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การจั ด ทำแผนการดำเนิ น งานของเทศบาลตำบลยางฮอม ได จ ั ด ทำขึ ้ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไข
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รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมตาง ๆ ที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่ของเทศบาลตำบลยางฮอม
ประจำปงบประมาณ 2564 (เริ่ม 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)
แผนดำเนินงานฉบับนี้ไดรวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ตอง
ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของตำบลยางฮอม ทั้งที่ปรากฏในเทศบัญ ญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ 2564 และดำเนินการโดยหนว ยงานอื่น ทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยไดจ ำแนกรายละเอี ยด
สอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตำบลยางฮอม เพื่อใหผูบริหารของเทศบาลตำบลยางฮอมใชเปน
แนวทางในการดำเนินงานใหเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ โดยเปนไปตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น
ตำบลยางฮอมทั้ง 6 ดาน และรวมทั้งเปนเอกสารที่จะใชเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานของเทศบาลตำบลยางฮอมตอไป
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สวนที่ 1
บทนำ
1.1 บทนำ
ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย วา ดว ยการจัดทำแผนพัฒนาขององค กรปกครองส ว น
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ไดกำหนดใหองคการ
ปกครองสวนทองถิ่นทำแผนพัฒนาทองถิ่น และแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น
มี
จุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นประจำปงบประมาณนั้น ทำใหแนวทางในการดำเนินงานในปงบประมาณนั้น ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสาน และบูรณาการการทำงานกับ
หนวยงานและการจำแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนงานโครงการในแผนการดำเนินงานจะทำใหการติดตาม
ประเมินผลเมื่อสิ้นปมีความสะดวกมากขึ้นอีกดวยจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 (หมวด5 ขอ 26 , 27 ) ไดกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาครัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทำรางแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดำเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถิ่น
ประกาศเปนแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ
เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน และตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน
3. แผนการดำเนินงานใหจัดทำเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปงบประมาณนั้น หรือภายใน
สามสิบวันนับตั้งแตวันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการ หรือไดรับแจงแผนงานโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง
ส ว นภูมิภ าค รัฐ วิส าหกิจหรือหนว ยงานอื่น ๆ ที่ตอ งดำเนิน งานในพื้น ที ่ องค ก รปกครองสว นท องถิ ่ น ใน
ปงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำแผนและการแกไขแผนการดำเนินงานเปนอำนาจของผูบริหาร
ทองถิ่น
1.2 วัตถุประสงคของแผนการดำเนินงาน
1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริ ง
ทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลยางฮอมประจำปงบประมาณ 2564
2. เพื ่ อให หน วยงานใช เปนเครื่ องมื อในการควบคุ มการดำเนิ นงานให เป 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
และการประเมินผล ดังนั้นแผนปฏิบัติการจึงมีแนวทางในการจัดทำ ดังนี้
1. เปนแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเปนการดำเนินการ (Action Plan)
2. จัดทำหลังจากที่ไดมีการจัดทำงบประมาณรายจายประจำปแลว
3. แสดงถึงเปาหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการที่ชัดเจน และ
แสดงถึงการดำเนินงานจริง
4. เปนการรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานทีจ่ ะเขามาดำเนินการในพื้นที่เทศบาลตำบลยางฮอม
1.4 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
ระเบียบการจัดทำแผนการดำเนินงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 (หมวด 5 ขอ 26) และที่แกไขเพิ่มเติม ไดกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทำแผนการ
ดำเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่น เก็บรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่น ๆ
ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทำรางแผนการดำเนินงานเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พิจารณารางแผนการดำเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถิ่น
ประกาศเปนแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่
ประกาศ เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน
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จากขั้นตอนการทำแผนการดำเนินงานสามารถเขียนเปนแผนภูมิไดดังนี้

คณะกรรมการสนับสนุน
จัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
หนวยงานอื่น

ทำรางแผนการดำเนินงาน

เสนอรางแผนการ
ดำเนินงาน

คณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น

พิจารณารางแผนการ
ดำเนินงาน

เสนอรางตอผูบ ริหารทองถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น

ผูบริหารทองถิ่นใหความ
เห็นชอบ

ประกาศใช
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1.5 ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานตองจัดทำใหเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใช งบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการ
จากหนวยราชการสวนกลางสว นภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น ๆ ที่ตองดำเนินการในพื้นที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้น
การขยายเวลาการจัดทำและการแกไขแผนการดำเนินงานเปนอำนาจของผูบริหารทองถิ่น
1.6 ประโยชนของแผนการดำเนินงาน
1. ทำใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน โดยใชแผนการดำเนินงาน
เปนเครื่องมือในการพัฒนาทองถิ่น
2. องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ ่ นมี แ ผนงานโครงการพั ฒ นา ตรงตามความต อ งการและ
ตอบสนองปญหาของทองถิ่น และสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาทุกระดับ
3. ทำใหการพัฒนาในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมซ้ำซอนกับหนวยงานอื่น
4. ประชาชนทราบลวงหนาวา องคกรปกครองสวนทองถิ่น จะดำเนินการกิจกรรม หรือมี
โครงการพัฒนาอะไรในพื้นที่บาง เพื่อใชเปนขอมูลในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปดวยความถูกตอง โปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล
5. เปนเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานประจำปของ
หนวยงาน
6. แผนการดำเนินงานจะเปนเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น เพื่อ
ควบคุมการดำเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพื่อใหการใชงบประมาณเปนไปอยางคุมคา
และประหยัด

สวนที่ 2
บัญชีโครงการ / กิจกรรม

แบบ ผด. 01
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
จํานวนโครงการ
คิดเปนรอยละ
คิดรอยละของ
ยุทธศาสตรการพัฒนา
จํานวนงบประมาณ
ที่ดําเนินการ ของโครงการทั้งหมด
งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตรที่ 1 1 การพัฒนาระบบคมนาคมโครงสรางพื้นฐานการบริหารจัดการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แผนงานเคหะชุมชน
29
12.03
13.02
5,008,400
รวม
29
12.03
13.02
5,008,400

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจสูชุมชนที่เขมแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการทองเที่ยว
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
3
1.24
รวม
3
1.24
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานงบกลาง
รวม
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงานการศึกษา
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม

กองชาง
กองชาง

23,000
23,000

0.06
0.06

สํานักปลัด

8
81

3.32
33.61

410,000
854,012

1.07
2.22

สํานักปลัด
กองสาธารณสุขฯ

8

3.32

125,000

0.33

กองการศึกษา,สํานักปลัด,
กองสาธารณสุข

15
4
116

6.22
1.66
48.13

219,000
25,146,820
26,754,832

0.57
65.39
69.57

กองการศึกษา
สํานักปลัด

25
6
29

10.37
2.49
12.03

4,616,830
0
4,616,830

12.01
0.00
12.01

กองการศึกษา
กองการศึกษา

5

จํานวนโครงการ
คิดเปนรอยละ
คิดรอยละของ
จํานวนงบประมาณ
ที่ดําเนินการ ของโครงการทั้งหมด
งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตรที่ 5 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสิ่งแวดลอมธรรมชาติอยางยั่งยืน
แผนงานเคหะและชุมชน
6
2.49
185,000
0.48
ยุทธศาสตรการพัฒนา

แผนงานสาธารณสุข

3
9

1.24
3.73

30,000
215,000

0.08
0.56

4
1
1
7

1.66
0.41
0.41
2.90

1,003,000
20,000
20,000
1,372,018

2.61
0.05
0.05
3.57

รวม

13

5.39

1,043,000

2.71

รวม
รวมทั้งสิ้น

23
4
7
8
42
241

9.54
1.66
2.90
3.32
17.43
100.00

470,700
146,300
70,000
106,800
793,800
38,454,862

1.22
0.38
0.18
0.28
2.06
100.00

รวม
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
แผนงานงบกลาง

บัญชีครุภัณฑ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานเคหะและชุมชน

6

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กองชาง
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ

สํานักปลัด,กองคลัง
กองสาธารณสุขฯ
สํานักปลัด
สํานักปลัด,กองคลัง,
กองสาธารณสุขฯ

สํานักปลัด,กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองชาง

บัญชีจํานวนโครงการการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมโครงสรางพื้นฐานการบริหารจัดการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แผนงานเคหะชุมชน
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

1 โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค
หมูที่ 13

เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการกอสราง
อาคารอเนกประสงคประจําหมูบาน หมู
13 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 8 เมตร
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลยางฮอม
กําหนด)
2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการกอสราง
หมูที่ 14
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 14 สาย
เสนขนานสี่เลน หวยกางปลา ขนาดกวาง
4 เมตร ยาว 98 เมตร หนา 0.15 เมตร
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลยางฮอม
กําหนด)
3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการกอสราง
หมูที่ 19
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 19 จุดที่ 1
ซอย 11 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 50
เมตร หนา 0.15 เมตร
จุดที่ 2 ซอย 12 ขนาด กวาง 4 เมตร ยาว
48 เมตร หนา 0.15 เมตร
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลยางฮอม
กําหนด)

สถานที่
หนวยงาน
งบประมาณ ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก
200,000 หมูที่ 13
กองชาง
ต.ยางฮอม

200,000 หมูที่ 14
ต.ยางฮอม

กองชาง

200,000 หมูที่ 19
ต.ยางฮอม

กองชาง
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พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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
ที่

แบบ ผด. 02

บัญชีจํานวนโครงการการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจสูชุมชนที่เขมแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการทองเที่ยว
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

1 โครงการพัฒนาอาชีพตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการพัฒนาอาชีพตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เชน
คาอาหาร คาอาหารวาง คาวิทยากร
คาปายโครงการ ฯลฯ

2 โครงการสงเสริมและพัฒนาเกษตรเพื่อ
สืบสานพระราชดําริตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระมหากษัตริย
และพระบรมวงศานุวงศ

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการสงเสริมและพัฒนาเกษตร
เพื่อสืบสานพระราชดําริ ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ
เชน คาอาหาร คาอาหารวาง
คาวิทยากร คาปายโครงการ ฯลฯ

3 โครงการสงเสริมอาชีพในพื้นที่ตําบล
ยางฮอม

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการสงเสริมอาชีพในพื้นที่ตําบล
ยางฮอม เชน คาอาหาร คาอาหารวาง
คาวิทยากร คาปายโครงการ ฯลฯ

รวม 3 โครงการ

งบประมาณ

พื้นที่

หนวย
ดําเนินงาน
สํานักปลัด
(พช.)

10,000

ต.ยางฮอม

3,000

โครงการ
พระราชดําริของ
พระมหากษัตริย
และพระบรม
วงศานุวงศ

สํานักปลัด

10,000

ต.ยางฮอม

สํานักปลัด
(พช.)

23,000

14

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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
ที่

แบบ ผด. 02

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการกอสราง
หมูที่ 9
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9 จุดที่ 1
ซอย ขางวัด ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 50
เมตรหนา 0.15 เมตร จุดที่ 2 ซอยหลัง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยสัก ขนาด
กวาง 3 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15
เมตร จุดที่ 3 ซอยหนาโรงเรียนบานหวย
สัก ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 24 เมตร
หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลยางฮอมกําหนด)
5 โครงการกอสรางถังเก็บน้ําคอนกรีตเสริม เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการกอสราง
เหล็ก หมูที่ 11
ถังเก็บน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 11
ขนาดกวาง 4.20 เมตร ยาว 6.90 เมตร
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลยางฮอม
กําหนด)
6 โครงการกอสรางถังเก็บน้ําคอนกรีตเสริม เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการกอสราง
เหล็ก หมูที่ 18
ถังเก็บน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 18
ขนาดกวาง 4.20 เมตร ยาว 6.90 เมตร
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลยางฮอม
กําหนด)
7 โครงการกอสรางถังเก็บน้ําคอนกรีตเสริม เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการกอสราง
เหล็ก หมูที่ 6
ถังเก็บน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6
ขนาดกวาง 4.20 เมตร ยาว 6.90 เมตร
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลยางฮอม
กําหนด)

สถานที่
หนวยงาน
งบประมาณ ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก
200,000 หมูที่ 9
กองชาง
ต.ยางฮอม

200,000 หมูที่ 11
ต.ยางฮอม

กองชาง

200,000 หมูที่ 18
ต.ยางฮอม

กองชาง

200,000 หมูที่ 6
ต.ยางฮอม

กองชาง

8

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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
ที่

โครงการ/กิจกรรม

8 โครงการกอสรางฝายชะลอน้ํา หมูที่ 16
(ชวงบานนายวรยศ ไรแตง)

9 โครงการกอสรางฝายชะลอน้ํา หมูที่ 16
(ชวงบานนายสําเภา อินทรตะวัน)

10 โครงการกอสรางฝายทดน้ํา หมูที่ 15

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการกอสราง
ฝายชะลอน้ํา หมูที่ 16
(ชวงบานนายวรยศ ไรแตง) ขนาดกวาง
6.20 เมตร สูง 1.00 เมตร
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลยางฮอม
กําหนด)
เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการกอสราง
ฝายชะลอน้ํา หมูที่ 16
(ชวงบานนายสําเภา อินทรตะวัน) ขนาด
กวาง 6.20 เมตร สูง 1.00 เมตร
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลยางฮอม
กําหนด)
เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการกอสราง
ฝายทดน้ํา หมูที่ 15 ขนาดสันฝาย กวาง
2.00 เมตร ยาว 14.30 เมตร สูง 1.70
เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล
ยางฮอมกําหนด)

11 โครงการกอสรางพนังคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการกอสราง
ปองกันตลิ่งพังทลาย หมูที่ 1
พนังคอนกรีตเสริมเหล็กปองกันตลิ่ง
พังทลาย หมูที่ 1(ที่อานหนังสือพิมพ
หมูบาน) ขนาดสูง 2.00 เมตร ยาว 20.00
เมตร(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล
ยางฮอมกําหนด)

สถานที่
หนวยงาน
งบประมาณ ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก
65,000 หมูที่ 16
กองชาง
ต.ยางฮอม

65,000 หมูที่ 16
ต.ยางฮอม

กองชาง

200,000 หมูที่ 15
ต.ยางฮอม

กองชาง

200,000 หมูที่ 1
ต.ยางฮอม

กองชาง

9

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

12 โครงการกอสรางพนังปองกันตลิ่งพังทลาย เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการกอสราง
หมูที่ 21
พนังปองกันตลิ่งพังทลาย หมูที่ 21 (หวย
ปาแดง ชวงบานนายหวัด) ขนาดกวาง
3.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร (ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตําบลยางฮอมกําหนด)
13 โครงการกอสรางพนังปองกันตลิ่งพังทลาย เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการกอสราง
หมูที่ 8
พนังปองกันตลิ่งพังทลาย หมูที่ 8 รอง
หวายขนาดกวาง 2.20 เมตร ยาว 53.00
เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล
ยางฮอมกําหนด)
14 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา รูปตัวยู เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการกอสราง
ชนิดมีฝาปด หมูที่ 4
รางระบายน้ํา รูปตัวยู ชนิดมีฝาปด หมูที่
4 ชวงบานนางเพ็ญ สารคามถึงบานนาย
สมบูรณ พรมปญญา ขนาดกวาง 0.30
เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 108.00 เมตร
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลยางฮอม
กําหนด)
15 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการกอสราง
เสริมเหล็ก แบบมีฝาปด หมูที่ 2
รางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมี
ฝาปด หมูที่ 2 ถนนสายวัดปาแดง ขนาด
กวาง 0.30 เมตรลึก 0.30 เมตร ยาว
111.00 เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาล
ตําบลยางฮอมกําหนด)

สถานที่
หนวยงาน
งบประมาณ ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก
133,000 หมูที่ 21
กองชาง
ต.ยางฮอม

200,000 หมูที่ 8
ต.ยางฮอม

กองชาง

200,000 หมูที่ 4
ต.ยางฮอม

กองชาง

200,000 หมูที่ 2
ต.ยางฮอม

กองชาง
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พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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
ที่

โครงการ/กิจกรรม

16 โครงการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู
ชนิดมีฝาปด หมูที่ 21

17 โครงการขุดเจาะบอบาดาล พรอมระบบ
สูบน้ํา หมูที่ 12
18 โครงการขุดเจาะบอบาดาล พรอมระบบ
สูบน้ํา หมูที่ 17

19 โครงการขุดเจาะบอบาดาล พรอมระบบ
สูบน้ํา หมูที่ 20

20 โครงการขุดเจาะบอบาดาล พรอมระบบ
สูบน้ํา หมูที่ 7

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการกอสราง
รางระบายน้ํารูปตัวยู ชนิดมีฝาปด หมูที่
21 ชวงสวนนางลา สมแกว ถึง ลําหวย
ปาแดง) ขนาดกวาง 0.30 เมตร ลึก 0.50
เมตร ยาว 36.00 เมตร (ตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลยางฮอมกําหนด)
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการขุดเจาะ
บอบาดาล พรอมระบบสูบน้ํา หมูที่ 12
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลยางฮอม
กําหนด)
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการขุดเจาะ
บอบาดาล พรอมระบบสูบน้ํา หมูที่ 17
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลยางฮอม
กําหนด)
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการขุดเจาะ
บอบาดาล พรอมระบบสูบน้ําหมูที่ 20
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลยางฮอม
กําหนด)
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการขุดเจาะ
บอบาดาล พรอมระบบสูบน้ําหมูที่ 7
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลยางฮอม
กําหนด)

สถานที่
หนวยงาน
งบประมาณ ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก
67,000 หมูที่ 21
กองชาง
ต.ยางฮอม

280,000 หมูที่ 12
ต.ยางฮอม

กองชาง

280,000 หมูที่ 17
ต.ยางฮอม

กองชาง

280,000 หมูที่ 20
ต.ยางฮอม

กองชาง

280,000 หมูที่ 7
ต.ยางฮอม

กองชาง
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พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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
ที่

โครงการ/กิจกรรม

21 โครงการปรับปรุงหองกองการศึกษา
เทศบาลตําบลยางฮอม

22 โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก บานพญาพิภักดิ์

สถานที่
หนวยงาน
งบประมาณ ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปรับปรุง
200,000 เทศบาล
กองชาง
หองกองการศึกษา เทศบาลตําบลยางฮอม
ตําบลยางฮ
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลยางฮอม
อม
กําหนด)
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปรับปรุง
อาคารสถานที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
พญาพิภักดิ์ (ตามแบบแปลนที่เทศบาล
ตําบลยางฮอมกําหนด)

30,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
บานพญาพิ
ภักดิ์

กองชาง

23 โครงการปรับปรุงอาคารและสถานที่ศูนย เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปรับปรุง
พัฒนาเด็กเล็กบานปาบง
อาคารและสถานที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานปาบง (ตามแบบแปลนที่เทศบาล
ตําบลยางฮอมกําหนด)

30,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
บานปาบง

กองชาง

24 โครงการปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานหวยสัก

50,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
บานหวยสัก

กองชาง

100,000

กองชาง

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปรับปรุง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยสัก (ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตําบลยางฮอมกําหนด)

25 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการปรับปรุง
หมูที่ 16
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 16 ซอย
บานพอประวัติ อินทรถา กวาง 4.00
เมตร ยาว 62.00 เมตร (ตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลยางฮอมกําหนด)

12

หมูที่ 16
ต.ยางฮอม

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

26 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการปรับปรุง
หมูที่ 3
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 สายวัด
ทุงศรีเกิด ขนาดกวาง 1.00 เมตร ยาว
45.00 เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาล
ตําบลยางฮอมกําหนด)
27 โครงการปรับปรุงบอบาดาล/บอน้ําตื้นใน เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการปรับปรุง
พื้นที่ตําบลยางฮอม
บอบาดาล/บอน้ําตื้นในพื้นที่ตําบลยางฮ
อม (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล
ยางฮอมกําหนด)

สถานที่
หนวยงาน
งบประมาณ ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก
200,000 หมูที่ 3
กองชาง
ต.ยางฮอม

68,400 พื้นที่ตําบล
ยางฮอม

กองชาง

28 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน
หมูที่ 5

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมูบาน หมูที่ 5 เชน วางทอ
ประปาหมูบาน ระยะทาง 1,750 เมตร
ฯลฯ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล
ยางฮอมกําหนด)

200,000

หมูที่ 5
ต.ยางฮอม

กองชาง

29 โครงการปรับปรุงแหลงน้ําชุมชน
สาธารณประโยชน หมูที่ 10

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปรับปรุง
แหลงน้ําชุมชนสาธารณประโยชน หมูที่
10 (ตามแบบแปลนที่เทศบาล
ตําบลยางฮอมกําหนด)

200,000 หมูที่ 10
ต.ยางฮอม

กองชาง

รวม 29 โครงการ

4,928,400
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พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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
ที่

บัญชีจํานวนโครงการการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ต.ยางฮอม

5,000

ต.ยางฮอม

สํานักปลัด

5,000

ต.ยางฮอม

สํานักปลัด

50,000

ต.ยางฮอม

สํานักปลัด

15

พื้นที่

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

20,000

หนวย
ดําเนินงาน
สํานักปลัด

งบประมาณ

ต.ค.

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
1 การชวยเหลือประชาชนของเทศบาล เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
ตําบลยางฮอม (ดานสาธารณภัย)
โครงการการชวยเหลือประชาชนของ
เทศบาลตําบลยางฮอม (ดานสาธารณภัย)
เชน การปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย
แผนดินถลม ภัยแลง ภัยหนาว วาตภัย ไฟ
ปา และหมอกควัน ฯลฯ
2 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
การจราจรทางถนนชวงเทศกาลปใหม โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุการจราจร
ทางถนนชวงเทศกาลปใหม เชน ปาย
ประชาสัมพันธ ปายโครงการ น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชน ฯลฯ
3 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
การจราจรทางถนนชวงเทศกาล
โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุการจราจร
สงกรานต
ทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต เชน ปาย
ประชาสัมพันธ ปายโครงการ น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชน ฯลฯ
4 โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัคร เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
ปองกันไฟปาและหมอกควัน
โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกัน
ไฟปาและหมอกควัน เชน คาวิทยากร
คาอาหาร คาอาหารวาง คาปายโครงการ
วัสดุ คาอุปกรณที่ใชในการปองกันและดับ
ไฟปา เอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ

แบบ ผด. 02

200,000

ต.ยางฮอม

6 โครงการอบรมปองกันและบรรเทาสา เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
ธารณภัยใหประชาชนในพื้นที่ตําบล โครงการอบรมปองกันและบรรเทาสาธารณ
ยางฮอม
ภัยใหประชาชนในพื้นที่ตําบลยางฮอม เชน
คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง คาปาย
โครงการ วัสดุ คาอุปกรณที่ใชในการอบรม
ฯลฯ
7 โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัคร เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
ปองกันภัยฝายพลเรือน
โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
(หลักสูตรทบทวน)
ปองกันภัยฝายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)
เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง
คาปายโครงการ วัสดุ คาอุปกรณที่ใชในการ
อบรมหลักสูตรอาสาสมัครฯ เอกสาร
ประกอบการอบรม ฯลฯ

30,000

ต.ยางฮอม

สํานักปลัด

50,000

ต.ยางฮอม

สํานักปลัด

8 โครงการฝกอบรมทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

50,000

ต.ยางฮอม

สํานักปลัด

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการฝกอบรม
ทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
คาใชจายอื่น ๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ

รวม 8 โครงการ

งบประมาณ

410,000
16

พื้นที่

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
เฝาระวังเพื่อปองกันและชวยเหลือ
ผูประสบภัยในพื้นที่ตําบลยางฮอม เชน คา
จัดชื้ออุปกรณ กระสอบฟางเปลา ฯลฯ เพื่อ
ปองกันและยับยั้งเหตุอุทกภัย ภัยแลง ฯลฯ

หนวย
ดําเนินงาน
สํานักปลัด

รายละเอียดของกิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
5 โครงการเฝาระวังเพื่อปองกันและ
ชวยเหลือผูประสบภัยในพื้นที่ตําบล
ยางฮอม

งบประมาณ

พื้นที่

หนวย
ดําเนินงาน

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

57,510 ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

2 จางเหมาบริการสําหรับสํารวจขอมูล
จํานวนสัตวและขึ้นทะเบียน
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบา

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางเหมา
บริการสําหรับสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและ
ขึ้นทะเบียนสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา ตั้งไว 11,502 บาท

11,502 ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

3 โครงการการดูแลระยะยาวสําหรับ
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง เชน คาอาหาร คาอาหารวาง
คาสมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม ฯลฯ

15,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

4 โครงการควบคุมรณรงคและปองกัน
โรคพิษสุนัขบา

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการควบคุมรณรงคและปองกันโรคพิษ
สุนัขบา เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คา
สมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม ฯลฯ

40,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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ต.ค.

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
แผนงานสาธารณสุข
1 ขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา

งบประมาณ

พื้นที่

หนวย
ดําเนินงาน
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการควบคุมและปองกันโรค
ไขเลือดออก เชน คาอาหาร คาอาหารวาง
คาปายประชาสัมพันธ-โครงการ คาปาย
โครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ

40,000

ต.ยางฮอม

6 โครงการปองกันและแกไขปญหาการ เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
ตั้งครรภไมพรอมในวัยรุนตําบลยางฮ โครงการปองกันและแกไขปญหาการ
อม
ตั้งครรภไมพรอมในวัยรุนตําบลยางฮอม
เชน คาอาหาร คาอาหารวาง
คาสมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม ฯลฯ
7 โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอ เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอตาม
ดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชน ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
ตามอํานาจหนาที่
คาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ เชน คาใชจายอื่นที่จําเปนใน
การฝกอบรม ฯลฯ

15,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

30,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

8 โครงการพลังคนไทยรวมใจปองกัน
ไวรัสโคโรนา (COVID-19)

30,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการพลังคนไทยรวมใจปองกันไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) เชน คาอาหาร
คาอาหารวาง คาสมนาคุณวิทยากร คาปาย
โครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปนในการ
ฝกอบรม ฯลฯ
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ต.ค.

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
5 โครงการควบคุมและปองกันโรค
ไขเลือดออก

งบประมาณ

พื้นที่

หนวย
ดําเนินงาน
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลระยะยาว
สําหรับผูสูงอายุและครอบครัวผูสูงอายุ
(The Project of Long Term Care
Service Development for the Frail
Elderly and Their Families) เชน
คาอาหาร คาอาหารวาง คาสมนาคุณ
วิทยากร คาปายโครงการคาใชจายอื่นที่
จําเปนในการฝกอบรม ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการมหกรรมอาหาร (ยางฮอมมวนใจ
ใสใจสุขภาพ) เชน คาอาหาร คาอาหารวาง
คาสมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม ฯลฯ

25,000

ต.ยางฮอม

35,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

11 โครงการรณรงคและปองกันโรคติด เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
เชื้อในระบบทางเดินหายใจ เชน
โครงการรณรงคและปองกันโรคติดเชื้อใน
ไขหวัด 2009, ไขหวัดนก,ฝุน PM 2.5 ระบบทางเดินหายใจ เชน ไขหวัด 2009,
ไขหวัดนก,ฝุน PM 2.5 เชน คาอาหาร
คาอาหารวาง คาปายประชาสัมพันธ
โครงการ คาปายโครงการ คาใชจายอื่นที่
จําเปน ฯลฯ
12 โครงการอบรมการสรางสุขภาพรวม เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
พลคนสามวัย
โครงการอบรมการสรางสุขภาพรวมพลคน
สามวัย เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คา
สมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม ฯลฯ

15,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

30,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

10 โครงการมหกรรมอาหาร (ยางฮอม
มวนใจ ใสใจสุขภาพ)
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ต.ค.

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
9 โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลระยะ
ยาวสําหรับผูสูงอายุและครอบครัว
ผูสูงอายุ(The project of Long
Term Care Service Development
for the Frail Elderly and their
Families)
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ต.ยางฮอม

หนวย
ดําเนินงาน
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

ต.ยางฮอม

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

พื้นที่

ต.ค.

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
ที่
13 โครงการอบรมผูประกอบการรานคา เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
15,000
โครงการอบรมผูประกอบการรานคา เชน
คาอาหาร คาอาหารวาง คาสมนาคุณ
วิทยากร คาปายโครงการ คาใชจายอื่นที่
จําเปนในการฝกอบรม ฯลฯ
14 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
15,000
ผูสูงอายุในชุมชน
โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุในชุมชน
เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คาสมนาคุณ
วิทยากร คาปายโครงการ คาใชจายอื่นที่
จําเปนในการฝกอบรม ฯลฯ
15 โครงการอบรมใหความรูการขอ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
15,000
อนุญาตตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. โครงการอบรมใหความรูการขออนุญาต
2535
ตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เชน
คาอาหาร คาอาหารวาง คาสมนาคุณ
วิทยากร คาปายโครงการ คาใชจายอื่นที่ใน
อบรม
16 โครงการจัดระบบการแพทยฉุกเฉิน การฝ
เพื่อจากยเป
นคาฯลฯ
ใชจายโครงการจัดระบบ
15,000
ประจําตําบลยางฮอม
การแพทยฉุกเฉินประจําตําบลยางฮอม เชน
คาอาหาร คาอาหารวาง คาสมนาคุณ
วิทยากร คาปายโครงการ คาใชจายอื่นที่
จําเปนในการฝกอบรม ฯลฯ
17 โครงการปองกันและแกไขปญหา
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
15,000
เอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธแก โครงการปองกันและแกไขปญหาเอดส
เยาวชนในตําบลยางฮอม
และโรคติดตอทางเพศสัมพันธแกเยาวชนใน
ตําบลยางฮอม เชน คาอาหาร
คาสมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม ฯลฯ

19 อุดหนุนโครงการการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
หมูที่ 3

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการ
ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี เชน คาปายโครงการ คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง
คาอุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ
20 อุดหนุนโครงการการควบคุมโรคขาด เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการ
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
หมูที่ 4
กุมารี เชน คาปายโครงการ คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง
คาอุปกรณการอบรมฯ
ฯลฯ

6,000 ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

6,000 ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

21 อุดหนุนโครงการการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
หมูที่ 9

7,000 ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี เชน คาปายโครงการ คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ
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ต.ค.

ลําดับ
หนวย
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
พื้นที่
ที่
ดําเนินงาน
18 โครงการเฝาระวังปองกันและควบคุม เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
15,000 ศพด.ในพื้นที่ กองสาธารณสุข
โรคมือ เทา ปาก ใน ศพด.ตําบลยางฮ เฝาระวังปองกันและควบคุมโรคมือ เทา
ต.ยางฮอม และสิ่งแวดลอม
อม
ปากในศพด.ตําบลยางฮอม เชน คาอาหาร
คาสมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม ฯลฯ

งบประมาณ

พื้นที่

หนวย
ดําเนินงาน
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการ
ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี เชน คาปายโครงการ คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง
คาอุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ
23 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสาร เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการ
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
หมูที่ 14
กุมารี เชน คาปายโครงการคาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง
คาอุปกรณ การอบรมฯ ฯลฯ

6,000

ต.ยางฮอม

6,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

24 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
หมูที่ 19

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการ
ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี เชน คาปายโครงการ คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง
คาอุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ

6,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

25 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หมูที่ 1

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการ
ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี เชน คาปายโครงการ คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง
คาอุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ

6,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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ต.ค.

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
22 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
หมูที่ 11

27 อุดหนุนโครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
หมูที่ 12

28 อุดหนุนโครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
หมูที่ 13

29 อุดหนุนโครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
หมูที่ 15

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เชน คาปายโครงการ คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ
ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เชน คาปายโครงการ คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ
ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารีเชน คาปายโครงการ คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ
ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี เชน คาปายโครงการ คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ
ฯลฯ

งบประมาณ

พื้นที่

หนวย
ดําเนินงาน
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

7,000

ต.ยางฮอม

7,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

7,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

7,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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ต.ค.

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
26 อุดหนุนโครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
หมูที่ 10

31 อุดหนุนโครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
หมูที่ 17

32 อุดหนุนโครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
หมูที่ 18

33 อุดหนุนโครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
หมูที่ 20

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี เชน คาปายโครงการ คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ
ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี เชน คาปายโครงการ คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี เชน คาปายโครงการ คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ
ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน

งบประมาณ

พื้นที่

หนวย
ดําเนินงาน
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

7,000

ต.ยางฮอม

7,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

7,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

7,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี เชน คาปายโครงการ คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ
ฯลฯ
24
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ต.ค.

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
30 อุดหนุนโครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
หมูที่ 16

35 อุดหนุนโครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
หมูที่ 5

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี เชน คาปายโครงการ คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ
ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน

งบประมาณ

พื้นที่

หนวย
ดําเนินงาน
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

7,000

ต.ยางฮอม

7,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี เชน คาปายโครงการ คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ

36 อุดหนุนโครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
หมูที่ 6

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี เชน คาปายโครงการ คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ

7,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

37 อุดหนุนโครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
หมูที่ 7

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี เชน คาปายโครงการ คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ
ฯลฯ

7,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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ต.ค.

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
34 อุดหนุนโครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
หมูที่ 21

งบประมาณ

พื้นที่

หนวย
ดําเนินงาน
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี เชน คาปายโครงการ คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ
ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี เชน คาปายโครงการ คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ

7,000

ต.ยางฮอม

7,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

40 อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัคร
ราชกุมารี หมูที่ 14

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณอัครราชกุมารี เชน คาปายโครงการ
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ

7,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

41 อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจา
ฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี
หมูที่ 19

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระ
เจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัคร
ราชกุมารีเชน คาปายโครงการ คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ

7,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

39 อุดหนุนโครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หมูที่ 2
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ต.ค.

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
38 อุดหนุนโครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
หมูที่ 8

งบประมาณ

พื้นที่

หนวย
ดําเนินงาน
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณอัครราชกุมารี เชน คาปายโครงการ
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ

7,000

ต.ยางฮอม

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณอัครราชกุมารีเชน คาปายโครงการ
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ
ฯลฯ
44 อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจา โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระ
ฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี เจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัคร
หมูที่ 3
ราชกุมารี เชน คาปายโครงการ คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ
45 อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจา โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
ฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัย
หมูที่ 4
ลักษณอัครราชกุมารี เชน
คาปายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง
คาอุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ

7,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

7,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

7,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

43 อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจา
ฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี
หมูที่ 11
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รายละเอียดของกิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
42 อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราช
กุมารี หมูที่ 1

พื้นที่

หนวย
ดําเนินงาน
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

7,000

ต.ยางฮอม

47 อุดหนุนโครงการสืบสานพระราช
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
ปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
หมูที่ 11
ตานภัยมะเร็งเตานม เชน คาปายโครงการ
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ

7,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

48 อุดหนุนโครงการสืบสานพระราช
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
ปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
หมูที่ 12
ตานภัยมะเร็งเตานม เชน คาปายโครงการ
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ

7,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

49 อุดหนุนโครงการสืบสานพระราช
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
ปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
หมูที่ 13
ตานภัยมะเร็งเตานม เชน คาปายโครงการ
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ

7,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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ต.ค.

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
46 อุดหนุนโครงการสืบสานพระราช
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
ปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
หมูที่ 10
ตานภัยมะเร็งเตานม เชน คาปายโครงการ
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ

พื้นที่

หนวย
ดําเนินงาน
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

7,000

ต.ยางฮอม

7,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

6,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

53 อุดหนุนโครงการสืบสานพระราช
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
ปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
หมูที่ 17
ตานภัยมะเร็งเตานม เชน คาปายโครงการ
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ

7,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

54 อุดหนุนโครงการสืบสานพระราช
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
ปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
หมูที่ 18
ตานภัยมะเร็งเตานม เชน คาปายโครงการ
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ

6,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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ต.ค.

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
50 อุดหนุนโครงการสืบสานพระราช
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
ปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
หมูที่ 14
ตานภัยมะเร็งเตานม เชน คาปายโครงการ
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ
ฯลฯ
51 อุดหนุนโครงการสืบสานพระราช
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
ปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
หมูที่ 15
ตานภัยมะเร็งเตานม เชน คาปายโครงการ
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ
52 อุดหนุนโครงการสืบสานพระราช
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
ปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
หมูที่ 16
ตานภัยมะเร็งเตานม เชน คาปายโครงการ
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ

59 อุดหนุนโครงการสืบสานพระราช
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
ปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
หมูที่ 3
ตานภัยมะเร็งเตานม เชน คาปายโครงการ
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ

พื้นที่

หนวย
ดําเนินงาน
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

7,000

ต.ยางฮอม

6,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

6,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

6,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

7,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

30

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

งบประมาณ

ต.ค.

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
55 อุดหนุนโครงการสืบสานพระราช
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
ปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
หมูที่ 19
ตานภัยมะเร็งเตานม เชน คาปายโครงการ
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ
ฯลฯ
56 อุดหนุนโครงการสืบสานพระราช
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
ปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
หมูที่ 2
ตานภัยมะเร็งเตานม เชน คาปายโครงการ
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ
57 อุดหนุนโครงการสืบสานพระราช
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
ปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
หมูที่ 20
ตานภัยมะเร็งเตานม เชน คาปายโครงการ
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ
58 อุดหนุนโครงการสืบสานพระราช
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
ปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
หมูที่ 21
ตานภัยมะเร็งเตานม เชน คาปายโครงการ
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ

พื้นที่

หนวย
ดําเนินงาน
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

7,000

ต.ยางฮอม

6,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

6,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

63 อุดหนุนโครงการสืบสานพระราช
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
ปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
หมูที่ 7
ตานภัยมะเร็งเตานม เชน คาปายโครงการ
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ

6,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

64 อุดหนุนโครงการสืบสานพระราช
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
ปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
หมูที่ 8
ตานภัยมะเร็งเตานม เชน คาปายโครงการ
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ

7,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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ต.ค.

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
60 อุดหนุนโครงการสืบสานพระราช
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
ปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
หมูที่ 4
ตานภัยมะเร็งเตานม เชน คาปายโครงการ
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ
61 อุดหนุนโครงการสืบสานพระราช
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
ปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
หมูที่ 5
ตานภัยมะเร็งเตานม เชน คาปายโครงการ
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ
62 อุดหนุนโครงการสืบสานพระราช
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
ปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
หมูที่ 6
ตานภัยมะเร็งเตานม เชน คาปายโครงการ
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ

พื้นที่

หนวย
ดําเนินงาน
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

7,000

ต.ยางฮอม

66 อุดหนุนโครงการสืบสานพระราช
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
ปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
หมูที่ 1
ตานภัยมะเร็งเตานม เชน คาปายโครงการ
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ

7,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

67 อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบาน
ในพระราชประสงค หมูที่ 10

6,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

6,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

6,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

68 อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบาน
ในพระราชประสงค หมูที่ 12

69 อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบาน
ในพระราชประสงค หมูที่ 13

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค เชน คาปายโครงการ คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค เชน คาปายโครงการ คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค เชน คาปายโครงการ คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ
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งบประมาณ

ต.ค.

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
65 อุดหนุนโครงการสืบสานพระราช
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
ปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
หมูที่ 9
ตานภัยมะเร็งเตานม เชน คาปายโครงการ
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ

งบประมาณ

พื้นที่

หนวย
ดําเนินงาน
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค เชน คาปายโครงการ คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ

6,000

ต.ยางฮอม

71 อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบาน
ในพระราชประสงค หมูที่ 16

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค เชน คาปายโครงการ คา
สมนาคุณวิทยากรคาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ

7,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

72 อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบาน
ในพระราชประสงค หมูที่ 17

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค เชน คาปายโครงการ คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ

6,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

73 อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบาน
ในพระราชประสงค หมูที่ 18

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค เชน คาปายโครงการ คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค เชน คาปายโครงการ คา
สมนาคุณวิทยากรคาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ

7,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

7,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

74 อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบาน
ในพระราชประสงค หมูที่ 2
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รายละเอียดของกิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
70 อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบาน
ในพระราชประสงค หมูที่ 15

งบประมาณ

พื้นที่

หนวย
ดําเนินงาน
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค เชน คาปายโครงการ คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค เชน คาปายโครงการ คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ

7,000

ต.ยางฮอม

7,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

77 อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบาน
ในพระราชประสงค หมูที่ 5

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค เชน คาปายโครงการ คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ

7,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

78 อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบาน
ในพระราชประสงค หมูที่ 6

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค เชน คาปายโครงการ คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ

7,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

79 อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบาน
ในพระราชประสงค หมูที่ 7

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค เชน คาปายโครงการ คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ

7,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

76 อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบาน
ในพระราชประสงค หมูที่ 21
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รายละเอียดของกิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
75 อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบาน
ในพระราชประสงค หมูที่ 20

พื้นที่

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค เชน คาทําปาย คาสมมนา
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง
คาอุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ

6,000

ต.ยางฮอม

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค เชน คาทําปาย คาสมมนา
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง
คาอุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ
รวม 81 โครงการ

6,000

ต.ยางฮอม

81 อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบาน
ในพระราชประสงค หมูที่ 9

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

1 โครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้น
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
สําหรับเด็กและเยาวชนตําบลยางฮอม โครงการฝกอาชีพระยะสั้นสําหรับเด็กและ
เยาวชน ประชาชนทั่วไป ประจําป
งบประมาณ 2564 เชน คาปายโครงการ
คาตอบแทนวิทยากร คาจางเหมาจัด
ทําอาหารกลางวัน อาหารวางใหผูเขารับ
การอบรม คาเอกสารประกอบการอบรม
เครื่องเขียน คาวัสดุ อุปกรณ ประกอบการ
อบรม ฯลฯ

หนวย
ดําเนินงาน
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

งบประมาณ

ต.ค.

รายละเอียดของกิจกรรม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

854,012
งบประมาณ
20,000
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พื้นที่
ต.ยางฮอม

หนวย
ดําเนินงาน
การศึกษา

พ.ศ. 2563
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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
80 อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบาน
ในพระราชประสงค หมูที่ 8

พื้นที่

3 โครงการอบรมใหความรูในการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการอบรมใหความรูในการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด เชน คาอาหาร
คาอาหารวางคาวิทยากร คาปายโครงการ
ฯลฯ

10,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

4 โครงการเสริมสรางภูมิคุมกันใหแก
ครอบครัว

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
เสริมสรางภูมิคุมกันใหแกครอบครัว เชน
คาอาหาร คาอาหารวาง คาวิทยากร คาปาย
โครงการ ฯลฯ

10,000

ต.ยางฮอม

สํานักปลัด

5 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ
เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คาวิทยากร
คาปายโครงการ ฯลฯ

20,000

ต.ยางฮอม

สํานักปลัด

6 โครงการรณรงคการปองกันและแกไข เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
ปญหายาเสพติด
โครงการรณรงคการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด เชน คาอาหาร คาอาหาร
วาง คาปายโครงการ ฯลฯ

10,000

ต.ยางฮอม

สํานักปลัด
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10,000

หนวย
ดําเนินงาน
ต.ยางฮอม สํานักปลัด(พ.ช.)

งบประมาณ

ต.ค.

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
2 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนา เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
สตรีและเสริมสรางความเขมแข็งของ โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี
ชุมชน
และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน เชน
คาอาหาร คาอาหารวาง คาวิทยากร คา
ปาย ฯลฯ

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ
(อําเภอขุนตาล) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564 และคาใชจายอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
8 อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะผูนํา
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการพัฒนา
องคกรสตรีอําเภอขุนตาล
ทักษะภาวะผูนําองคกรสตรีอําเภอขุนตาล
และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
รวม 8 โครงการ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
1 โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็ก เพื่อจายเปนคาใชจายเปนคาดําเนิน
เล็ก
โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ประจําปงบประมาณ 2564 เชน คาซื้อ
เหรียญรางวัล ถวยรางวัล ของรางวัล จัดทํา
ปาย จัดซื้อวัสดุอุปกรณการแขงขันกีฬา
และตกแตงสถานที่ คาบํารุงสถานที่การ
แขงขันกีฬา ฯลฯ
2 โครงการนอมสํานึกในพระมหา
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ โครงการนอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร เชน คาไวนิล คาวัสดุ อุปกรณ
ประกอบโครงการฯ
คาซื้อน้ําดื่ม น้ําแข็ง แกวน้ําพลาสติก ถุง
เก็บขยะ ฯลฯ

40,000

ต.ยางฮอม

หนวย
ดําเนินงาน
สํานักปลัด

5,000

ต.ยางฮอม

สํานักปลัด

งบประมาณ

พื้นที่

125,000
30,000 ต.ยางฮอม

กองการศึกษา

70,000 ต.ยางฮอม

กองการศึกษา
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พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

รายละเอียดของกิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
7 อุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ
(อําเภอขุนตาล) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2564

50,000 ต.ยางฮอม

กองการศึกษา

10,000 ต.ยางฮอม

กองการศึกษา

พื้นที่

6 อุดหนุนโครงการรวมงานประเพณี
สักการะอนุสาวรียพอขุนเม็งราย
มหาราชและงานรดน้ําดําหัวผูวา
ราชการจังหวัดเชียงราย ประจําป
2564

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการรวมงาน
ประเพณีสักการะอนุสาวรียพอขุนเม็งราย
มหาราชและงานรดน้ําดําหัวผูวาราชการ
จังหวัดเชียงราย ประจําป 2564 ใหแก ทํา
การปกครองอําเภอขุนตาล

3,000 ต.ยางฮอม

กองการศึกษา

7 โครงการจัดกิจกรรมงานเดิน
เทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องใน
วันคลายวันพระราชสมภพ สมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ประจําป 2564

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัด
กิจกรรมงานเดินเทิดพระเกียรติและถวาย
สดุดี เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ใหแก
ที่ทําการปกครองอําเภอขุนตาล

3,000 ต.ยางฮอม

กองการศึกษา
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พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

10,000 ต.ยางฮอม

หนวย
ดําเนินงาน
กองการศึกษา

งบประมาณ

ต.ค.

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
3 โครงการปกปองและเชิดชูสถาบัน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
พระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุ โครงการปกปองและเชิดชูสถาบัน
วงศ
พระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ
ประจําปงบประมาณ 2564 เชน คาปาย
โครงการ คาวัสดุ อุปกรณ ประกอบ
โครงการฯ คาซื้อน้ําดื่ม น้ําแข็ง แกวน้ํา
พลาสติก ถุงเก็บขยะ ฯลฯ
4 อุดหนุนกิจกรรมรวมงานพอขุนเม็ง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกิจกรรมงานพอขุน
รายมหาราช ประจําป 2564
เม็งรายมหาราช ประจําป 2564 ใหแก ที่
ทําการปกครองอําเภอขุนตาล
5 โครงการสืบสานประเพณีนมัสการ
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการสืบสาน
และสรงน้ําพระธาตุดอยตุง ประจําป ประเพณีนมัสการและสรงน้ําพระธาตุดอย
2564 "2003 ปสืบมา หกเปงลองฟา ตุง ประจําป 2564 "2003 ปสืบมา หกเปง
ไหวสาพระธาตุดอยตุง"
ลองฟา ไหวสาพระธาตุดอยตุง" ใหแก
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

3,000 ต.ยางฮอม

9 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี
ประจําป 2564

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐ
พิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี
ประจําป 2564 ใหแก ที่ทําการปกครอง
อําเภอขุนตาล

3,000 ต.ยางฮอม

กองการศึกษา

10 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ประจําป 2564

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐ
พิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประจําป
2564 ใหแก ที่ทําการปกครองอําเภอขุนตาล

5,000 ต.ยางฮอม

กองการศึกษา

11 โครงการงานรัฐพิธีนอมรําลึก เนื่องใน
วันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ประจําป
2564

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการงานรัฐพิธี
นอมรําลึก เนื่องในวันคลายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ประจําป 2564 ใหแก ที่ทําการปกครอง
อําเภอขุนตาล

3,000 ต.ยางฮอม

กองการศึกษา

งบประมาณ
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พื้นที่

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐ
พิธีบําเพ็ญกุศลและนอมรําลึกเนื่องในวัน
คลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ประจําป 2564
ใหแก ที่ทําการปกครองอําเภอขุนตาล

หนวย
ดําเนินงาน
กองการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
8 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีบําเพ็ญ
กุศลและนอมรําลึกเนื่องในวันคลาย
วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ประจําป 2564

3,000 ต.ยางฮอม

13 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี เนื่องใน
โอกาสวันคลายวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปหลวง ประจําป 2564

เพื่อจายเปนเงิน อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐ
พิธี เนื่องในโอกาสวันคลายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพันป
หลวง ประจําป 2564 ใหแกที่ทําการ
ปกครองอําเภอขุนตาล

3,000 ต.ยางฮอม

กองการศึกษา

14 อุดหนุนโครงการสงเสริมประเพณี พิธี
ทานหาแมฟาหลวง เนื่องในวันคลาย
วันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบ
รมราชชนนี ประจําป 2564

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการสงเสริม
ประเพณี พิธีทานหาแมฟาหลวงเนื่องในวัน
คลายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบ
รมราชชนนี ประจําป 2564 ใหแก ที่ทําการ
ปกครองอําเภอขุนตาล

3,000 ต.ยางฮอม

กองการศึกษา

15 อุดหนุนโครงการธรรมะสัญจร

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการธรรมะ
สัญจร ใหแก สภาวัฒนธรรมตําบลยางฮอม

20,000 ต.ยางฮอม

กองการศึกษา

รวม 15 โครงการ

งบประมาณ

219,000

40

พื้นที่

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐ
พิธีเนื่องในวันคลายวันพระบรมราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพอแหงชาติ
ประจําป 2564 ใหแก ที่ทําการปกครอง
อําเภอขุนตาล

หนวย
ดําเนินงาน
กองการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
12 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องใน
วันคลายวันพระบรมราชสมภพ ของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร วันชาติ และวันพอ
แหงชาติ ประจําป 2564

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ

3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

4 สํารองจาย

งบประมาณ

พื้นที่

หนวย
ดําเนินงาน

เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุในพื้นที่ตําบลยางฮอม ชวงอายุ
60-69 ป รายละ 600 บาทตอเดือน ชวง
อายุ 70-79 ป รายละ 700 บาทตอเดือน
ชวงอายุ 80-89 ป รายละ 800 บาทตอ
เดือน ชวงอายุ 90 ขึ้นไป รายละ 1,000
บาทตอเดือน

19,026,000 ต.ยางฮอม

สํานักปลัด

-เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพคน
พิการในพื้นที่ตําบลยางฮอม รายละ 800
บาทตอเดือน
เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพแก
ผูปวยเอดสในพื้นที่ตําบลยางฮอม รายละ
500 บาทตอเดือน

5,572,800

ต.ยางฮอม

สํานักปลัด

48,000 ต.ยางฮอม

สํานักปลัด

500,020 ต.ยางฮอม

สํานักปลัด

เพื่อใชจายกรณีจําเปน ฉุกเฉินเกี่ยวกับการ
ปองกันและบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยตางๆ เชน
การปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย น้ําปา
ไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแลง ภัยหนาว
วาตภัย อัคคีภัย ไฟปาและหมอกควัน และ
โรคติดตอ
รวม 4 โครงการ

25,146,820
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พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

รายละเอียดของกิจกรรม

ต.ค.

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
งบกลาง
1 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

บัญชีจํานวนโครงการการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

แบบ ผด. 02

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงานการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม

ที่
1 โครงการแขงขันทักษะวิชาการศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

2 โครงการคาราวานเสริมสรางเด็ก

3 โครงการคิดสรางสรรคแตเยาววัย

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

พื้นที่

หนวย

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
แขงขันทักษะวิชาการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ประจําปงบประมาณ 2564 เชน คาปาย
โครงการ คาวัสดุอุปกรณประกอบโครงการ
คาจัดซื้อน้ําดื่มน้ําแข็ง แกวพลาสติก ถุงเก็บ
ขยะ คาจัดซื้อของรางวัล คาบํารุงสถานที่ ฯลฯ

20,000

ต.ยางฮอม

ดําเนินงาน
กองการศึกษา

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
คาราวานเสริมสรางเด็ก ประจําป
งบประมาณ 2564 เชน คาปายโครงการ
เครื่องเขียน คาวัสดุ อุปกรณ ประกอบ
โครงการฯสําหรับเขาฐานการเรียนรู คาซื้อ
ของรางวัล คาซื้อน้ําดื่ม น้ําแข็ง แกวน้ํา
พลาสติก ถุงเก็บขยะ ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
คิดสรางสรรคแตเยาววัยประจําป
งบประมาณ 2564 เชน คาปายโครงการ
เครื่องเขียน คาวัสดุ อุปกรณ ประกอบ
โครงการฯสําหรับเขาฐานการเรียนรู คาซื้อ
ของรางวัล คาซื้อน้ําดื่ม น้ําแข็ง แกวน้ํา
พลาสติก ถุงเก็บขยะ ฯลฯ

30,000

ต.ยางฮอม

กองการศึกษา

12,000

ต.ยางฮอม

กองการศึกษา
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ที่
4 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ

5 โครงการนิทรรศการวิชาการศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลยางฮอม

รายละเอียดของกิจกรรม
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
จัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําปงบประมาณ
2564 เชน คาปายโครงการ คาจัดซื้อของ
รางวัล คาใชจายการแสดงบนเวทีในพิธีเปด
โครงการ คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ และ
อุปกรณการแขงขัน เกมส นันทนาการ คาซื้อ
น้ําดื่มน้ําแข็ง แกวน้ํา ถุงเก็บขยะ คาบํารุง
สถานที่ ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
นิทรรศการวิชาการศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล
ยางฮอม ประจําปงบประมาณ 2564 เชนคา
ปายโครงการ คาปายแสดงผลงานวิชาการ
คาวัสดุอุปกรณตกแตงสถานที่ คาอาหารวาง
สําหรับแขกผูมีเกียรติ คาของรางวัลการ
แสดงพิธีเปดงาน คาบํารุงสถานที่ ฯลฯ

6 โครงการสนับสนุนคาจัดการเรียนการ เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
สอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (คา
สนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนย
จัดการเรียนการสอน/รายหัว)
พัฒนาเด็กเล็ก (คาจัดการเรียนการสอน/ราย
หัว) เชน คาจัดการเรียนการสอน/รายหัว
จํานวน 175 คน ราคาคนละ 1,700 บาท
เปนเงินทั้งสิ้น 297,500บาท

งบประมาณ

พื้นที่

หนวย

50,000

ต.ยางฮอม

ดําเนินงาน
กองการศึกษา

20,000

ต.ยางฮอม

กองการศึกษา

297,500 ต.ยางฮอม

กองการศึกษา

43

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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
7 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัด เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
การศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
(ศพด.)
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) เชน คา
หนังสือเรียน อุปกรณการเรียน คา
เครื่องแบบนักเรียน และคากิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน จํานวน 110 คน อัตราคนละ 1,130
บาท เปนเงินทั้งสิ้น 124,300 บาท
8 โครงการอบรมจัดทําแผนการจัดการ เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
เรียนรูระดับปฐมวัย
อบรมจัดทําแผนการจัดการเรียนรูระดับ
ปฐมวัย ประจําปงบประมาณ 2564 เชน คา
ปายโครงการ คาตอบแทนวิทยากร คาจาง
เหมาจัดทําอาหารกลางวัน อาหารวางใหผู
เขารับการอบรม คาเอกสารประกอบการ
อบรม คาวัสดุ อุปกรณ เครื่องเขียน
ประกอบการอบรม ฯลฯ
9 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู/
ผูดูแลเด็ก

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
อบรมพัฒนาศักยภาพครู/ผูดูแลเด็ก ประจําป
งบประมาณ 2564 เชน คาปายโครงการ
คาตอบแทนวิทยากร คาจางเหมาจัด
ทําอาหารกลางวัน อาหารวางใหผูเขารับการ
อบรม คาเอกสารประกอบการอบรม คา
วัสดุ อุปกรณ เครื่องเขียนประกอบการ
อบรม ฯลฯ

งบประมาณ

พื้นที่

หนวย

124,300 ต.ยางฮอม

ดําเนินงาน
กองการศึกษา

20,000 ต.ยางฮอม

กองการศึกษา

20,000

กองการศึกษา
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ที่
10 โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก เพื่อจายเปนคาอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 9 แหง

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

พื้นที่

หนวย

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
อาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจาย
เปนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 9 แหง เชน
คาอาหารกลางวัน จํานวน 175 คน
อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 245 วัน เปน
เงินทั้งสิ้น 857,500 บาท

857,500 ต.ยางฮอม

ดําเนินงาน
กองการศึกษา

11 โครงการอุยสอนหลานสืบสานภูมิ
ปญญาทองถิ่น

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
อุยสอนหลานสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น
ประจําปงบประมาณ 2564 เชน คาปาย
โครงการ คาปายแสดงประวัติความเปนมา
ของฐานการเรียน คาตอบแทนวิทยากร คา
วัสดุอุปกรณ คาจัดซื้อน้ําดื่ม น้ําแข็ง แกวน้ํา
พลาสติก ถุงเก็บขยะ คาอาหารวางสําหรับ
แขกผูมีเกียรติ คาบํารุงสถานที่ ฯลฯ

20,000

ต.ยางฮอม

กองการศึกษา

12 คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)

(1)คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดื่มเพื่อการพัฒนาการทาง
รางกาย จํานวน 9 ศูนย ตั้งไว 335,335 บาท
(2)คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็ก
อนุบาล-ประถมศึกษาปที่ 6 ตั้งไว 910,195
บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
สําหรับเด็กอนุบาล-ประถมศึกษาปที่ 6 ดื่ม
เพื่อพัฒนาการทางรางกาย จํานวน 6 โรงเรียน

ศพด.ในพื้นที่
ต.ยางฮอม

กองการศึกษา

335,335
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โครงการ/กิจกรรม

ที่
13 คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับ
เด็กอนุบาล-ประถมศึกษาปที่ 6

14 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กอนุบาล-ประถมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตําบล
ยางฮอม

รายละเอียดของกิจกรรม
เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
สําหรับเด็กอนุบาล-ประถมศึกษาปที่ 6 ดื่ม
เพื่อพัฒนาการทางรางกาย จํานวน 6 โรงเรียน
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน ใหแก โรงเรียนในพื้นที่ตําบลยางฮ
อม ในการดําเนินโครงการอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กอนุบาล-ประถมศึกษาปที่ 6
(จํานวน 200 วัน) จํานวน 6 แหง ดังนี้
-โรงเรียนบานหวยสัก
-โรงเรียนอนุบาลยางฮอม
-โรงเรียนบานพญาพิภักดิ์
-โรงเรียนบานชมภู
-โรงเรียนบานปาแดงหวยหลวง
-โรงเรียนบานทุงน้ําแพรปาบง

งบประมาณ

พื้นที่

หนวย

ดําเนินงาน
910,195 ร.ร.สังกัดสพฐ. กองการศึกษา

1,900,000 ร.ร.สังกัดสพฐ. กองการศึกษา

15 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กปลอดลูกน้ํายุงลาย กําจัดแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลายและ
ปองกันโรคไขเลือดออก

-

ศพด.
ต.ยางฮอม
ทั้ง 9 แหง

กองการศึกษา

16 ตรวจสุขภาพประจําป

-

ศพด.
ต.ยางฮอม
ทั้ง 9 แหง
ศพด.
ต.ยางฮอม
ทั้ง 9 แหง

กองการศึกษา

เพื่อตรวจสุขภาพและสํารวจ
ภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย

17 รณรงคปองกันและแกไขปญหาโรคมือ เพื่อรณรงค ประชาสัมพันธใหความรู
เทา ปากและโรคติดตอใน ศพด.
ในการปองกันและแกไขปญหาโรคมือ
เทา ปากและโรคติดตอใน ศพด.

-
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ที่
18 ออกกําลังกายกอนเขาเรียน

19 ฟนสวยยิ้มหวาน

20 เศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักสวนครัว

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

พื้นที่

หนวย
ดําเนินงาน
กองการศึกษา

จัดกิจกรรมการออกกําลังกายใหเด็กมี
พัฒนาการทางดานรางกายที่สมบูรณ
และแข็งแรง

-

ศพด.
บานหวยสัก

สอนวิธีการแปรงฟนที่ถูกตองและสงเสริม
ใหเด็กรูจักรักษาสุขภาพชองปากและมี
ฟนที่แข็งแรง
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผัก
สวนครัวใหเด็กไดเรียนรูหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดํารัส ร.9

-

ศพด.
บานหวยสัก

-

ศพด.
กองการศึกษา
บานหวยสัก
และศพดบาน

กองการศึกษา

หวยหลวงเหนือ

21 เลานิทานสรางจิตนาการ

-

22

-

23

24

25

กิจกรรมการเลานิทานสรางจิตนาการ
ใหแกเด็กและผูปกครอง
ศพด.บานหวยหลวงเหนือ
กิจกรรมวันไหวครู
จัดกิจกรรมวันไหวครูเพื่อใหเด็กไดแสดง
ความกตัญูกตเวทีตอครูบาอาจารย
กิจกรรมการทําขนมเบเกอรี่
จัดกิจกรรมการทําขนมเบเกอรี่เพื่อให
เด็กไดรับประสบการณตรงจากการ
เรียนรูผานประสบการณจริง
กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศนศูนย
จัดกิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กและตกแตงหองเรียน พัฒนาเด็กเล็กและตกแตงหองเรียน
ใหนาเรียนรู
ใหนาเรียนรู
เยี่ยมบานเด็กนักเรียน ศพด.
ออกเยี่ยมบานนักเรียนของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กทั้ง 9 แหง เพื่อเสริมสรางความ
สัมพันธอันดีระหวางครูผดด.และผูปกครอง
รวม 25 โครงการ

-

-

-

4,616,830
47

ศพด.
บานหวย
หลวงเหนือ
ศพด.บานหวย
หลวงเหนือ
ศพด.
บานหวย
หลวงเหนือ
ศพด.
ต.ยางฮอม
ทั้ง 9 แหง
ศพด.
ต.ยางฮอม
ทั้ง 9 แหง

กองการศึกษา

กองการศึกษา
กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
1 โครงการสูขวัญวันกตัญู
จัดกิจกรรมมการสูขวัญใหกับเด็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในตําบลยางฮอม
ทั้ง 9 แหง
2 สืบสานการแตงกายไทลื้อ
จัดใหเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กแตงกาย
ดวยชุดไทลื้อ เพื่อปลูกฝงใหเด็กใน
ศพด.บานหวยหลวงเหนือรูจัก
วัฒนธรรมไทลื้อ
3 การจัดกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรม
จัดกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
และภูมิปญญาทองถิ่นใหเด็กศพด.ได
เรียนรูการอนุรักษวัฒนธรรมภูมิปญญา
ทองถิ่น
4 การจัดกิจกรรมวันลอยกระทง
เพื่อจัดกิจกรรมวันลอยกระทงใหแกเด็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในตําบลยางฮอม
เพื่ออนุรักษประเพณีลอยกระทง

งบประมาณ
-

หนวย
ดําเนินงาน

ศพด.
ต.ยางฮอม
ทั้ง 9 แหง
ศพด.
บานหวย
หลวงเหนือ

กองการศึกษา

-

ศพด.
ต.ยางฮอม
ทั้ง 9 แหง

กองการศึกษา

-

ศพด.
ต.ยางฮอม
ทั้ง 9 แหง

กองการศึกษา

-

5 วันสําคัญของชาติและวันสําคัญ
ทางศาสนา

เพื่อจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติและ
วันสําคัญทางพุทธศาสนา

-

6 กิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรูและ
ภูมิปญญาทองถิ่น

เพื่อจัดกิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรูและ
ภูมิปญญาทองถิ่น

-

รวม 6 โครงการ

พื้นที่

48

กองการศึกษา

ศพด.
กองการศึกษา
ต.ยางฮอม
ทั้ง 9 แหง
ศพด.
กองการศึกษา
ต.ยางฮอม
ทั้ง 9 แหง
และเยาวชน
ในต.ยางฮอม

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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. 2564
เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตรที่ 5 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสิ่งแวดลอมธรรมชาติอยางยั่งยืน
แผนงานเคหะและชุมชน
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่
1 โครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการชุมชนปลอดขยะ Zero waste
เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คา
สมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม ฯลฯ
2 โครงการบริหารจัดการขยะแบบพึ่งพา
ตนเองในชุมชน

3 โครงการบริหารจัดการขยะอันตรายใน
ชุมชนตําบลยางฮอม

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการบริหารจัดการขยะแบบพึ่งพา
ตนเองในชุมชนเชน คาอาหาร คาอาหาร
วาง คาสมนาคุณวิทยากร คาปาย
โครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปนในการ
ฝกอบรม ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการการบริหารจัดการขยะอันตราย
ในชุมชนตําบลยางฮอม เชน คาอาหาร
คาอาหารวาง คาสมนาคุณวิทยากร คา
ปายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปนใน
การฝกอบรม คาจางเอกชนจัดเก็บขยะ
ฯลฯ

งบประมาณ

พื้นที่

หนวย
ดําเนินงาน
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

20,000

ต.ยางฮอม

30,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

60,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการประกวดชุมชน ปลอดขยะ
เศรษฐกิจพอเพียง เชน คาอาหาร
คาอาหารวาง คาสมนาคุณวิทยากร คา
ปายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปนใน
การฝกอบรม ฯลฯ

งบประมาณ

พื้นที่

หนวย
ดําเนินงาน
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

20,000

ต.ยางฮอม

5 โครงการสงเสริมการจัดการน้ําเสียของ เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
สถานประกอบการในชุมชนตําบลยางฮ โครงการสงเสริมการจัดการน้ําเสียของ
อม
สถานประกอบการในชุมชนตําบลยางฮ
อม เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คา
สมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม ฯลฯ

5,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

6 การบํารุงรักษาดูแลตนไมและจัดหาพันธุ เพื่อจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษา
ไมทดแทนเพื่อปรับปรุงภูมิทัศนในพื้นที่ ดูแลตนไมและจัดหาพันธุไมทดแทนและ
ตําบลยางฮอม
ปรับปรุงภูมิทัศนในพื้นที่ตําบลยางฮอม

50,000

ต.ยางฮอม

กองชาง

รวม 6 โครงการ

185,000
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พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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
แผนงานสาธารณสุข
1 โครงการจัดอบรมเขาคายเยาวชนรักปา เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
และสิ่งแวดลอม
โครงการจัดอบรมเขาคายเยาวชนรักษา
ปาและสิ่งแวดลอม เชน คาอาหาร คา
สมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม ฯลฯ
2 โครงการรณรงครักษาความสะอาด
แหลงน้ํา/ลําหวย

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการรณรงครักษาความสะอาดแหลง
น้ํา/ลําหวย เชน คาอาหาร คาสมนาคุณ
วิทยากร คาปายโครงการ คาใชจายอื่นที่
จําเปนในการฝกอบรม ฯลฯ
3 โครงการสงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอม เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
ในชุมชนตําบลยางฮอม
โครงการสงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอม
ในชุมชนตําบลยางฮอม เชน คาอาหาร
คาสมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม ฯลฯ
รวม 3 โครงการ

งบประมาณ

พื้นที่

หนวย
ดําเนินงาน

15,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

5,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

10,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

30,000
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พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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. 2564
เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

แบบ ผด. 02

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป

2 คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย
ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตางๆ
ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหา หรือปรับปรุง
ครุภัณฑ ที่ดินและหรือสิ่งกอสราง
(คาจางประเมินบริการสาธารณะ)

3 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพดาน
กฎหมายสําหรับคณะผูบริหารทองถิ่น
สมาชิกสภาทองถิ่น และพนักงาน
เทศบาลตําบลยางฮอม

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการเลือกตั้ง
ในสวนที่เกี่ยวของกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาจางองคกรหรือสถาบันที่
เปนกลางดําเนินการสํารวจความ
พึงพอใจของผูรับบริการ ตามมิติที่ขอรับ
การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการที่กําหนดวงเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
สําหรับ ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น

700,000 ต.ยางฮอม

หนวย
ดําเนินงาน
สํานักปลัด

12,000 ต.ยางฮอม

สํานักปลัด

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพดาน
กฎหมายสําหรับคณะผูบริหารทองถิ่น
สมาชิกสภาทองถิ่น และพนักงานเทศบาล
ตําบลยางฮอม เชน คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาปายไวนิลโครงการ คา
ถายเอกสาร คาสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ

26,000 ต.ยางฮอม

สํานักปลัด

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ
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พื้นที่

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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
1 คาใชจายในการจัดการเลือกตั้ง

รายละเอียดของกิจกรรม
คาใชจายโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน (สํารวจภาคสนามและลง
โปรแกรม)
-เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดทําแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
(สํารวจภาคสนามและลงโปรแกรม) และ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ

รวม 4 โครงการ
แผนงานสาธารณสุข
1 โครงการเทศบาลตําบลยางฮอมยิ้ม
บริการประชาชนเคลื่อนที่

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
เทศบาลตําบลยางฮอมยิ้มบริการประชาชน
เคลื่อนที่เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คา
ปายประชาสัมพันธโครงการ คาปาย
โครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปนฯ ฯลฯ

รวม 1 โครงการ
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
1 โครงการอบรมสงเสริมการจัดทําแผน
ชุมชน

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการอบรมสงเสริมการจัดทําแผนชุมชน
เชน คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางพรอม
เครื่องดื่ม คาปายโครงการ คาทําเอกสาร
และสิ่งพิมพ และวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ ฯลฯ

รวม 1 โครงการ

งบประมาณ

พื้นที่

250,000 ต.ยางฮอม

หนวย
ดําเนินงาน
กองคลัง

1,003,000
20,000 ต.ยางฮอม

กอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

20,000
20,000 ต.ยางฮอม

20,000
53

สํานักปลัด

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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
4 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังเชียงราย

แบบ ผด. 02/1

1. ประเภทบัญชีครุภัณฑ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

1 คาจัดซื้อเกาอี้บุนวม

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้บุนวม จํานวน
30 ตัวๆละ 800 บาท รวมเปนเงิน 24,000
บาท
2 คาจัดซื้อเกาอี้พนักพิงต่ํา
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้พนักพิงต่ํา
จํานวน 4 ตัวๆ ละ 1,800 บาท
รวมเปนเงิน 7,200 บาท
3 คาจัดซื้อเกาอี้พนักพิงสูง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้พนักพิงสูง
จํานวน 1 ตัวๆ ละ 5,000 บาท
รวมเปนเงิน 5,000 บาท
4 คาจัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติ
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระนางเจาสุทิดา
พระบาทสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชร
พัชรสุธาพิมลลักษณ
สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีในรัชกาลที่
พระบรมราชินใี นรัชกาลที่ 10 พรอม 10 พรอมติดตั้ง จํานวน 1 ซุม ๆ ละ
ติดตั้ง
140,000 บาทรวมเปนเงิน 140,000 บาท
5 คาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก
ฟุต
ขนาด 4 ฟุต จํานวน 1 หลัง ๆ ละ 4,800
บาท รวมเปนเงิน 4,800 บาท
6 คาจัดซื้อตูบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูบานเลื่อนทึบ ขนาด
4 ฟุต จํานวน 1 หลังๆ ละ 5,000 บาท
รวมเปนเงิน 5,000 บาท

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินงาน

หนวย
ดําเนินงาน

24,000

ครุภัณฑ
สํานักงาน

สํานักปลัด

7,200

ครุภัณฑ
สํานักงาน

สํานักปลัด

5,000

ครุภัณฑ
สํานักงาน

สํานักปลัด

140,000 ครุภัณฑ
สํานักงาน

สํานักปลัด

4,800

ครุภัณฑ
สํานักงาน

สํานักปลัด

5,000

ครุภัณฑ
สํานักงาน

สํานักปลัด
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เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน
จํานวน 2 หลังๆ ละ 5,500 บาท รวมเปน
เงิน 11,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเต็นทขนาดใหญ
จํานวน 2 หลังๆ ละ 13,350 บาท รวม
เปนเงิน26,700 บาท

11,000

ครุภัณฑ
สํานักงาน

สํานักปลัด

26,700

ครุภัณฑ
สํานักงาน

สํานักปลัด

เพื่อจายเปนคาจัดโตะทํางาน ขนาด 3.5
ฟุต จํานวน 3 ตัวๆ ละ 4,500 บาท รวม
เปนเงิน 13,500 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะอเนกประสงค
ชนิดพับเก็บได จํานวน 10 ตัวๆ ละ 2,200
บาท รวมเปนเงิน 22,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโทรศัพทพื้นฐาน
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 1,000 บาท รวม
เปนเงิน 3,000 บาท

13,500

ครุภัณฑ
สํานักงาน

สํานักปลัด

22,000

ครุภัณฑ
สํานักงาน

สํานักปลัด

3,000

ครุภัณฑ
สํานักงาน

สํานักปลัด

12 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
ประมวลผล แบบที่ 1*(จอแสดงภาพ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1*(จอ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)
แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท รวม
เปนเงิน 22,000 บาท

22,000

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

สํานักปลัด

7 คาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน

8 คาจัดซื้อเต็นทขนาดใหญ

9 คาจัดซื้อโตะทํางาน ขนาด 3.5 ฟุต

10 คาจัดซื้อโตะอเนกประสงค ชนิดพับ
เก็บได
11 คาจัดซื้อโทรศัพทพื้นฐาน

รายละเอียดของกิจกรรม
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13 คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
สํานักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว)

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับสํานักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่องๆ ละ
17,000 บาท รวมเปนเงิน 34,000 บาท

34,000

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

สํานักปลัด

14 คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
สําหรับงานประมวลผล

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1
เครื่องๆ ละ 22,000 บาท รวมเปนเงิน
22,000 บาท

22,000

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

สํานักปลัด

15 คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ
เลเซอร
Multifunction เลเซอร จํานวน 1
เครื่องๆ ละ 9,000 บาท รวมเปนเงิน
9,000 บาท

9,000

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

สํานักปลัด

16 คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด
800 VA

2,500

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

สํานักปลัด

5,400

ครุภัณฑ
สํานักงาน

กองคลัง

10,000

ครุภัณฑ
สํานักงาน

กองคลัง

4,800

ครุภัณฑ
สํานักงาน

กองคลัง

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา
ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่องๆ ละ
2,500 บาท รวมเปนเงิน 2,500 บาท
17 คาจัดซื้อเกาอี้พนักพิงต่ํา
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้พนักพิงต่ํา
จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 1,800 บาท รวมเปน
เงิน 5,400 บาท
18 คาจัดซื้อเกาอี้พนักพิงสูง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้พนักพิงสูง
จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 5,000 บาท
รวมเปนเงิน 10,000 บาท
19 คาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก
ฟุต
ขนาด 4 ฟุต จํานวน 1 หลัง ๆ ละ 4,800
บาท รวมเปนเงิน 4,800 บาท
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20 คาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน

21 คาจัดซื้อโตะทํางาน ขนาด 3.5 ฟุต

22 คาจัดซื้อรถจักรยานยนต

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินงาน

หนวย
ดําเนินงาน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน
จํานวน 5 หลังๆ ละ 5,500 บาท รวมเปน
เงิน 27,500 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน ขนาด 3.5
ฟุต จํานวน 1 ตัวๆ ละ 4,500 บาท รวม
เปนเงิน 4,500 บาท

27,500

ครุภัณฑ
สํานักงาน

กองคลัง

4,500

ครุภัณฑ
สํานักงาน

กองคลัง

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถจักรยานยนต
จํานวน 1 คัน ๆ ละ 44,800 บาท
รวมเปนเงิน 44,800 บาท

44,800

ครุภัณฑ
ยานพาหนะ
และขนสง

กองคลัง

22,000

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

กองคลัง

23 คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
สําหรับงานประมวลผล*

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก สําหรับงานประมวลผล* จํานวน 1
เครื่องๆ ละ 22,000 บาท รวมเปนเงิน
22,000 บาท
รวม 23 โครงการ

แผนงานการศึกษา
1 คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
สํานักงาน จอภาพขนาดไมนอยกวา
19 นิ้ว

470,700

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับสํานักงาน จอภาพขนาดไมนอยกวา
19 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
17,000 บาท เปนเงิน 34,000 บาท

34,000

2 คาจัดซื้อถังน้ํา แบบพลาสติก
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อถังน้ํา แบบพลาสติก
(Polymer Elixir) ขนาดความจุ 2,000 (Polymer Elixir) ขนาดความจุ 2,000 ลิตร
ลิตร
จํานวน 9 ใบๆ ละ 8,300 บาท รวมเปน
เงิน 74,700 บาท
-ใหแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 9 แหง

74,700
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3 คาจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดไมนอย เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด
กวา 16 นิ้ว
ไมนอ ยกวา 16 นิ้ว มอก. จํานวน 2 ตัวๆ
ละ 1,300 บาท
รวมเปนเงิน 2,600 บาท ใหแก ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานหวยสัก
4 คาจัดซื้อโตะกิจกรรมอนุบาล
อนุบาลโฟเมกา พรอมเกาอี้ 6 ตัว

เพื่อจายเปนคาใชจายเปนคาจัดซื้อโตะ
กิจกรรมอนุบาลโฟเมกา พรอมเกาอี้ 6 ตัว
จํานวน 10 ชุดๆ ละ 3,500 บาท รวมเปน
เงิน 35,000 บาท
-ใหแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชมภู
จํานวน 2 ชุด
-ใหแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาแดง
จํานวน 2 ชุด
-ใหแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาบง
จํานวน 2 ชุด
-ใหแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานน้ําแพร
จํานวน 2 ชุด
-ใหแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยสัก
จํานวน 2 ชุด

รวม 4 โครงการ
แผนงานสาธารณสุข
1 คาจัดซื้อเกาอี้พนักพิงต่ํา

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้พนักพิงต่ํา
จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 1,800 บาท รวมเปน
เงิน 7,200 บาท

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินงาน

หนวย
ดําเนินงาน

2,600

ครุภัณฑ
สํานักงาน

กองการศึกษา

35,000

ครุภัณฑ
การศึกษา

กองการศึกษา

146,300
7,200
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2 คาจัดซื้อเกาอี้พนักพิงสูง

5,000

ครุภัณฑ กองสาธารณสุข
สํานักงาน

3

5,500

ครุภัณฑ กองสาธารณสุข
สํานักงาน

24,200

ครุภัณฑ กองสาธารณสุข
สํานักงาน

18,000

ครุภัณฑ
สํานักงาน

สาธารณสุข

2,600

ครุภัณฑ
สํานักงาน

สาธารณสุข

7,500

ครุภัณฑ
วิทยาศาสตร
หรือ
การแพทย

สาธารณสุข

ครุภัณฑ
สํานักงาน

กองชาง

4

5

6

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้พนักพิงสูง
จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 5,000 บาท
รวมเปนเงิน 5,000 บาท
คาจัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน น้ําเย็น
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน น้ํา
เย็น จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 5,500 บาท
รวมเปนเงิน 5,500 บาท
คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 24,200 บาท รวม
เปนเงิน 24,200 บาท
คาจัดซื้อเครื่องโตะทํางาน ขนาด 3.5 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน ขนาด 3.5
ฟุต
ฟุต จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 4,500 บาท รวม
เปนเงิน 18,000 บาท
คาจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดไมนอย เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด
กวา 16 นิ้ว
ไมนอยกวา 16 นิ้ว จํานวน 2 ตัว ๆ ละ
1,300 บาท รวมเปนเงิน 2,600 บาท

งบประมาณ

7 คาจัดซื้อถังออกซิเจนครบชุด ขนาด
0.5 คิว

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อถังออกซิเจนครบชุด
ขนาด 0.5 คิว จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 7,500
บาท รวมเปนเงิน 7,500 บาท

รวม 7 โครงการ
แผนงานเคหะและชุมชน
1 คาจัดซื้อเกาอี้พนักพิงต่ํา

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้พนักพิงต่ํา
จํานวน 3 ตัวๆ ละ 1,800 บาท
รวมเปนเงิน 5,400 บาท

70,000
5,400
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งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินงาน

หนวย
ดําเนินงาน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้พนักพิงสูง
จํานวน 3 ตัวๆละ 5,000 บาท รวมเปนเงิน
15,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน
จํานวน 2 ตัวๆละ 5,500 บาท รวมเปนเงิน
11,000 บาท

15,000

ครุภัณฑ
สํานักงาน

กองชาง

11,000

ครุภัณฑ
สํานักงาน

กองชาง

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน ขนาด 3.5
ฟุต จํานวน 2 ตัวๆละ 4,500 บาท รวม
เปนเงิน 9,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องอินเวอรเตอร
12V 3,000 วัตต (เครื่องแปลงไฟ) จํานวน
1 เครื่อง ๆ ละ 8,900 บาท

9,000

ครุภัณฑ
สํานักงาน

กองชาง

8,900

ครุภัณฑ
ไฟฟาและ
วิทยุ

กองชาง

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน
1 เครื่องๆ ละ 30,000 บาท รวมเปนเงิน
30,000 บาท
7 คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ
เลเซอร หรือ LED สี
Multifunction เลเซอร หรือ LED สี
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 15,000 บาท รวม
เปนเงิน 15,000 บาท

30,000

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

กองชาง

15,000

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

กองชาง

8 คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด
800 VA

12,500

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

กองชาง

2 คาจัดซื้อเกาอี้พนักพิงสูง

3 คาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน

4 คาจัดซื้อโตะทํางาน ขนาด 3.5 ฟุต

5 คาจัดซื้อเครื่องอินเวอรเตอร 12V
3,000 วัตต (เครื่องแปลงไฟ)

6 คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา
ขนาด 800 VA จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ
2,500 บาท รวมเปนเงิน 12,500 บาท
รวม 8 โครงการ

106,800
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งบกลาง
1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

2 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตําบล
ยางฮอม
3 เงินคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แหงประเทศไทย

4 คาใชจายในการจัดการจราจร

รายละเอียดของกิจกรรม

เพื่อสมทบกองทุนประกันสังคม ดังนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ และ
พนักงานจางทั่วไป ตั้งไว 104,619 บาท
(2) พนักงานจางตามภารกิจ(ผูดูแลเด็ก
(ทักษะ)) จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 61,560
บาท จายจากเงินรายได 19,602 บาท
-เพื่อจายเปนคาสมทบเงินกองทุน
หลักประกันสังคมในอัตรารอยละหาของ
คาจางพรอมหักคาจางของพนักงานจางสง
เปนเงินสมทบในอัตราเดียวกัน
เพื่อจายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตําบล
ยางฮอม
เพื่อจายเปนคาบํารุงสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศไทย
ตามขอบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย ขอ 16
เพื่อจายเปนคาใชจายในการแกไขปญหา
เกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชนไดรับ
ประโยชนโดยตรง เชน การทาสีตีเสน
สัญญาณไฟจราจรสามเหลี่ยมหยุดตรวจ
ปายจราจร กระจกโคงจราจร กระบองไฟ
จราจรกรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผง
พลาสติกใสน้ํา เสาลมลุกจราจร
เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ ฯลฯ

งบประมาณ

พื้นที่

185,781 ต.ยางฮอม

หนวย
ดําเนินงาน
กองคลัง

400,000 ต.ยางฮอม

กอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
49,600 ต.ยางฮอม
กองคลัง

10,000 ต.ยางฮอม
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รายละเอียดของกิจกรรม

6 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)
7 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาทําศพ ของ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง
เพื่อสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) ประจําป
งบประมาณ 2564

เพื่อจายเปนคาสมทบเงินกองทุนเงิน
ทดแทนในอัตรารอยละ 0.2
ของคาจาง โดยประมาณการทั้งป ของ
พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป
และพนักงานจางตามภารกิจ(ผูดูแลเด็ก
(ทักษะ))
รวม 7 โครงการ

140,000 ต.ยางฮอม

หนวย
ดําเนินงาน
สํานักปลัด

576,637 ต.ยางฮอม

กองคลัง

10,000 ต.ยางฮอม

กองคลัง

งบประมาณ

1,372,018
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ที่
5 เงินชวยพิเศษ

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังเชียงราย

แบบ ผด. 02/1

1. ประเภทบัญชีครุภัณฑ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

1 คาจัดซื้อเกาอี้บุนวม

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้บุนวม จํานวน
30 ตัวๆละ 800 บาท รวมเปนเงิน 24,000
บาท
2 คาจัดซื้อเกาอี้พนักพิงต่ํา
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้พนักพิงต่ํา
จํานวน 4 ตัวๆ ละ 1,800 บาท
รวมเปนเงิน 7,200 บาท
3 คาจัดซื้อเกาอี้พนักพิงสูง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้พนักพิงสูง
จํานวน 1 ตัวๆ ละ 5,000 บาท
รวมเปนเงิน 5,000 บาท
4 คาจัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติ
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระนางเจาสุทิดา
พระบาทสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชร
พัชรสุธาพิมลลักษณ
สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีในรัชกาลที่
พระบรมราชินใี นรัชกาลที่ 10 พรอม 10 พรอมติดตั้ง จํานวน 1 ซุม ๆ ละ
ติดตั้ง
140,000 บาทรวมเปนเงิน 140,000 บาท
5 คาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก
ฟุต
ขนาด 4 ฟุต จํานวน 1 หลัง ๆ ละ 4,800
บาท รวมเปนเงิน 4,800 บาท
6 คาจัดซื้อตูบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูบานเลื่อนทึบ ขนาด
4 ฟุต จํานวน 1 หลังๆ ละ 5,000 บาท
รวมเปนเงิน 5,000 บาท

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินงาน

หนวย
ดําเนินงาน

24,000

ครุภัณฑ
สํานักงาน

สํานักปลัด

7,200

ครุภัณฑ
สํานักงาน

สํานักปลัด

5,000

ครุภัณฑ
สํานักงาน

สํานักปลัด

140,000 ครุภัณฑ
สํานักงาน

สํานักปลัด

4,800

ครุภัณฑ
สํานักงาน

สํานักปลัด

5,000

ครุภัณฑ
สํานักงาน

สํานักปลัด
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งบประมาณ
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ดําเนินงาน

หนวย
ดําเนินงาน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน
จํานวน 2 หลังๆ ละ 5,500 บาท รวมเปน
เงิน 11,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเต็นทขนาดใหญ
จํานวน 2 หลังๆ ละ 13,350 บาท รวม
เปนเงิน26,700 บาท

11,000

ครุภัณฑ
สํานักงาน

สํานักปลัด

26,700

ครุภัณฑ
สํานักงาน

สํานักปลัด

เพื่อจายเปนคาจัดโตะทํางาน ขนาด 3.5
ฟุต จํานวน 3 ตัวๆ ละ 4,500 บาท รวม
เปนเงิน 13,500 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะอเนกประสงค
ชนิดพับเก็บได จํานวน 10 ตัวๆ ละ 2,200
บาท รวมเปนเงิน 22,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโทรศัพทพื้นฐาน
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 1,000 บาท รวม
เปนเงิน 3,000 บาท

13,500

ครุภัณฑ
สํานักงาน

สํานักปลัด

22,000

ครุภัณฑ
สํานักงาน

สํานักปลัด

3,000

ครุภัณฑ
สํานักงาน

สํานักปลัด

12 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
ประมวลผล แบบที่ 1*(จอแสดงภาพ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1*(จอ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)
แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท รวม
เปนเงิน 22,000 บาท

22,000

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

สํานักปลัด

7 คาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน

8 คาจัดซื้อเต็นทขนาดใหญ

9 คาจัดซื้อโตะทํางาน ขนาด 3.5 ฟุต

10 คาจัดซื้อโตะอเนกประสงค ชนิดพับ
เก็บได
11 คาจัดซื้อโทรศัพทพื้นฐาน

รายละเอียดของกิจกรรม
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งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินงาน

หนวย
ดําเนินงาน

13 คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
สํานักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว)

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับสํานักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่องๆ ละ
17,000 บาท รวมเปนเงิน 34,000 บาท

34,000

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

สํานักปลัด

14 คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
สําหรับงานประมวลผล

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1
เครื่องๆ ละ 22,000 บาท รวมเปนเงิน
22,000 บาท

22,000

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

สํานักปลัด

15 คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ
เลเซอร
Multifunction เลเซอร จํานวน 1
เครื่องๆ ละ 9,000 บาท รวมเปนเงิน
9,000 บาท

9,000

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

สํานักปลัด

16 คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด
800 VA

2,500

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

สํานักปลัด

5,400

ครุภัณฑ
สํานักงาน

กองคลัง

10,000

ครุภัณฑ
สํานักงาน

กองคลัง

4,800

ครุภัณฑ
สํานักงาน

กองคลัง

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา
ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่องๆ ละ
2,500 บาท รวมเปนเงิน 2,500 บาท
17 คาจัดซื้อเกาอี้พนักพิงต่ํา
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้พนักพิงต่ํา
จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 1,800 บาท รวมเปน
เงิน 5,400 บาท
18 คาจัดซื้อเกาอี้พนักพิงสูง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้พนักพิงสูง
จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 5,000 บาท
รวมเปนเงิน 10,000 บาท
19 คาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก
ฟุต
ขนาด 4 ฟุต จํานวน 1 หลัง ๆ ละ 4,800
บาท รวมเปนเงิน 4,800 บาท
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20 คาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน

21 คาจัดซื้อโตะทํางาน ขนาด 3.5 ฟุต

22 คาจัดซื้อรถจักรยานยนต

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินงาน

หนวย
ดําเนินงาน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน
จํานวน 5 หลังๆ ละ 5,500 บาท รวมเปน
เงิน 27,500 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน ขนาด 3.5
ฟุต จํานวน 1 ตัวๆ ละ 4,500 บาท รวม
เปนเงิน 4,500 บาท

27,500

ครุภัณฑ
สํานักงาน

กองคลัง

4,500

ครุภัณฑ
สํานักงาน

กองคลัง

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถจักรยานยนต
จํานวน 1 คัน ๆ ละ 44,800 บาท
รวมเปนเงิน 44,800 บาท

44,800

ครุภัณฑ
ยานพาหนะ
และขนสง

กองคลัง

22,000

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

กองคลัง

23 คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
สําหรับงานประมวลผล*

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก สําหรับงานประมวลผล* จํานวน 1
เครื่องๆ ละ 22,000 บาท รวมเปนเงิน
22,000 บาท
รวม 23 โครงการ

แผนงานการศึกษา
1 คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
สํานักงาน จอภาพขนาดไมนอยกวา
19 นิ้ว

470,700

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับสํานักงาน จอภาพขนาดไมนอยกวา
19 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
17,000 บาท เปนเงิน 34,000 บาท

34,000

2 คาจัดซื้อถังน้ํา แบบพลาสติก
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อถังน้ํา แบบพลาสติก
(Polymer Elixir) ขนาดความจุ 2,000 (Polymer Elixir) ขนาดความจุ 2,000 ลิตร
ลิตร
จํานวน 9 ใบๆ ละ 8,300 บาท รวมเปน
เงิน 74,700 บาท
-ใหแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 9 แหง

74,700
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3 คาจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดไมนอย เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด
กวา 16 นิ้ว
ไมนอ ยกวา 16 นิ้ว มอก. จํานวน 2 ตัวๆ
ละ 1,300 บาท
รวมเปนเงิน 2,600 บาท ใหแก ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานหวยสัก
4 คาจัดซื้อโตะกิจกรรมอนุบาล
อนุบาลโฟเมกา พรอมเกาอี้ 6 ตัว

เพื่อจายเปนคาใชจายเปนคาจัดซื้อโตะ
กิจกรรมอนุบาลโฟเมกา พรอมเกาอี้ 6 ตัว
จํานวน 10 ชุดๆ ละ 3,500 บาท รวมเปน
เงิน 35,000 บาท
-ใหแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชมภู
จํานวน 2 ชุด
-ใหแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาแดง
จํานวน 2 ชุด
-ใหแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาบง
จํานวน 2 ชุด
-ใหแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานน้ําแพร
จํานวน 2 ชุด
-ใหแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยสัก
จํานวน 2 ชุด

รวม 4 โครงการ
แผนงานสาธารณสุข
1 คาจัดซื้อเกาอี้พนักพิงต่ํา

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้พนักพิงต่ํา
จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 1,800 บาท รวมเปน
เงิน 7,200 บาท

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินงาน

หนวย
ดําเนินงาน

2,600

ครุภัณฑ
สํานักงาน

กองการศึกษา

35,000

ครุภัณฑ
การศึกษา

กองการศึกษา

146,300
7,200
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2 คาจัดซื้อเกาอี้พนักพิงสูง

5,000

ครุภัณฑ กองสาธารณสุข
สํานักงาน

3

5,500

ครุภัณฑ กองสาธารณสุข
สํานักงาน

24,200

ครุภัณฑ กองสาธารณสุข
สํานักงาน

18,000

ครุภัณฑ
สํานักงาน

สาธารณสุข

2,600

ครุภัณฑ
สํานักงาน

สาธารณสุข

7,500

ครุภัณฑ
วิทยาศาสตร
หรือ
การแพทย

สาธารณสุข

ครุภัณฑ
สํานักงาน

กองชาง

4

5

6

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้พนักพิงสูง
จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 5,000 บาท
รวมเปนเงิน 5,000 บาท
คาจัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน น้ําเย็น
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน น้ํา
เย็น จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 5,500 บาท
รวมเปนเงิน 5,500 บาท
คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 24,200 บาท รวม
เปนเงิน 24,200 บาท
คาจัดซื้อเครื่องโตะทํางาน ขนาด 3.5 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน ขนาด 3.5
ฟุต
ฟุต จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 4,500 บาท รวม
เปนเงิน 18,000 บาท
คาจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดไมนอย เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด
กวา 16 นิ้ว
ไมนอยกวา 16 นิ้ว จํานวน 2 ตัว ๆ ละ
1,300 บาท รวมเปนเงิน 2,600 บาท

งบประมาณ

7 คาจัดซื้อถังออกซิเจนครบชุด ขนาด
0.5 คิว

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อถังออกซิเจนครบชุด
ขนาด 0.5 คิว จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 7,500
บาท รวมเปนเงิน 7,500 บาท

รวม 7 โครงการ
แผนงานเคหะและชุมชน
1 คาจัดซื้อเกาอี้พนักพิงต่ํา

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้พนักพิงต่ํา
จํานวน 3 ตัวๆ ละ 1,800 บาท
รวมเปนเงิน 5,400 บาท

70,000
5,400

61

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินงาน

หนวย
ดําเนินงาน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้พนักพิงสูง
จํานวน 3 ตัวๆละ 5,000 บาท รวมเปนเงิน
15,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน
จํานวน 2 ตัวๆละ 5,500 บาท รวมเปนเงิน
11,000 บาท

15,000

ครุภัณฑ
สํานักงาน

กองชาง

11,000

ครุภัณฑ
สํานักงาน

กองชาง

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน ขนาด 3.5
ฟุต จํานวน 2 ตัวๆละ 4,500 บาท รวม
เปนเงิน 9,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องอินเวอรเตอร
12V 3,000 วัตต (เครื่องแปลงไฟ) จํานวน
1 เครื่อง ๆ ละ 8,900 บาท

9,000

ครุภัณฑ
สํานักงาน

กองชาง

8,900

ครุภัณฑ
ไฟฟาและ
วิทยุ

กองชาง

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน
1 เครื่องๆ ละ 30,000 บาท รวมเปนเงิน
30,000 บาท
7 คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ
เลเซอร หรือ LED สี
Multifunction เลเซอร หรือ LED สี
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 15,000 บาท รวม
เปนเงิน 15,000 บาท

30,000

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

กองชาง

15,000

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

กองชาง

8 คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด
800 VA

12,500

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

กองชาง

2 คาจัดซื้อเกาอี้พนักพิงสูง

3 คาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน

4 คาจัดซื้อโตะทํางาน ขนาด 3.5 ฟุต

5 คาจัดซื้อเครื่องอินเวอรเตอร 12V
3,000 วัตต (เครื่องแปลงไฟ)

6 คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา
ขนาด 800 VA จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ
2,500 บาท รวมเปนเงิน 12,500 บาท
รวม 8 โครงการ

106,800
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