเปงหวั
นเงิดนอุใหดแหนุ
ดงาน

เปนพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 13
ต.ค.

พระราชพิธีถวายเปนพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช วันที่ 13 ต.ค. ใหแก ที่ทํา
การปกครองอําเภอขุนตาล

11 อุดหนุนโครงการจัดงานวันปยมหาราช
ใหแก ที่ทําการปกครองอําเภอขุนตาล

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดงาน
วันปยมหาราช ใหแก ที่ทําการปกครอง
อําเภอขุนตาล เพื่อรําลึก
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวฯ (ร.5)

3,000

ต.ยางฮอม

กองการศึกษา

12 อุดหนุนโครงการรวมงานทานหาแมฟา
หลวง

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ
รวมงานทานหาแมฟาหลวง ใหแก ที่ทํา
การปกครองอําเภอขุนตาล

3,000

ต.ยางฮอม

กองการศึกษา
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โครงการ/กิจกรรม

ที่
13 อุดหนุนโครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่นของจังหวัด
เชียงราย ในคราวที่จะมีการแขงขันกีฬา
แหงชาติ ครั้งที่ 46 "เจียงฮายเกมส"

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

พื้นที่

หนวย

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ
สงเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่นของจังหวัดเชียงราย ในคราวที่
จะมีการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 46
"เจียงฮายเกมส"ใหแก ที่ทําการปกครอง
อําเภอขุนตาล

30,000

ต.ยางฮอม

ดําเนินงาน
กองการศึกษา

13 อุดหนุนโครงการอุดหนุนจัดงานเฉลิม เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการอุดหนุนจัด
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว ร. งานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ร.10 ใหแก ที่ทําการปกครอง
10

3,000

ต.ยางฮอม

กองการศึกษา

17,047,200

ต.ยางฮอม

สํานักปลัด

5,068,800

ต.ยางฮอม

สํานักปลัด

อําเภอขุนตาล

งบกลาง
1 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
2 เบี้ยยังชีพคนพิการ

เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุในพื้นที่ตําบลยางฮอม
เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพคน
พิการในพื้นที่ตําบลยางฮอม

3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวย
เอดสในพื้นที่ตําบลยางฮอม

330,000

ต.ยางฮอม

สํานักปลัด

4 สํารองจาย

เพื่อใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย
เกิดขึ้นหรือบรรเทาปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวม
เชน การปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย
น้ําปาไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแลง
ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟปาและ
หมอกควัน และโรคติดตอ

1,260,117

ต.ยางฮอม

สํานักปลัด
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ลําดับ

บัญชีจํานวนโครงการการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังเชียงราย
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
แผนงานการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม

ที่
1 โครงการแขงขันทักษะวิชาการศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

2 โครงการคาราวานเสริมสรางเด็ก

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

พื้นที่

หนวย

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการแขงขันทักษะวิชาการศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ประจําปงบประมาณ 2562 เชน
คาไวนิล คาวัสดุอุปกรณประกอบ
โครงการ คาจัดซื้อน้ําดื่มน้ําแข็ง แกว
พลาสติก ถุงเก็บขยะ คาจัดซื้อของรางวัล
คาบํารุงสถานที่ ฯลฯ

20,000

ต.ยางฮอม

ดําเนินงาน
กองการศึกษา

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการคาราวานเสริมสรางเด็ก
ประจําปงบประมาณ 2562 เชน คาไวนิล
เครื่องเขียน คาวัสดุ อุปกรณ ประกอบ
โครงการฯสําหรับเขาฐานการเรียนรู คา
ซื้อของรางวัล คาซื้อน้ําดื่ม น้ําแขง แกว
น้ําพลาสติก ถุงเก็บขยะ ฯลฯ

30,000

ต.ยางฮอม

กองการศึกษา
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แบบ ผด. 02

โครงการ/กิจกรรม

ที่
3 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

พื้นที่

หนวย

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป
งบประมาณ 2562 เชน คาปายไวนิล คา
จัดซื้อของรางวัล คาใชจายการแสดงบน
เวทีในพิธีเปดโครงการ คาใชจายเกี่ยวกับ
สถานที่ และอุปกรณการแขงขัน เกม
นันทนาการ คาซื้อน้ําดื่มน้ําแข็ง แกวน้ํา
ถุงเก็บขยะ คาบํารุงสถานที่ ฯลฯ

30,000

ต.ยางฮอม

ดําเนินงาน
กองการศึกษา

4 โครงการนิทรรศการวิชาการศูนยพัฒนา -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
เด็กเล็กตําบลยางฮอม
โครงการนิทรรศการวิชาการศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตําบลยางฮอม ประจําป
งบประมาณ 2562 เชน คาไวนิล คาปาย
แสดงผลงานวิชาการ คาวัสดุอุปกรณ
ตกแตงสถานที่ คาอาหารวางสําหรับแขก
ผูมีเกียรติ คาของรางวัลการแสดงพิธีเปด
งาน คาบํารุงสถานที่ ฯลฯ

20,000

ต.ยางฮอม

กองการศึกษา
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โครงการ/กิจกรรม

ที่
5 โครงการสนับสนุนคาจัดการเรียนการ
สอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (คาจัดการ
เรียนการสอน/รายหัว)

6 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(ศพด.)

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

พื้นที่

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการสนับสนุนคาจัดการเรียนการ
สอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (คาจัดการ
เรียนการสอน/รายหัว) เชน คาจัดการ
เรียนการสอน/รายหัว จํานวน 211 คน
อัตราคนละ 1,700 บาท เปนเงินทั้งสิ้น
358,700 บาท

358,700

ศพด.
ในพื้นที่
ต.ยางฮอม

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(ศพด.) เชน คาหนังสือเรียน อุปกรณการ
เรียน คาเครื่องแบบนักเรียน และคา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 118 คน
อัตราคนละ 1,130 บาท เปนเงินทั้งสิ้น
133,340 บาท

133,340

ต.ยางฮอม
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หนวย
ดําเนินงาน
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กองการศึกษา
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โครงการ/กิจกรรม

ที่
7 โครงการอบรมจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษา
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลยางฮอม

8 โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน
9 แหง

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

พื้นที่

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการอบรมจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษา
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กประจําป
งบประมาณ 2562 เชน คาไวนิล
คาตอบแทนวิทยากร คาจางเหมาจัด
ทําอาหารกลางวัน อาหารวางใหผูเขารับ
การอบรม คาเอกสารประกอบการอบรม
คาวัสดุ อุปกรณ เครื่องเขียน
ประกอบการอบรม ฯลฯ

20,000

ศพด.
ในพื้นที่
ต.ยางฮอม

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน
9 แหง เชน คาอาหารกลางวัน จํานวน
211 คน อัตราคนละ 20 บาท จํานวน
245 วัน เปนเงินทั้งสิ้น 1,033,900 บาท

1,033,900

ศพด.
ในพื้นที่
ต.ยางฮอม
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กองการศึกษา
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โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่
9 โครงการอุยสอนหลานสืบสานภูมิปญญา -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
ทองถิ่น
โครงการอุยสอนหลานสืบสานภูมิปญญา
ทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2562 เชน
คาไวนิล คาปายแสดงประวัติความ
เปนมาของฐานการเรียน คาตอบแทน
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาจัดซื้อน้ําดื่ม
น้ําแข็ง แกวน้ําพลาสติก ถุงเก็บขยะ
คาอาหารวางสําหรับแขกผูมีเกียรติ คา
บํารุงสถานที่ ฯลฯ

งบประมาณ

พื้นที่

10,000

ต.ยางฮอม

หนวย
ดําเนินงาน
กองการศึกษา

10 คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็ก
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กดื่มเพื่อการ
พัฒนาการทางรางกาย จํานวน 9 ศูนย

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
สําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กดื่มเพื่อ
การพัฒนาการทางรางกาย จํานวน 9
ศูนย ตั้งไว 404,320 บาท

404,320

ศพด.
ในพื้นที่
ต.ยางฮอม

กองการศึกษา

11 คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็ก
อนุบาล-ประถมศึกษาปที่ 6

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
สําหรับเด็กอนุบาล-ประถมศึกษาปที่ 6
ดื่มเพื่อพัฒนาการทางรางกาย จํานวน 6
โรงเรียน ตั้งไว 1,046,250 บาท

1,046,250

ร.ร.สังกัด
สพฐ.ในพื้นที่
ต.ยางฮอม

กองการศึกษา

12 โครงการทองถิ่นรักการอาน

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการทองถิ่นรักการอาน เชน คา
จัดซื้อหนังสือ ปายที่อานหนังสือ จัดซื้อ
ชั้นหนังสือ ฯลฯ

20,000

ต.ยางฮอม

กองการศึกษา
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โครงการ/กิจกรรม

ที่
13 โครงการฝกอาชีพระยะสั้นสําหรับเด็ก
และเยาวชน

รายละเอียดของกิจกรรม
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการฝกอาชีพระยะสั้นสําหรับเด็ก
และเยาวชน ประชาชนทั่วไป ประจําป
งบประมาณ 2562 เชน คาไวนิล
คาตอบแทนวิทยากร คาจางเหมาจัด
ทําอาหารกลางวัน อาหารวางใหผูเขารับ
การอบรม คาเอกสารประกอบการอบรม
เครื่องเขียน คาวัสดุ อุปกรณ
ประกอบการอบรม ฯลฯ

14 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน สําหรับ -เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ
เด็กอนุบาล-ประถมศึกษาปที่ 6
อาหารกลางวัน ใหแก โรงเรียนในพื้นที่
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตําบลยางฮอม ตําบลยางฮอม ในการดําเนินโครงการ
อาหารกลางวันสําหรับเด็กอนุบาลประถมศึกษาป 6 (จํานวน 200 วัน)
จํานวน 6 แหง ดังนี้
-โรงเรียนบานหวยสัก
-โรงเรียนอนุบาลยางฮอม
-โรงเรียนบานพญาพิภักดิ์
-โรงเรียนบานชมภู
-โรงเรียนบานปาแดงหวยหลวง
-โรงเรียนบานทุงน้ําแพรปาบง

งบประมาณ

พื้นที่

20,000

ต.ยางฮอม

2,184,000

ร.ร.สังกัด
สพฐ.ในพื้นที่
ต.ยางฮอม
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หนวย
ดําเนินงาน
กองการศึกษา

กองการศึกษา

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

ลําดับ

บัญชีจํานวนโครงการการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังเชียงราย
ยุทธศาสตรที่ 5 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
แผนงานเคหะและชุมชน
โครงการ/กิจกรรม

ที่
1 โครงการชุมชนปลอดขยะZero waste

2 โครงการบริหารจัดการขยะแบบพึ่งพา
ตนเองในชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

พื้นที่

หนวย
ดําเนินงาน
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการชุมชนปลอดขยะ Zero waste
เชน คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร คา
ปายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปนในการ
ฝกอบรม ฯลฯ

20,000

ต.ยางฮอม

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการบริหารจัดการขยะแบบพึ่งพา
ตนเองในชุมชนเชน คาอาหาร คา
สมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม ฯลฯ

30,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

50,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

3 โครงการการบริหารจัดการขยะอันตราย -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
ในชุมชนตําบลยางฮอม
โครงการการบริหารจัดการขยะอันตราย
ในชุมชนตําบลยางฮอม เชน คาอาหาร
คาสมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม
คาจางเอกชนจัดเก็บขยะ ฯลฯ
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พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

ลําดับ

แบบ ผด. 02

โครงการ/กิจกรรม

ที่
4 โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ
เศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

พื้นที่

หนวย
ดําเนินงาน
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการประกวดชุมชน ปลอดขยะ
เศรษฐกิจพอเพียง เชน คาอาหาร คา
สมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม ฯลฯ

20,000

ต.ยางฮอม

5 โครงการสงเสริมการจัดการน้ําเสียของ -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
สถานประกอบการในชุมชนตําบลยางฮอม โครงการสงเสริมการจัดการน้ําเสียของ
สถานประกอบการในชุมชนตําบลยางฮอม
เชน คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร คา
ปายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปนในการ
ฝกอบรม ฯลฯ

10,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

15,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

แผนงานสาธารณสุข
1 โครงการจัดอบรมเขาคายเยาวชนรักปา -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
และสิ่งแวดลอม
โครงการจัดอบรมเขาคายเยาวชนรักษา
ปาและสิ่งแวดลอม เชน คาอาหาร คา
สมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม ฯลฯ
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ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ที่
2 โครงการรณรงครักษาความสะอาด
แหลงน้ํา/ลําหวย

รายละเอียดของกิจกรรม
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการรณรงครักษาความสะอาดแหลง
น้ํา/ลําหวย เชน คาอาหาร คาสมนาคุณ
วิทยากร คาปายโครงการ คาใชจายอื่นที่
จําเปนในการฝกอบรม ฯลฯ

3 โครงการสงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอม -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
ในชุมชนตําบลยางฮอม
โครงการสงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมใน
ชุมชนตําบลยางฮอม เชน คาอาหาร คา
สมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม ฯลฯ

งบประมาณ

พื้นที่

5,000

ต.ยางฮอม

5,000

ต.ยางฮอม

60

หนวย
ดําเนินงาน
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

ลําดับ

บัญชีจํานวนโครงการการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังเชียงราย
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาสงเสริมการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีบูรณาการโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง
แผนงานบริหารงานทั่วไป
โครงการ/กิจกรรม

ที่
1 คาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้ง

2 คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย
ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตางๆ ซึ่ง
มิใชเพื่อการจัดหา หรือปรับปรุง
ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

พื้นที่

หนวย

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการ
เลือกตั้งในสวนที่เกี่ยวของกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่
มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 ก.ค. 2561

500,000 ต.ยางฮอม

ดําเนินงาน
สํานักปลัด

-เพื่อจายเปนคาจางองคกรหรือสถาบันที่
เปนกลางดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ
ของผูรับบริการตามมิติที่ขอรับการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการที่กําหนดวงเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเปนกรณีพิเศษสําหรับ ขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

12,000 ต.ยางฮอม

สํานักปลัด

61

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

ลําดับ

แบบ ผด. 02

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่
3 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
ของเทศบาลตําบลยางฮอม
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
เทศบาลตําบลยางฮอม เชน คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปายไวนิล
โครงการ คาถายเอกสาร คาสมนาคุณ
วิทยากร ฯลฯ

งบประมาณ

พื้นที่

หนวย

15,000 ต.ยางฮอม

ดําเนินงาน
สํานักปลัด

4 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพดาน
กฎหมายสําหรับคณะผูบริหารทองถิ่น
สมาชิกสภาทองถิ่น และพนักงาน
เทศบาลตําบลยางฮอม

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพดาน
กฎหมายสําหรับคณะผูบริหารทองถิ่น
สมาชิกสภาทองถิ่น และพนักงานเทศบาล
ตําบลยางฮอม เชน คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาปายไวนิลโครงการ คาถาย
เอกสาร คาสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ

15,000 ต.ยางฮอม

สํานักปลัด

5 โครงการอบรมใหความรูเพื่อเสริมสราง
พลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการอบรมใหความรูเพื่อเสริมสราง
พลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย เชน คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปายไวนิล
โครงการ คาถายเอกสาร คาสมนาคุณ
วิทยากร ฯลฯ

50,000 ต.ยางฮอม

สํานักปลัด

62

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

โครงการ/กิจกรรม

ที่
6 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

แผนงานสาธารณสุข
1 โครงการเทศบาลตําบลยางฮอมยิ้ม
บริการประชาชนเคลื่อนที่

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
1 โครงการอบรมสงเสริมการจัดทําแผน
ชุมชนใหแกคณะกรรมการหมูบานและ
ประชาชนตําบลยางฮอม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

พื้นที่

หนวย
ดําเนินงาน
กองคลัง

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน เชน คาจางพนักงาน คาซื้อวัสดุ
อุปกรณและคาใชจายอื่นๆ ในโครงการ เชน
กระดาษ ปากา ฯลฯ คาใชจายทั้งหมด
สามารถถัวเฉลี่ยกันได

200,000 ต.ยางฮอม

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการเทศบาลตําบลยาง ฮอมยิ้มบริการ
ประชาชนเคลื่อนที่เชน คาอาหารวาง คา
ปายประชาสัมพันธโครงการ คาปาย
โครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปนฯ ฯลฯ

25,000 ต.ยางฮอม

กอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการอบรมสงเสริมการจัดทําแผนชุมชน
ใหแกคณะกรรมการหมูบานและประชาชน
ตําบลยางฮอม เชน คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม ปายไวนิล คา
ทําเอกสารและสิ่งพิมพ และวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ ฯลฯ

20,000 ต.ยางฮอม

สํานักปลัด
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ที่
งบกลาง
1 สมทบกองทุนประกันสังคม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

พื้นที่

191,259 ต.ยางฮอม
-เพื่อจายเปนคาสมทบเงินกองทุน
หลักประกันสังคมในอัตรารอยละหาของ
คาจางพรอมหักคาจางของพนักงานจางสง
เปนเงินสมทบในอัตราเดียวกัน(1)พนักงาน
จางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ตั้งไว
115,317 บาท(2)พนักงานจางตามภารกิจ
(ผูดูแลเด็ก (ทักษะ)) (เงินอุดหนุนทั่วไป) ตั้ง
ไว 75,942 บาท

64

หนวย
ดําเนินงาน
กองคลัง
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ก.ค.
ส.ค.
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ลําดับ

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังเชียงราย

แบบ ผด. 02/1

1. ประเภทบัญชีครุภัณฑ

2 คาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก ขนาด 4
ฟุต
3 คาจัดซื้อพัดลมติดผนัง

4 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

5 คาจัดซื้อเกาอี้พนักพิงต่ํา

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินงาน

ดําเนินงาน
สํานักปลัด

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้พนักพิงต่ํา
จํานวน 2 ตัวๆ ละ 1,600 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก
ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 ตูๆ ละ 4,800 บาท

ครุภัณฑ
สํานักงาน
9,600 ครุภัณฑ
สํานักงาน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด
ไมนอยกวา 16 นิ้ว จํานวน 5 ตัวๆ ละ
1,300 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษา
โครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ เชน
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เปนตน ซึ่งไม
รวมถึงคาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง

3,500

ครุภัณฑ
สํานักงาน

สํานักปลัด

100,000

ครุภัณฑ
ตางๆ

สํานักปลัด

3,200

ครุภัณฑ
สํานักงาน

กองคลัง

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้พนักพิงต่ํา
จํานวน 2 ตัวๆ ละ 1,600 บาท

3,200

หนวย
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สํานักปลัด

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 คาจัดซื้อเกาอี้พนักพิงต่ํา

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช
6 คาจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช
กระดาษธรรมดา สงเอกสารไดครั้งละ กระดาษธรรมดา สงเอกสารไดครั้งละ 20
แผน จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 18,000 บาท
20 แผน

18,000

7 คาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน
จํานวน 5 ตูๆ ละ 5,500 บาท
8 คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
งานสํานักงาน * (จอขนาดไมนอยกวา สําหรับงานสํานักงาน * (จอขนาดไมนอย
19 นิ้ว)
กวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่องละๆ 16,000
บาท

27,500

ครุภัณฑ
สํานักงาน
16,000 ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

กองคลัง

9 คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิด
ชนิด LED
เลเซอร หรือชนิด LED สี แบบ Network
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 10,000 บาท

10,000

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

กองคลัง

2,500

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

กองคลัง

20,000

ครุภัณฑ
ตางๆ

กองคลัง

10 คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด
800 VA
11 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา
ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่องๆ ละ
2,500 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษา
โครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ เชน
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เปนตน ซึ่งไม
รวมถึงคาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง

ครุภัณฑ
สํานักงาน

66

กองคลัง

กองคลัง

แผนงานการศึกษา
1 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษา
โครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ เชน
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เปนตน ซึ่งไม
รวมถึงคาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง

20,000

2 คาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก ขนาด 4
ฟุต

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก
ขนาด 4 ฟุต จํานวน 1 ตูๆ ละ 4,800 บาท

4,800

ครุภัณฑ กองการศึกษา
สํานักงาน
(ศุนยเด็ก)

3 คาจัดซื้อโตะกิจกรรมอนุบาลโฟเมกา

7,000

ครุภัณฑ กองการศึกษา
สํานักงาน
(ศุนยเด็ก)

2,600

ครุภัณฑ กองการศึกษา
สํานักงาน
(ศุนยเด็ก)

5 คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank
Printer)

เพื่อจายเปนคาใชจายเปนคาจัดซื้อโตะ
กิจกรรมอนุบาลโฟเมกา พรอมเกาอี้ 6 ตัว
จํานวน 2 ชุดๆ ละ 3,500 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด
ไมนอยกวา 16 นิ้ว จํานวน 2 ตัวๆ ละ
1,300 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีด
หมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank
Printer) จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 4,300 บาท

4,300

ครุภัณฑ กองการศึกษา
สํานักงาน
(ศุนยเด็ก)

แผนงานสาธารณสุข
1 คาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก ขนาด 4
ฟุต

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก
ขนาด 4 ฟุต จํานวน 1 ตูๆ ละ 4,800 บาท

4,800

ครุภัณฑ กองสาธารณสุข
สํานักงาน

4 คาจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดไมนอย
กวา 16 นิ้ว

ครุภัณฑ
ตางๆ
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กองการศึกษา

2 คาจัดชื้อพัดลมติดผนัง ขนาดไมนอย
กวา 16 นิ้ว

เพื่อจายเปนคาจัดชื้อพัดลมติดผนัง ขนาด
ไมนอยกวา 16 นิ้ว จํานวน 1 ตัวๆ ละ
1,300 บาท

3 คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
งานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาด สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอ
ไมนอยกวา 19 นิ้ว)
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1
เครื่องๆ ละ 22,000 บาท
4 คาจัดชื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด
800 VA
5 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

แผนงานคหะและชุมชน
1 คาจัดซื้อเครื่องตรวจจับโลหะใตดิน

เพื่อจายเปนคาจัดชื้อเครื่องสํารองไฟฟา
ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่องๆ ละ
2,500 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษา
โครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ เชน
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ รถกูชีพ เปนตน
ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติหรือคาซอม
กลาง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตรวจจับโลหะ
ใตดิน จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 20,000 บาท

2 คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
งานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาด สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอ
ไมนอยกวา 19 นิ้ว)
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2
เครื่องๆ ละ 30,000 บาท

1,300

ครุภัณฑ กองสาธารณสุข
สํานักงาน

22,000

ครุภัณฑ กองสาธารณสุข
คอมพิวเตอร

2,500

ครุภัณฑ กองสาธารณสุข
คอมพิวเตอร

40,000

ครุภัณฑ
ตางๆ

กองสาธารณสุข

20,000

ครุภัณฑ
สํารวจ

กองชาง

60,000

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

กองชาง
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3 คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิด
เลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด
ชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network
Network แบบที่ 1 (27 หนา/นาที) จํานวน
แบบที่ 1 (27 หนา/นาที)
1 เครื่องๆ ละ 7,900 บาท
4 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

เพื่อจายเปนรายจายซอมแซมบํารุงรักษา
โครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ เชน
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ รถยนต
สวนกลาง รถ JCB สถานีสูบน้ํา เปนตน ซึ่ง
ไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง

7,900

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

กองชาง

32,000

ครุภัณฑ
ตางๆ

กองชาง
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