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การจั ด ทำแผนการดำเนิ น งาน ของเทศบาลตำบลยางฮอม ได จั ด ทำขึ้ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว า ด ว ยการจั ด ทำแผนพั ฒ นาขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น พ.ศ. 2559 และ
ที่ แ ก ไขเพิ่ ม เติ ม ข อ 27 ดำเนิ น งานให จั ด ทำให จั ด ทำให แ ลว เสร็จ ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต วัน ที่ ป ระกาศ
ใชงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงาน
และโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภ าค รัฐวิสาหกิจ หรือหนว ยงานอื่น ๆ ที่ตองดำเนิน การ
ในพื้ น ที่ อ งคก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในป งบประมาณนั้น โดยแผนการดำเนิ น งานเป น เอกสารที่ แ สดงถึ ง
รายละเอีย ดแผนงาน/โครงการพัฒ นา และกิจ กรรมตาง ๆ ที่จ ะดำเนินการจริงในพื้ นที่ของเทศบาลตำบล
ยางฮอม ประจำป งบประมาณ 2565 (เริ่ม 1 ตุ ลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) เพื่ อ ให ผูบ ริห าร
ของเทศบาลตำบลยางฮอมใชเปนแนวทางในการดำเนินงานใหเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ โดยเปนไปตาม
กรอบยุท ธศาสตรก ารพัฒ นาทอ งถิ่นตำบลยางฮอมทั้ง 6 ดาน และรวมทั้งเปนเอกสารที่จะใชเปนเครื่องมือ
ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลยางฮอมตอไป
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สวนที่ 1
บทนำ
1.1 บทนำ
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว าด ว ยการจั ด ทำแผนพั ฒ นาขององค ก รปกครองส ว น
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม ไดกำหนดใหองคการปกครองสวนทองถิ่นทำแผนพัฒนาทองถิ่นและ
แผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น มีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจำปงบประมาณนั้น
ทำใหแนวทางในการดำเนินงานในปงบประมาณนั้น ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น มีการประสาน และบูรณาการการทำงานกับหนวยงานและการจำแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน
โครงการในแผนการดำเนิน งานจะทำใหก ารติด ตามประเมินผลเมื่อ สิ้นปมี ความสะดวกมากขึ้นอีกดวยจาก
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548(หมวด 5
ขอ 26 ) ไดกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาครัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทำรางแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดำเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถิ่น
ประกาศเปนแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดำเนิน งานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ
เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน และตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน
และที่ แ กไขเพิ่ มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2559 ข อ ที่ 27 แผนการดำเนิ นงานให จัดทำเสร็จ
ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ ป ระกาศใช ง บประมาณรายจ า ยประจำป งบประมาณรายจ า ยเพิ่ ม เติ ม
งบประมาณจากเงิ น สะสม หรื อ ได รั บ แจ งแผนงานโครงการจากหน ว ยราชการส ว นกลาง ส ว นภู มิ ภ าค
รัฐวิส าหกิจหรือหน วยงานอื่ น ๆ ที่ตองดำเนิน งานในพื้ นที่อ งคกรปกครองสว นทอ งถิ่นในปงบประมาณนั้ น
การขยายเวลาการจัดทำแผนและการแกไขแผนการดำเนินงานเปนอำนาจของผูบริหารทองถิ่น
1.2 วัตถุประสงคของแผนการดำเนินงาน
1. เพื่ อ แสดงถึงรายละเอี ยดของแผนงาน/โครงการพั ฒ นาและกิจ กรรมการพั ฒ นาที่ด ำเนิ นการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลยางฮอมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
2. เพื่ อ ให ห น ว ยงานใช เป น เครื่ อ งมื อ ในการควบคุ ม การดำเนิ น งานให เป น ไปอย า งเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
3. เพื่ อให การดำเนินงานโครงการ มีแ นวทางปฏิ บั ติที่ชัดเจน สอดคล อ งกั บ ยุทธศาสตรก ารพั ฒ นา
ของทองถิ่น และสามารถวัดผลประเมินผลความสำเร็จได
4. เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีเปาหมายตามยุทธศาสตรและบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรมที่ตั้งไว
5. เพื่อใหการดำเนินโครงการของเทศบาลตำบลยางฮอม มีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการรวมกันของ
ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ และไมเกิดการซ้ำซอนกัน
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1.3 แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานเปนเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผูบ ริหารทองถิ่นเพื่อควบคุมการ
ดำเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเปนเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน
และการประเมินผล ดังนั้นแผนปฏิบัติการจึงมีแนวทางในการจัดทำ ดังนี้
1. เปนแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเปนการดำเนินการ (Action Plan)
2. จัดทำหลังจากที่ไดมีการจัดทำงบประมาณรายจายประจำปแลว
3. แสดงถึงเปาหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการที่ชัดเจน และ
แสดงถึงการดำเนินงานจริง
4. เปนการรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานที่จะเขามาดำเนินการในพื้นที่เทศบาลตำบลยางฮอม
1.4 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 (หมวด 5 ขอ 26) และที่แกไขเพิ่มเติม ไดกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทำแผนการ
ดำเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1 คณะกรรมการสนั บ สนุ น การพั ฒ นาท องถิ่น เก็บ รวบรวมแผนงาน/โครงการพั ฒ นาขององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการใน
พื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทำรางแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พิจารณารางแผนการดำเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถิ่น ประกาศ
เปนแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ เพื่อให
ประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน
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จากขั้นตอนการทำแผนการดำเนินงานสามารถเขียนเปนแผนภูมิไดดังนี้
คณะกรรมการสนับสนุน
จัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
หนวยงานอื่น

ทำรางแผนการดำเนินงาน

เสนอรางแผนการ
ดำเนินงาน

คณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น

พิจารณารางแผนการ
ดำเนินงาน

เสนอรางตอผูบ ริหารทองถิ่น

ผูบริหารทองถิ่นใหความ
เห็นชอบ

ประกาศใช
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1.5 ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม
ภายหลังจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดจัดทำแผนการดำเนินงานแลวหากเทศบาลตำบล
ยางฮอมมี ก ารจั ดตั้งงบประมาณเพิ่ มเติ มหรือ ได รับ แจง แผนงาน/โครงการเพิ่ ม เติมจากหนว ยงานราชการ
สว นกลาง ส ว นภู มิ ภ าค รัฐ วิส าหกิ จ หรือ หน ว ยงานอื่ น ๆ ที่ ดำเนิน การในพื้ น ที่เทศบาลตำบลยางฮอมใน
ปงบประมาณนั้น ใหเทศบาลดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแตมีการจัดตั้ง
งบประมาณเพิ่มเติมหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหนวยงานราชการสวนกลาง สว นภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น ๆ ที่ตองดำเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้น
การขยายเวลาการจัดทำและการแกไขแผนการดำเนินงานเปนอำนาจของผูบริหารทองถิ่น
1.6 ประโยชนของแผนการดำเนินงาน
1. ทำใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน โดยใชแผนการดำเนินงาน
เปนเครื่องมือในการพัฒนาทองถิ่น
2. องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี แ ผนงานโครงการพั ฒ นา ตรงตามความต อ งการและ
ตอบสนองปญหาของทองถิ่น และสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาทุกระดับ
3. ทำใหการพัฒนาในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมซ้ำซอนกับหนวยงานอื่น
4. ประชาชนทราบลวงหนาวา องคกรปกครองสวนท องถิ่น จะดำเนินการกิจกรรม หรือมี
โครงการพัฒ นาอะไรในพื้ นที่บาง เพื่อใช เป นขอ มูลในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปดวยความถูกตอง โปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล
5. เปน เครื่องมือที่ อำนวยความสะดวกในการติ ดตามประเมินผลการดำเนิน งานประจำป
ของหนวยงาน
6. แผนการดำเนิ น งานจะเป น เครื่ อ งมื อ สำคั ญ ในการบริ ห ารงานของผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น
เพื่อควบคุมการดำเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพื่อใหการใชงบประมาณเปนไปอยาง
คุมคาและประหยัด

สวนที่ 2
บัญชีโครงการ / กิจกรรม

แบบ ผด. 01
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
จํานวนโครงการ
คิดเปนรอยละ
ยุทธศาสตรการพัฒนา
จํานวนงบประมาณ
ที่ดําเนินการ
ของโครงการทั้งหมด
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมโครงสรางพื้นฐานการบริหารจัดการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แผนงานเคหะชุมชน
1
0.44
100,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
18
7.93
5,269,000
รวม
19
8.37
5,369,000
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจสูชุมชนที่เขมแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสงเสริมการทองเที่ยว
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
3
1.32
60,000
รวม
3
1.32
60,000
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมและการเมืองเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
8
3.52
219,000
แผนงานสังคมสงเคราะห
1
0.44
30,000
6
2.64
85,000
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
แผนงานงบกลาง
4
1.76
25,868,800
รวม
19
8.37
26,202,800
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแผนงานการศึกษา
แผนงานการศึกษา
37
16.30
4,997,125
แผนงานสาธารณสุข
63
27.75
598,400
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
23
10.13
322,000
รวม

123

54.19
5

5,917,525

คิดรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หนวยงาน
รับผิดชอบ

0.24
12.48
12.71

กองชาง
กองชาง

0.14
0.14

สํานักปลัด

0.52
0.07
0.20
61.26
62.05

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

11.83
1.42
0.76

กองการศึกษา

14.01

กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ
ยุทธศาสตรที่ 5 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
แผนงานเคหะและชุมชน
2
รวม
2
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาสงเสริมการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีบูรณาการโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง
แผนงานบริหารงานทั่วไป
8
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
1
แผนงานงบกลาง
6
ยุทธศาสตรการพัฒนา

คิดเปนรอยละ
ของโครงการทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ

คิดรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หนวยงาน
รับผิดชอบ

0.88
0.88

99,000
99,000

0.23
0.23

กองสาธารณสุขฯ

3.52
0.44
2.64

362,000
20,000
1,227,617

0.86
0.05
2.91

สํานักปลัด,กองคลัง
สํานักปลัด
สํานักปลัด,กองคลัง
กองสาธารณสุขฯ

รวม

15

6.61

1,609,617

3.81

รวม
รวมทั้งสิ้น

20
7
6
13
46
227

8.81
3.08
2.64
5.73
20.26
100

280,450
77,200
1,188,600
1,425,700
2,971,950
42,229,892

0.66
0.18
2.81
3.38
7.04
100

บัญชีครุภัณฑ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานเคหะและชุมชน

6

สํานักปลัด,กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองชาง

แบบ ผด. 02

พ.ศ. 2565

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

บัญชีจํานวนโครงการการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมโครงสรางพื้นฐานการบริหารจัดการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แผนงานงานเคหะและชุมชน
ลําดับ
หนวยงาน
พ.ศ. 2564
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
สถานที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก
ที่
1 ขยายเขตไฟฟา เขาอาคารอเนกประสงค อุดหนุนขยายเขตไฟฟา เขาอาคาร
100,000 ต.ยางฮอม
กองชาง
บานใหมพัฒนา หมูที่ 10
อเนกประสงค บานใหมพัฒนา หมูที่ 10
ใหแก การไฟฟาภูมิภาคอําเภอเทิง ตั้ง
ไว 100,000 บาท
รวม 1 โครงการ
100,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
-เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีต
483,000
หมูที่ 9
กองชาง
ทางทุงลอม หมูที่ 9
เสริมเหล็ก สายทางทุงลอม หมูที่ 9
ต.ยางฮอม
-ปริมาณงาน กวาง 4.00 เมตร ยาว
212.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตาม
แบบแปลนที่เทศบาลตําบลยางฮอม
กําหนด)
2 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
-เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีต
211,000 หมูที่ 18
กองชาง
ทางลุงจันทร หมูที่ 18
เสริมเหล็ก สายทางลุงจันทร หมูที่ 18
ต.ยางฮอม
-ปริมาณงาน กวาง 4.00 เมตร ยาว
92.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตําบลยางฮอมกําหนด)
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โครงการ/กิจกรรม

ที่
3 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
รองโชค หมูที่ 14

หนวยงาน
พ.ศ. 2564
สถานที่
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก
450,000 หมูที่ 14
กองชาง
ต.ยางฮอม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
งบประมาณ
โครงการ
-เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายรองโชค หมูที่ 14
-ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 200.00
เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลน
ที่เทศบาลตําบลยางฮอมกําหนด)

4 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ใหมพัฒนา 1/2 หมูที่ 3

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายใหมพัฒนา 1/2 หมูที่ 3
-ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 44.00
เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลน
ที่เทศบาลตําบลยางฮอมกําหนด)

97,000

5 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ใหมพัฒนา 1/3 หมูที่ 3

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายใหมพัฒนา 1/3 หมูที่ 3
-ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 44.00
เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลน
ที่เทศบาลตําบลยางฮอมกําหนด)
-เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายใหมพัฒนา 1/5 หมูที่ 3
-ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 42.00
เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลน
ที่เทศบาลตําบลยางฮอมกําหนด)

97,000

หมูที่ 3
ต.ยางฮอม

กองชาง

93,000

หมูที่ 3
ต.ยางฮอม

กองชาง

7 กอสรางรางระบายน้ํา รูปตัวยู ชนิดมีฝา -เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ํา
ปด ซอย 6 หมูที่ 5
รูปตัวยู ชนิดมีฝาปด ซอย 6 หมูที่ 5
-ขนาดกวาง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร
ยาว 127.00 เมตร (ตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลยางฮอมกําหนด)

282,000

หมูที่ 5
ต.ยางฮอม

กองชาง

6 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ใหมพัฒนา 1/5 หมูที่ 3
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พ.ศ. 2565

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

หมูที่ 3
ต.ยางฮอม

กองชาง

โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน
พ.ศ. 2564
สถานที่
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก
274,000 หมูที่ 17
กองชาง
ต.ยางฮอม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
งบประมาณ
โครงการ

ที่
8 กอสรางรางระบายน้ํา รูปตัวยู ชนิดมีฝา -เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ํา
ปด สายทางขางวัดยางฮอม หมูที่ 17 รูปตัวยู ชนิดมีฝาปด สายทางขางวัด
ยางฮอม หมูที่ 17
-ปริมาณงาน ขนาดกวาง 0.30 เมตรลึก
0.30 เมตร ยาว 130 เมตร (ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตําบลยางฮอมกําหนด)
9 กอสรางรางระบายน้ํา รูปตัวยู ชนิดมีฝา -เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ํา
ปด สายบานหวยหลวง หมูที่ 5 - บาน รูปตัวยู ชนิดมีฝาปด สายบานหวย
ปาแดง หมูที่ 2 ชร ถ.38-007 หมูที่ 21 หลวง หมูที่ 5 - บานปาแดง หมูที่ 2 ชร
ถ.38-007 หมูที่ 21
-ขนาดกวาง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร
ยาว 21.00 เมตร (ตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลยางฮอมกําหนด)
10 กอสรางรางระบายน้ํา รูปตัวยู ชนิดมีฝา -เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ํา
ปด สายรวมหาแยก หมูที่ 21
รูปตัวยู ชนิดมีฝาปด สายรวมหาแยก
หมูที่ 21
-ขนาดกวาง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร
ยาวรวม 108.00 เมตร (ตามแบบแปลน
ที่เทศบาลตําบลยางฮอมกําหนด)
11 กอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยูชนิดมีฝา -เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ํา
ปด สายบานปาบงน้ําลอม หมูที่ 1
รูปตัวยูชนิดมีฝาปด สายบานปาบงน้ํา
ลอม หมูที่ 1
-ขนาดกวาง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร
ยาว 218 เมตร (ตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลยางฮอมกําหนด)

44,000

หมูที่ 21
ต.ยางฮอม

กองชาง

240,000

หมูที่ 21
ต.ยางฮอม

กองชาง

485,000

หมูที่ 1
ต.ยางฮอม

กองชาง
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พ.ศ. 2565

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

หนวยงาน
พ.ศ. 2564
สถานที่
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก
290,000
หมูที่ 2
กองชาง
ต.ยางฮอม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
งบประมาณ
โครงการ

ที่
12 กอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยูชนิดมีฝา -เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ํา
ปด สายบานหวยหลวงหมูที่ 5 - บานปา รูปตัวยูชนิดมีฝาปด สายบานหวยหลวง
แดงหมูที่ 2 ชร ถ.38-007 หมูที่ 2
หมูที่ 5 - บานปาแดงหมูที่ 2 ชร ถ.
38-007 หมูที่ 2
-ขนาดกวาง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร
ยาว 134 เมตร (ตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลยางฮอมกําหนด)
13 กอสรางราวกันตก ลําหวยปาแดง หมูที่ -เพื่อจายเปนคากอสรางราวกันตก ลํา
16
หวยปาแดง หมูที่ 16
-ขนาดสูง 1.00 เมตร ยาว รวม 105.00
เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล
ยางฮอมกําหนด)

200,000

หมูที่ 16
ต.ยางฮอม

กองชาง

14 กอสรางหอกระจายขาวบานชมภู หมูที่ 7 -เพื่อจายเปนคากอสรางหอกระจายขาว
บานชมภู หมูที่ 7
-กอสรางหอกระจายขาวบานชมภู หมู
ที่ 7 (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล
ยางฮอมกําหนด)

300,000

หมูที่ 7
ต.ยางฮอม

กองชาง

15 กอสรางอาคารอเนกประสงคบานยางฮ -เพื่อจายเปนคากอสรางอาคาร
อม หมูที่ 8
อเนกประสงคบานยางฮอม หมูที่ 8
-ปริมาณงาน กวาง 6.00 เมตร ยาว
8.00 เมตร สูง 3.50 เมตร (ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตําบลยางฮอมกําหนด)

463,000

หมูที่ 8
ต.ยางฮอม

กองชาง
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พ.ศ. 2565

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
16 กอสรางถังเก็บน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก
บานยางฮอม หมูที่ 12

หนวยงาน
พ.ศ. 2564
สถานที่
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก
480,000 หมูที่ 12
กองชาง
ต.ยางฮอม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
งบประมาณ
โครงการ
-เพื่อจายเปนคากอสรางถังเก็บน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กบานยางฮอม หมูที่
12
-ปริมาณงาน ถังเก็บน้ําขนาดความจุ
150 ลบ.ม. จํานวน 1 ถัง (ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตําบลยางฮอมกําหนด)

17 ปรับปรุงระบบทอจายน้ําประปาหมูบาน -เพื่อจายเปนคาปรับปรุงระบบทอจาย
หวยสักเหนือ หมูที่ 15
น้ําประปาหมูบานหวยสักเหนือ หมูที่ 15
-ปริมาณงาน ทอจายน้ํา PVC เสนผาน
ศูนยกลาง 5 นิ้ว ระยะทาง 1,100.00
เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล
ยางฮอมกําหนด)
18 ปรับปรุงระบบประปา เพื่อสงเสริมการ -เพื่อจายเปนคาปรับปรุงระบบประปา
ทองเที่ยว อําเภอขุนตาล หมูที่ 13
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว อําเภอขุน
ตาล หมูที่ 13
1.ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา แบบซับเมิรส
ขนาด 3 แรงมา 380 V จํานวน 2 เครื่อง
2.ติดตั้งระบบกรองน้ํา ชนิดไฟเบอร
อัตราการไหล 12,000 ลิตร/ชั่วโมง
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลยางฮ
อมกําหนด)
รวม 18 โครงการ

480,000

หมูที่ 15
ต.ยางฮอม

กองชาง

300,000

หมูที่ 13
ต.ยางฮอม

กองชาง

5,269,000
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พ.ศ. 2565

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

พ.ศ. 2565

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

บัญชีจํานวนโครงการการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจสูชุมชนที่เขมแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสงเสริมการทองเที่ยว
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ลําดับ
หนวยงาน
พ.ศ. 2564
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
สถานที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก
ที่
1 โครงการพัฒนาอาชีพตามแนวทาง
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
30,000 ต.ยางฮอม
สํานัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการพัฒนาอาชีพตามแนวทาง
ปลัดเทศบาล
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เชน
(พช.)
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางพรอม
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาปาย
โครงการ ฯลฯ
2 โครงการสงเสริมและพัฒนาเกษตรเพื่อ เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
10,000 ต.ยางฮอม
สํานัก
สืบสานพระราชดําริตามแนวปรัชญา
โครงการสงเสริมและพัฒนาเกษตรเพื่อ
ปลัดเทศบาล
เศรษฐกิจพอเพียงของพระมหากษัตริย สืบสานพระราชดําริ ตามแนวทาง
(พช.)
และพระบรมวงศานุวงศ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุ
วงศ เชน คาอาหารกลางวัน คาอาหาร
วางพรอมเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาปายโครงการ ฯลฯ
3 โครงการสงเสริมอาชีพในพื้นที่ตําบล
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
20,000 ต.ยางฮอม
สํานัก
ยางฮอม
โครงการสงเสริมอาชีพในพื้นที่ตําบล
ปลัดเทศบาล
ยางฮอม เชน คาอาหารกลางวัน
(พช.)
คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ ฯลฯ
รวม 3 โครงการ

60,000
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แบบ ผด. 02

พ.ศ. 2565

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

บัญชีจํานวนโครงการการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลําดับ
หนวยงาน
พ.ศ. 2564
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
สถานที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก
ที่
1 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
4,500 ต.ยางฮอม
สํานัก
การจราจรทางถนนชวงเทศกาลปใหม โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ
ปลัดเทศบาล
การจราจรทางถนนชวงเทศกาลปใหม
(งานปองกันฯ)
เชน ปายประชาสัมพันธ ปายโครงการ
น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน ฯลฯ
2 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
4,500 ต.ยางฮอม
สํานัก
การจราจรทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ
ปลัดเทศบาล
(งานปองกันฯ)
การจราจรทางถนนชวงเทศกาล
สงกรานต เชน ปายประชาสัมพันธ ปาย
โครงการ น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชน ฯลฯ
100,000 ต.ยางฮอม
สํานัก
3 โครงการเฝาระวังเพื่อปองกันและ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
ปลัดเทศบาล
ชวยเหลือผูประสบภัยในพื้นที่ตําบล
โครงการเฝาระวังเพื่อปองกันและ
ยางฮอม
ชวยเหลือผูประสบภัยในพื้นที่ตําบล
(งานปองกันฯ)
ยางฮอม เชน คาจัดชื้ออุปกรณ
กระสอบฟางเปลา ฯลฯ เพื่อปองกัน
และยับยั้งเหตุอุทกภัย ภัยแลง ฯลฯ
4 การชวยเหลือประชาชนของเทศบาล
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
30,000 ต.ยางฮอม
สํานัก
ตําบลยางฮอม (ดานสาธารณภัย)
โครงการการชวยเหลือประชาชนของ
ปลัดเทศบาล
เทศบาลตําบลยางฮอม (ดานสาธารณ
(งานปองกันฯ)
ภัย) เชน การปองกัน และแกไขปญหา
อุทกภัย แผนดินถลม ภัยแลง ภัยหนาว
วาตภัย ไฟปา และหมอกควัน ฯลฯ
13

6 โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันไฟปาและหมอกควัน

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดํา เนิน
โครงการอบรมทบทวน อาสาสมัคร
ปองกันไฟปาและหมอกควัน เชน คา
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง คา
ปายโครงการ วัสดุ คาอุปกรณที่ใชใน
การปองกัน และดับไฟปา เอกสาร
ประกอบการอบรม ฯลฯ

20,000

ต.ยางฮอม

สํานัก
ปลัดเทศบาล
(งานปองกันฯ)

7 โครงการอบรมการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยใหประชาชนในพื้นที่ตําบล
ยางฮอม

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการอบรมปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยใหประชาชนในพื้นที่ตําบล
ยางฮอม เชน คาวิทยากร คาอาหาร
คาอาหารวาง คาปายโครงการ วัสดุ คา
อุปกรณที่ใชในการอบรม ฯลฯ

30,000

ต.ยางฮอม

สํานัก
ปลัดเทศบาล
(งานปองกันฯ)

8 โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน (หลักสูตร
ทบทวน)

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน (หลักสูตร
ทบทวน) เชน คาวิทยากร คาอาหาร
คาอาหารวาง คาปายโครงการ วัสดุ คา
อุปกรณที่ใชในการอบรมหลักสูตร

20,000

ต.ยางฮอม

สํานัก
ปลัดเทศบาล
(งานปองกันฯ)

รวม 8 โครงการ

219,000
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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
หนวยงาน
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
สถานที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก
ที่
5 โครงการฝกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการ เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
10,000 ต.ยางฮอม
สํานัก
จิตอาสาภัยพิบัติประจํา อปท.
โครงการฝกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการ
ปลัดเทศบาล
จิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครอง
(งานปองกันฯ)
สวนทองถิ่น และคาใชจายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ ฯลฯ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
งบประมาณ
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

1 การชวยเหลือประชาชนของเทศบาล
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
ตําบลยางฮอม (ดานสงเสริมและพัฒนา โครงการชวยเหลือประชาชนของ
ดานคุณภาพชีวิต)
เทศบาลตําบลยางฮอม (ดานการ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต) ตามที่
คณะกรรมการชวยเหลือประชาชน
ตําบลยางฮอมกําหนด
รวม 1 โครงการ
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
1 อุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการ
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการศูนย
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
สวนทองถิ่นระดับอําเภอ(อําเภอขุนตาล) ประชาชนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นระดับอําเภอ(อําเภอขุนตาล)
ใหแก ที่ทําการปกครองอําเภอขุนตาล
2 อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะผูนํา
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการพัฒนา
องคกรสตรีอําเภอขุนตาล
ทักษะผูนําองคกรสตรีอําเภอขุนตาล
ใหแก กลุมพัฒนาสตรีอําเภอขุนตาล
3 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนา
สตรีและเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนา
สตรีและเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน เชน คาอาหารกลางวัน คาอาหาร
วางพรอมเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาปายโครงการ ฯลฯ

หนวยงาน
สถานที่
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก
ต.ยางฮอม

สํานัก
ปลัดเทศบาล
(งานพัฒนาระบบ
รูปแบบมาตรการ
และวิธีการพัฒนา
สังคมฯ)

40,000

ต.ยางฮอม

สํานัก
ปลัดเทศบาล

5,000

ต.ยางฮอม

สํานัก
ปลัดเทศบาล

10,000

ต.ยางฮอม

สํานัก
ปลัดเทศบาล
(พช.)

30,000

30,000
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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
ที่

หนวยงาน
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
สถานที่
งบประมาณ
โครงการ
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
10,000 ต.ยางฮอม
สํานัก
โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและ
ปลัดเทศบาล
ผูดูแลคนพิการเพื่อการเรียนรู เชน
(พช.)
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางพรอม
เครื่องดื่ม คาปายโครงการ คาทํา
เอกสารและสิ่งพิมพ และวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ ฯลฯ
5 โครงการเสริมสรางภูมิคุมกันใหแก
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
10,000 ต.ยางฮอม
สํานัก
ครอบครัว:กิจกรรมสงเสริม
โครงการเสริมสรางภูมิคุมกันใหแก
ปลัดเทศบาล
ความสัมพันธสมาชิกครอบครัวทุกชวงวัย ครอบครัว:กิจกรรมสงเสริม
(พช.)
ความสัมพันธสมาชิกครอบครัวทุกชวง
วัย เชน คาอาหารกลางวัน คาอาหาร
วางพรอมเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาปายโครงการ ฯลฯ
6 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ
เชน คคาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง
พรอมเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร
คาปายโครงการ ฯลฯ
รวม 6 โครงการ

10,000

85,000
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ต.ยางฮอม

สํานัก
ปลัดเทศบาล
(พช.)

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

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 โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและ
ผูดูแลคนพิการเพื่อการเรียนรู

2 เบี้ยยังชีพความพิการ

3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

4 เงินสํารองจาย

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
งบประมาณ
โครงการ
เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุในพื้นที่ตําบลยางฮอม
ชวงอายุ 60-69 ป รายละ 600 บาท ตอ
เดือน
ชวงอายุ 70-79 ป รายละ 700 บาท ตอ
เดือน
ชวงอายุ 80-89 ป รายละ 800 บาท ตอ
เดือน
ชวงอายุ 90 ขึ้นไป รายละ 1,000 บาท
ตอเดือน
เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ความพิการในพื้นที่ตําบล
ยางฮอม รายละ 800 บาทตอเดือน
เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพแก
ผูปวยเอดสในพื้นที่ตําบลยางฮอม ราย
ละ 500 บาทตอเดือน
เพื่อใชจายกรณีจําเปน ฉุกเฉินเกี่ยวกับ
การปองกันและบรรเทาความเดือดรอน
ของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย
ตางๆ เชน การปองกันและแกไขปญหา
อุทกภัย น้ําปาไหลหลาก แผนดินถลม
ภัยแลง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟปา
และหมอกควัน และโรคติดตอ
รวม 4 โครงการ

หนวยงาน
สถานที่
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

19,767,600

ต.ยางฮอม

สํานัก
ปลัดเทศบาล

5,683,200

ต.ยางฮอม

สํานัก
ปลัดเทศบาล

18,000

ต.ยางฮอม

สํานัก
ปลัดเทศบาล

400,000

ต.ยางฮอม

สํานัก
ปลัดเทศบาล

25,868,800
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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
งบกลาง
1 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

บัญชีจํานวนโครงการการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

แบบ ผด. 02

ยุทธศาสตร 4 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

2 โครงการคิดสรางสรรคแตเยาววัย

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
งบประมาณ
โครงการ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการแขงขันทักษะวิชาการศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ประจําปงบประมาณ
2565 เชน คาไวนิล คาวัสดุอุปกรณ
ประกอบโครงการ คาจัดซื้อน้ําดื่มน้ําแข็ง
แกวพลาสติก ถุงเก็บขยะ คาจัดซื้อของ
รางวัล คาบํารุงสถานที่ ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการคิดสรางสรรคแตเยาววัย
ประจําปงบประมาณ 2565 เชน คาปาย
โครงการ เครื่องเขียน คาวัสดุ อุปกรณ
ประกอบโครงการฯสําหรับเขาฐานการ
เรียนรู คาซื้อของรางวัล คาซื้อน้ําดื่ม
น้ําแข็ง แกวน้ําพลาสติก ถุงเก็บขยะ ฯลฯ

หนวยงาน
สถานที่
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก
20,000 ต.ยางฮอม กองการศึกษา

12,000
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ต.ยางฮอม

กองการศึกษา
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ต.ค.
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ธ.ค
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ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
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แผนงานการศึกษา
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการแขงขันทักษะวิชาการศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการ/กิจกรรม

ที่
3 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
งบประมาณ
โครงการ

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป
งบประมาณ 2565 เชน คาปายไวนิล คา
จัดซื้อของรางวัล คาใชจายการแสดงบน
เวทีในพิธีเปดโครงการ คาใชจายเกี่ยวกับ
สถานที่ และอุปกรณการแขงขัน เกม
นันทนาการ คาซื้อน้ําดื่มน้ําแข็ง แกวน้ํา
ถุงเก็บขยะ คาบํารุงสถานที่ ฯลฯ
4 โครงการนิทรรศการวิชาการศูนยพัฒนา เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
เด็กเล็กตําบลยางฮอม
โครงการนิทรรศการวิชาการศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตําบลยางฮอม ประจําป
งบประมาณ 2565 เชน คาไวนิล คาปาย
แสดงผลงานวิชาการ คาวัสดุอุปกรณ
ตกแตงสถานที่ คาอาหารวางสําหรับแขก
ผูมีเกียรติ คาของรางวัลการแสดงพิธีเปด
งาน คาบํารุงสถานที่ ฯลฯ
5 โครงการสนับสนุนคาจัดการเรียนการ เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
สอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (คาจัดการ โครงการสนับสนุนคาจัดการเรียนการ
เรียนการสอน/รายหัว)
สอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (คาจัดการ
เรียนการสอน/รายหัว) เชน คาจัดการ
เรียนการสอน/รายหัว จํานวน 211 คน
อัตราคนละ 1,700 บาท เปนเงินทั้งสิ้น
358,700 บาท

หนวยงาน
สถานที่
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก
20,000 ต.ยางฮอม กองการศึกษา

20,000

ต.ยางฮอม

กองการศึกษา

385,000

ศพด.
ในพื้นที่
ต.ยางฮอม

กองการศึกษา
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ที่
6 โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน
9 แหง

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
งบประมาณ
โครงการ

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน
9 แหง เชน คาอาหารกลางวัน จํานวน
211 คน อัตราคนละ 20 บาท จํานวน
245 วัน เปนเงินทั้งสิ้น 1,033,900 บาท
7 คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็ก เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กดื่มเพื่อการ
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กใน
พัฒนาการทางรางกาย จํานวน 9 ศูนย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดื่มเพื่อการพัฒนา
การทางรางกาย เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 9 แหง อัตราถุงละ 7.37 x 260
วัน x 160 คน ตั้งไว 306,592 บาท
8 คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็ก เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
อนุบาล-ประถมศึกษาปที่ 6
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็ก
อนุบาล-ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน
6 โรงเรียน อัตราถุงละ 7.37 x 260 วัน x
502 คน ตั้งไว 961,933 บาท
9 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู/ผูดูแล เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
เด็ก
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู/ผูดูแล
เด็ก ประจําปงบประมาณ 2565 เชน คา
ปายโครงการคาตอบแทนวิทยากร คาจาง
เหมาจัดทําอาหารกลางวัน อาหารวางให
ผูเขารับการอบรม คาเอกสาร
ประกอบการอบรม คาวัสดุ อุปกรณ
เครื่องเขียนประกอบการอบรม ฯลฯ

หนวยงาน
สถานที่
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก
823,200
ศพด.
กองการศึกษา
ในพื้นที่
ต.ยางฮอม

306,592

ศพด.
ในพื้นที่
ต.ยางฮอม

กองการศึกษา

961,933

ร.ร.สังกัด
สพฐ.ในพื้นที่
ต.ยางฮอม

กองการศึกษา

20,000

ต.ยางฮอม

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

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ที่
10 อุดหนุนโครงการเด็กยุคใหมใสใจ
สุขภาพจิต (โรงเรียนอนุบาลยางฮอม)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
งบประมาณ
โครงการ
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการอุดหนุน
เด็กยุคใหมใสใจสุขภาพจิต (โรงเรียน
อนุบาลยางฮอม)ใหแก โรงเรียนอนุบาล
ยางฮอม

หนวยงาน
สถานที่
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก
40,000 ต.ยางฮอม กองการศึกษา

11 อุดหนุนโครงการปองกันโรคติดตอและ เพื่อจายเปนคาใชจายอุดหนุนโครงการ
สารเสพติดในโรงเรียน(โรงเรียนบานชมภู) ปองกันโรคติดตอและสารเสพติดใน
โรงเรียน(โรงเรียนบานชมภู)ใหแก
โรงเรียนบานชมภู

20,000

ต.ยางฮอม

กองการศึกษา

12 อุดหนุนโครงการฝกอบรมอาชีพระยะ
สั้นการทําขนมเค็กกลวยน้ําวาโรงเรียน
บานทุงน้ําแพรปาบง

เพื่อจายเปนคาใชจายอุดหนุนโครงการ
ฝกอบรมอาชีพระยะสั้นการทําขนมเค็ก
กลวยน้ําวาโรงเรียนบานทุงน้ําแพรปาบง
ใหแก โรงเรียนบานทุงน้ําแพรปาบง

10,000

ต.ยางฮอม

กองการศึกษา

13 อุดหนุนโครงการฝกอบรมอาชีพระยะ
สั้นการทําสบูกลีเซอรีนสมุนไพร
โรงเรียนบานทุงน้ําแพรปาบง

เพื่อจายเปนคาใชจายอุดหนุนโครงการ
ฝกอบรมอาชีพระยะสั้นการทําสบูกลีเซอ
รีนสมุนไพรโรงเรียนบานทุงน้ําแพรปาบง
ใหแก โรงเรียนบานทุงน้ําแพรปาบง

10,000

ต.ยางฮอม

กองการศึกษา

20,000

ต.ยางฮอม

กองการศึกษา

14 อุดหนุนโครงการสงเสริม สืบสานการตี เพื่อจายเปนคาใชจายอุดหนุนโครงการ
กลองสะบัดชัยลานนาโรงเรียนบานชมภู สงเสริม สืบสานการตีกลองสะบัดชัย
ลานนาโรงเรียนบานชมภู ใหแก
โรงเรียนบานชมภู
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
งบประมาณ
โครงการ

ที่
15 อุดหนุนโครงการสงเสริมการเรียนรูเรื่อง เพื่อจายเปนคาใชจายอุดหนุนโครงการ
พืชสมุนไพรกับภูมิปญญาทองถิ่น
สงเสริมการเรียนรูเรื่องพืชสมุนไพรกับ
(โรงเรียนบานหวยสัก(ประชานุกูล)
ภูมิปญญาทองถิ่น(โรงเรียนบานหวยสัก
(ประชานุกูล)) ใหแก โรงเรียนบานหวย
สัก(ประชานุกูล)
16 อุดหนุนโครงการสงเสริมคุณธรรม
เพื่อจายเปนคาใชจายอุดหนุนโครงการ
จริยธรรม เด็กและเยาวชนโรงเรียนบาน สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เด็กและ
ทุงน้ําแพรปาบง
เยาวชนโรงเรียนบานทุงน้ําแพรปาบง
ใหแก โรงเรียนบานทุงน้ําแพรปาบง

หนวยงาน
สถานที่
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก
20,000 ต.ยางฮอม กองการศึกษา

9,000

ต.ยางฮอม

กองการศึกษา

17 อุดหนุนโครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด (โรงเรียนบานหวยสัก(ประชา
นุกูล)

เพื่อจายเปนคาใชจายอุดหนุนโครงการ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด (โรงเรียน
บานหวยสัก(ประชานุกูล)) ใหแก
โรงเรียนบานหวยสัก(ประชานุกูล)

20,000

ต.ยางฮอม

กองการศึกษา

18 อุดหนุนโครงการสงเสริมภูมิปญญา
ทองถิ่น โรงเรียนบานปาแดงหวยหลวง

เพื่อจายเปนคาใชจายอุดหนุนโครงการ
สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น โรงเรียนบาน
ปาแดงหวยหลวง ใหแก โรงเรียนบานปา
แดงหวยหลวง

20,000

ต.ยางฮอม

กองการศึกษา

19 อุดหนุนโครงการสงเสริมอนุรักษศิลปะ
ลานนา การตีกลองสะบัดชัยและการ
ฟอนรํา เด็กและเยาวชนโรงเรียนบาน
ทุงน้ําแพรปาบง

เพื่อจายเปนคาใชจายอุดหนุนโครงการ
สงเสริมอนุรักษศิลปะลานนา การตีกลอง
สะบัดชัยและการฟอนรํา เด็กและ
เยาวชนโรงเรียนบานทุงน้ําแพรปาบง
ใหแก โรงเรียนบานทุงน้ําแพรปาบง

11,000

ต.ยางฮอม

กองการศึกษา
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รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
งบประมาณ
โครงการ

ที่
20 อุดหนุนโครงการสงเสริมอาชีพระยะสั้น เพื่อจายเปนคาใชจายอุดหนุนโครงการ
โรงเรียนบานปาแดงหวยหลวง
สงเสริมอาชีพระยะสั้น โรงเรียนบานปา
แดงหวยหลวง ใหแก โรงเรียนบานปา
แดงหวยหลวง

หนวยงาน
สถานที่
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก
20,000 ต.ยางฮอม กองการศึกษา

21 อุดหนุนโครงการสืบสานสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมนาฏศิลปพื้นเมือง
โรงเรียนบานชมภู

เพื่อจายเปนคาใชจายอุดหนุนโครงการ
สืบสานสงเสริมศิลปวัฒนธรรมนาฏศิลป
พื้นเมืองโรงเรียนบานชมภู ใหแก
โรงเรียนบานชมภู

20,000

ต.ยางฮอม

กองการศึกษา

22 อุดหนุนโครงการสืบสานสงเสริมศิลปะ
ดนตรีพื้นเมือง(โรงเรียนบานชมภู)

เพื่อจายเปนคาใชจายอุดหนุนโครงการ
สืบสานสงเสริมศิลปะดนตรีพื้นเมือง
(โรงเรียนบานชมภู) ใหแก โรงเรียนบาน
ชมภู

20,000

ต.ยางฮอม

กองการศึกษา

23 อุดหนุนโครงการอบรมพัฒนาเด็กและ
เยาวชน ดานวิชาชีพผลิตภัณฑกาแฟอ
ราบิกา โรงเรียนบานพญาพิภักดิ์

เพื่อจายเปนคาใชจายอุดหนุนโครงการ
อบรมพัฒนาเด็กและเยาวชน ดาน
วิชาชีพผลิตภัณฑกาแฟอราบิกา
โรงเรียนบานพญาพิภักดิ์ ใหแก โรงเรียน
บานพญาพิภักดิ์

40,000

ต.ยางฮอม

กองการศึกษา
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โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
งบประมาณ
โครงการ

ที่
24 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน สําหรับ เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการอาหาร
เด็กอนุบาล-ประถมศึกษาปที่ 6
กลางวัน ใหแก โรงเรียนในสังกัดสา
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตําบลยางฮอม นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) พื้นที่ตําบลยางฮอม ใน
การดําเนินโครงการอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กอนุบาล-ประถมศึกษาปที่ 6
จํานวน 21 บาท X 200 วัน X 502 คน
จํานวน 6 แหง ดังนี้
-โรงเรียนบานหวยสัก
-โรงเรียนอนุบาลยางฮอม
-โรงเรียนบานพญาพิภักดิ์
-โรงเรียนบานชมภู
-โรงเรียนบานปาแดงหวยหลวง
-โรงเรียนบานทุงน้ําแพรปาบง
25 อุดหนุนโครงการปองกันและแกไข
เพื่อจายเปนคาใชจายอุดหนุนโครงการ
ปญหายาเสพติดในโรงเรียน(โรงเรียน ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
ยางฮอมวิทยาคม)
โรงเรียน(โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม)
26 อุดหนุนโครงการวัยรุน วัยใส ใสใจ
เพื่อจายเปนคาใชจายอุดหนุนโครงการ
สุขภาพ (โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม)
วัยรุน วัยใส ใสใจสุขภาพ (โรงเรียน
ยางฮอมวิทยาคม)
27 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กปลอดลูกน้ํายุงลาย กําจัดแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลายและ
ปองกันโรคไขเลือดออก
28 ตรวจสุขภาพประจําป

เพื่อตรวจสุขภาพและสํารวจ
ภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย

หนวยงาน
สถานที่
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก
2,108,400 ร.ร.สังกัด กองการศึกษา
สพฐ.ในพื้นที่
ต.ยางฮอม

15,000

ต.ยางฮอม

กองการศึกษา

25,000

ต.ยางฮอม

กองการศึกษา

-

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

กองการศึกษา

-
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โครงการ/กิจกรรม

ที่
29 รณรงคปองกันและแกไขปญหาโรคมือ
เทา ปากและโรคติดตอใน ศพด.
30 ออกกําลังกายกอนเขาเรียน

31 ฟนสวยยิ้มหวาน

32 เศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักสวนครัว

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
งบประมาณ
โครงการ
เพื่อรณรงค ประชาสัมพันธใหความรู
ในการปองกันและแกไขปญหาโรคมือ
เทา ปากและโรคติดตอใน ศพด.
จัดกิจกรรมการออกกําลังกายใหเด็กมี
พัฒนาการทางดานรางกายที่สมบูรณ
และแข็งแรง
สอนวิธีการแปรงฟนที่ถูกตองและสงเสริม
ใหเด็กรูจักรักษาสุขภาพชองปากและมี
ฟนที่แข็งแรง
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผัก
สวนครัวใหเด็กไดเรียนรูหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดํารัส ร.9

-

-

หนวยงาน
สถานที่
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก
ศพด.
กองการศึกษา
ต.ยางฮอม
ทั้ง 9 แหง
ศพด.
กองการศึกษา
บานหวยสัก

-

ศพด.
บานหวยสัก

กองการศึกษา

-

ศพด.
กองการศึกษา
บานหวยสัก
และศพดบาน
หวยหลวงเหนือ

33 เลานิทานสรางจิตนาการ

34 กิจกรรมวันไหวครู
35 กิจกรรมการทําขนมเบเกอรี่

36 กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กและตกแตงหองเรียน
ใหนาเรียนรู

กิจกรรมการเลานิทานสรางจิตนาการ
ใหแกเด็กและผูปกครอง
ศพด.บานหวยหลวงเหนือ
จัดกิจกรรมวันไหวครูเพื่อใหเด็กไดแสดง
ความกตัญูกตเวทีตอครูบาอาจารย
จัดกิจกรรมการทําขนมเบเกอรี่เพื่อให
เด็กไดรับประสบการณตรงจากการ
เรียนรูผานประสบการณจริง
จัดกิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กและตกแตงหองเรียน
ใหนาเรียนรู

-

-

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

กองการศึกษา

กองการศึกษา
กองการศึกษา

กองการศึกษา
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รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
งบประมาณ
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

ที่
37 เยี่ยมบานเด็กนักเรียน ศพด.

ออกเยี่ยมบานนักเรียนของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กทั้ง 9 แหง เพื่อเสริมสรางความ

-

สัมพันธอันดีระหวางครูผดด.และผูปกครอง

รวม 37 โครงการ
แผนงานสาธารณสุข
1 จางเหมาบริการสําหรับสํารวจขอมูล
จํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา

หนวยงาน
สถานที่
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก
ศพด.
กองการศึกษา
ต.ยางฮอม
ทั้ง 9 แหง

4,997,125

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางเหมา
บริการสําหรับสํารวจขอมูลจํานวนสัตว
และขึ้นทะเบียนสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตั้งไว
11,400 บาท

11,400

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

2 ขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการ
ขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ

57,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

3 โครงการการดูแลระยะยาวสําหรับ
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการการดูแลระยะยาวสําหรับ
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เชน คาอาหาร
คาอาหารวาง คาสมนาคุณวิทยากร คา
ปายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปนใน
การฝกอบรม ฯลฯ

10,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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โครงการ/กิจกรรม

ที่
4 โครงการควบคุมและปองกันโรค
ไขเลือดออก

5 โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
งบประมาณ
โครงการ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการควบคุมและปองกันโรค
ไขเลือดออก เชน คาอาหาร คาอาหาร
วาง คาปายประชาสัมพันธโครงการ คา
ปายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ

หนวยงาน
สถานที่
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก
30,000 ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ เชน คาใชจายอื่นที่จําเปน
ในการฝกอบรม ฯลฯ

30,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

6 โครงการเฝาระวังปองกันและควบคุม เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โรคมือ เทา ปาก ในศพด.ตําบลยางฮอม โครงการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรค
มือ เทา ปากในศพด.ตําบลยางฮอม เชน
คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร คาปาย
โครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปนในการ
ฝกอบรม ฯลฯ

10,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

7 โครงการพลังคนไทยรวมใจปองกันไวรัส เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โคโรนา (COVID-19)
โครงการพลังคนไทยรวมใจปองกันไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) เชน
คาอาหาร คาอาหารวาง คาสมนาคุณ
วิทยากร คาปายโครงการ คาใชจายอื่นที่
จําเปนในการฝกอบรม ฯลฯ

15,000

ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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โครงการ/กิจกรรม

ที่
8 โครงการอบรมผูประกอบการรานคา

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
งบประมาณ
โครงการ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการอบรมผูประกอบการรานคา
เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คา
สมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม ฯลฯ

หนวยงาน
สถานที่
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก
15,000 ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

9 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 1
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เชน คาปายโครงการ
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ
ฯลฯ

7,000

หมูที่ 1
ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

10 อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานใน
พระราชประสงค หมูที่ 1

6,000

หมูที่ 1
ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค เชน คาปายโครงการ คา
สมนาคุณวิทยากรคาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ
ฯลฯ
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โครงการ/กิจกรรม

ที่
11 อุดหนุนโครงการรณรงคและแกไข
ปญหายาเสพติด To be number one
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 1

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
งบประมาณ
โครงการ

หนวยงาน
สถานที่
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก
หมูที่ 1
กองสาธารณสุข
ต.ยางฮอม และสิ่งแวดลอม

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพ
ติด To be number one (ศูนยเพื่อนใจ
วัยรุนในชุมชน/หมูบาน) ทูลกระหมอม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี เชน คาปายโครงการ คาสมนาคุณ
วิทยากรคาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง
คาอุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ

7,000

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค เชน คาปายโครงการ คา
สมนาคุณวิทยากรคาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ
13 อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ
กุมารี หมูที่ 2
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เชน
คาปายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ

10,000

หมูที่ 2
ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

10,000

หมูที่ 2
ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

12 อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานใน
พระราชประสงค หมูที่ 2
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โครงการ/กิจกรรม

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

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
งบประมาณ
โครงการ

หนวยงาน
สถานที่
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก
หมูที่ 3
กองสาธารณสุข
ต.ยางฮอม และสิ่งแวดลอม

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพ
ติด To be number one (ศูนยเพื่อนใจ
วัยรุนในชุมชน/หมูบาน) ทูลกระหมอม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี เชน คาปายโครงการ คาสมนาคุณ
วิทยากรคาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง
คาอุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ

7,000

15 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 3
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เชน คาปายโครงการ
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ
ฯลฯ

7,000

หมูที่ 3
ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

16 อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานใน
พระราชประสงค หมูที่ 3

6,000

หมูที่ 3
ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค เชน คาปายโครงการ คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ
ฯลฯ
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โครงการ/กิจกรรม

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

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
งบประมาณ
โครงการ

หนวยงาน
สถานที่
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก
หมูที่ 4
กองสาธารณสุข
ต.ยางฮอม และสิ่งแวดลอม

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพ
ติด To be number one (ศูนยเพื่อนใจ
วัยรุนในชุมชน/หมูบาน) ทูลกระหมอม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี เชน คาปายโครงการ คาสมนาคุณ
วิทยากรคาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง
คาอุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ

7,000

18 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 4
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เชน คาปายโครงการ
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ
ฯลฯ

7,000

หมูที่ 4
ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

19 อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานใน
พระราชประสงค หมูที่ 4

6,000

หมูที่ 4
ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค เชน คาปายโครงการ คา
สมนาคุณวิทยากรคาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ
ฯลฯ
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โครงการ/กิจกรรม

ที่
20 อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานใน
พระราชประสงค หมูที่ 5

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
งบประมาณ
โครงการ

หนวยงาน
สถานที่
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก
หมูที่ 5
กองสาธารณสุข
ต.ยางฮอม และสิ่งแวดลอม

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค เชน คาปายโครงการ คา
สมนาคุณวิทยากรคาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ
ฯลฯ
21 อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ
กุมารี หมูที่ 5
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เชน
คาปายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ

10,000

10,000

หมูที่ 5
ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

22 อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานใน
พระราชประสงค หมูที่ 6

10,000

หมูที่ 6
ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

10,000

หมูที่ 6
ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค เชน คาปายโครงการ คา
สมนาคุณวิทยากรคาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ
ฯลฯ
23 อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล เพื
่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ
กุมารี หมูที่ 6
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เชน
คาปายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ
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โครงการ/กิจกรรม

ที่
24 อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานใน
พระราชประสงค หมูที่ 7

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
งบประมาณ
โครงการ

หนวยงาน
สถานที่
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก
หมูที่ 7
กองสาธารณสุข
ต.ยางฮอม และสิ่งแวดลอม

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค เชน คาปายโครงการ คา
สมนาคุณวิทยากรคาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ
ฯลฯ
25 อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ
กุมารี หมูที่ 7
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เชน
คาปายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ

10,000

10,000

หมูที่ 7
ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

26 อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 8

7,000

หมูที่ 8
ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เชน
คาปายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ
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ที่
27 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคมาลาเรีย
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 8

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
งบประมาณ
โครงการ

หนวยงาน
สถานที่
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก
หมูที่ 8
กองสาธารณสุข
ต.ยางฮอม และสิ่งแวดลอม

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เชน คาปายโครงการ คา
สมนาคุณวิทยากรคาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ
ฯลฯ
28 อุดหนุนโครงการสงเสริมโภชนาการและ เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
สุขภาพอนามัยแมและเด็กของสมเด็จ โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช อนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระเทพ
กุมารี หมูที่ 8
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เชน
คาปายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ

6,000

7,000

หมูที่ 8
ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

29 อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 9

7,000

หมูที่ 9
ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เชน
คาปายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ
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ที่
30 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคมาลาเรีย
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 9

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
งบประมาณ
โครงการ

หนวยงาน
สถานที่
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก
หมูที่ 9
กองสาธารณสุข
ต.ยางฮอม และสิ่งแวดลอม

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เชน คาปายโครงการ คา
สมนาคุณวิทยากรคาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ
31 อุดหนุนโครงการสงเสริมโภชนาการและ ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
สุขภาพอนามัยแมและเด็กของสมเด็จ โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช อนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระเทพ
กุมารี หมูที่ 9
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เชน
คาปายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ

6,000

7,000

หมูที่ 9
ต.ยางฮอม

32 อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 10

7,000

หมูที่ 10 กองสาธารณสุข
ต.ยางฮอม และสิ่งแวดลอม

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เชน
คาปายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ
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ที่
33 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคมาลาเรีย
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 10

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
งบประมาณ
โครงการ

หนวยงาน
สถานที่
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก
หมูที่ 10 กองสาธารณสุข
ต.ยางฮอม และสิ่งแวดลอม

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เชน คาปายโครงการ คา
สมนาคุณวิทยากรคาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ
ฯลฯ
34 อุดหนุนโครงการสงเสริมโภชนาการและ เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
สุขภาพอนามัยแมและเด็กของสมเด็จ โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช อนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระเทพ
กุมารี หมูที่ 10
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เชน
คาปายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ

6,000

7,000

หมูที่ 10 กองสาธารณสุข
ต.ยางฮอม และสิ่งแวดลอม

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

7,000

หมูที่ 11 กองสาธารณสุข
ต.ยางฮอม และสิ่งแวดลอม

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพ
ติด To be number one (ศูนยเพื่อนใจ
วัยรุนในชุมชน/หมูบาน) ทูลกระหมอม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี เชน คาปายโครงการ คาสมนาคุณ
วิทยากรคาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง
คาอุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ
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รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
งบประมาณ
โครงการ

ที่
36 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 11
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เชน คาปายโครงการ
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ
ฯลฯ
37 อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานใน
พระราชประสงค หมูที่ 11

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค เชน คาปายโครงการ คา
สมนาคุณวิทยากรคาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ
ฯลฯ
38 อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ
กุมารี หมูที่ 12
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เชน
คาปายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ

7,000

หนวยงาน
สถานที่
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก
หมูที่ 11 กองสาธารณสุข
ต.ยางฮอม และสิ่งแวดลอม

6,000

หมูที่ 11 กองสาธารณสุข
ต.ยางฮอม และสิ่งแวดลอม

7,000

หมูที่ 12 กองสาธารณสุข
ต.ยางฮอม และสิ่งแวดลอม
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ที่
39 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคมาลาเรีย
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 12

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
งบประมาณ
โครงการ

หนวยงาน
สถานที่
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก
หมูที่ 12 กองสาธารณสุข
ต.ยางฮอม และสิ่งแวดลอม

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เชน คาปายโครงการ คา
สมนาคุณวิทยากรคาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ
ฯลฯ
40 อุดหนุนโครงการสงเสริมโภชนาการและ เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
สุขภาพอนามัยแมและเด็กของสมเด็จ โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช อนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระเทพ
กุมารี หมูที่ 12
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เชน
คาปายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ

6,000

7,000

หมูที่ 12 กองสาธารณสุข
ต.ยางฮอม และสิ่งแวดลอม

41 อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 13

7,000

หมูที่ 13 กองสาธารณสุข
ต.ยางฮอม และสิ่งแวดลอม

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เชน
คาปายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ
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ที่
42 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคมาลาเรีย
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 13

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
งบประมาณ
โครงการ

หนวยงาน
สถานที่
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก
หมูที่ 13 กองสาธารณสุข
ต.ยางฮอม และสิ่งแวดลอม

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เชน คาปายโครงการ คา
สมนาคุณวิทยากรคาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ
ฯลฯ
43 อุดหนุนโครงการสงเสริมโภชนาการและ เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
สุขภาพอนามัยแมและเด็กของสมเด็จ โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช อนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระเทพ
กุมารี หมูที่ 13
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เชน
คาปายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ

6,000

7,000

หมูที่ 13 กองสาธารณสุข
ต.ยางฮอม และสิ่งแวดลอม

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

7,000

หมูที่ 14 กองสาธารณสุข
ต.ยางฮอม และสิ่งแวดลอม

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพ
ติด To be number one (ศูนยเพื่อนใจ
วัยรุนในชุมชน/หมูบาน) ทูลกระหมอม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี เชน คาปายโครงการ คาสมนาคุณ
วิทยากรคาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง
คาอุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ
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โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
งบประมาณ
โครงการ

ที่
45 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 14
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เชน คาปายโครงการ
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ
ฯลฯ
46 อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานใน
พระราชประสงค หมูที่ 14

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค เชน คาปายโครงการ คา
สมนาคุณวิทยากรคาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ
ฯลฯ
47 อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ
กุมารี หมูที่ 15
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เชน
คาปายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ

7,000

หนวยงาน
สถานที่
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก
หมูที่ 14 กองสาธารณสุข
ต.ยางฮอม และสิ่งแวดลอม

6,000

หมูที่ 14 กองสาธารณสุข
ต.ยางฮอม และสิ่งแวดลอม

7,000

หมูที่ 15 กองสาธารณสุข
ต.ยางฮอม และสิ่งแวดลอม
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โครงการ/กิจกรรม

ที่
48 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคมาลาเรีย
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 15

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
งบประมาณ
โครงการ

หนวยงาน
สถานที่
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก
หมูที่ 15 กองสาธารณสุข
ต.ยางฮอม และสิ่งแวดลอม

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เชน คาปายโครงการ คา
สมนาคุณวิทยากรคาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ
ฯลฯ

6,000

49 อุดหนุนโครงการสงเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมและเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 15

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เชน
คาปายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ

7,000

หมูที่ 15 กองสาธารณสุข
ต.ยางฮอม และสิ่งแวดลอม

50 อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานใน
พระราชประสงค หมูที่ 16

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค เชน คาปายโครงการ คา
สมนาคุณวิทยากรคาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ
ฯลฯ

10,000

หมูที่ 16 กองสาธารณสุข
ต.ยางฮอม และสิ่งแวดลอม
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โครงการ/กิจกรรม

ที่
51 อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 16

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
งบประมาณ
โครงการ

หนวยงาน
สถานที่
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก
หมูที่ 16 กองสาธารณสุข
ต.ยางฮอม และสิ่งแวดลอม

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เชน
คาปายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ

10,000

52 อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 17

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เชน
คาปายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ

7,000

หมูที่ 17 กองสาธารณสุข
ต.ยางฮอม และสิ่งแวดลอม

53 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคมาลาเรีย
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 17

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เชน คาปายโครงการ คา
สมนาคุณวิทยากรคาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ
ฯลฯ

6,000

หมูที่ 17 กองสาธารณสุข
ต.ยางฮอม และสิ่งแวดลอม
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โครงการ/กิจกรรม

ที่
54 อุดหนุนโครงการสงเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมและเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 17

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
งบประมาณ
โครงการ

หนวยงาน
สถานที่
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก
หมูที่ 17 กองสาธารณสุข
ต.ยางฮอม และสิ่งแวดลอม

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เชน
คาปายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ

7,000

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค เชน คาปายโครงการ คา
สมนาคุณวิทยากรคาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ
ฯลฯ
56 อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ
กุมารี หมูที่ 18
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เชน
คาปายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ

10,000

หมูที่ 18 กองสาธารณสุข
ต.ยางฮอม และสิ่งแวดลอม

10,000

หมูที่ 18 กองสาธารณสุข
ต.ยางฮอม และสิ่งแวดลอม

55 อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานใน
พระราชประสงค หมูที่ 18
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โครงการ/กิจกรรม

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

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
งบประมาณ
โครงการ

หนวยงาน
สถานที่
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก
หมูที่ 19 กองสาธารณสุข
ต.ยางฮอม และสิ่งแวดลอม

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพ
ติด To be number one (ศูนยเพื่อนใจ
วัยรุนในชุมชน/หมูบาน) ทูลกระหมอม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี เชน คาปายโครงการ คาสมนาคุณ
วิทยากรคาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง
คาอุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ

7,000

58 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของ
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 19
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เชน คาปายโครงการ คา
สมนาคุณวิทยากรคาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ
59 อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานใน ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน

7,000

หมูที่ 19 กองสาธารณสุข
ต.ยางฮอม และสิ่งแวดลอม

6,000

หมูที่ 19 กองสาธารณสุข
ต.ยางฮอม และสิ่งแวดลอม

10,000

หมูที่ 20 กองสาธารณสุข
ต.ยางฮอม และสิ่งแวดลอม

พระราชประสงค หมูที่ 19

60 อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานใน
พระราชประสงค หมูที่ 20

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค เชน คาปายโครงการ คา
สมนาคุณวิทยากรคาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ
ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค เชน คาปายโครงการ คา
สมนาคุณวิทยากรคาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ
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โครงการ/กิจกรรม

ที่
61 อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 20

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
งบประมาณ
โครงการ

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เชน
คาปายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ
62 อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานใน เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
พระราชประสงค หมูที่ 21
โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค เชน คาปายโครงการ คา
สมนาคุณวิทยากรคาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ
63 อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ
กุมารี หมูที่ 21
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เชน
คาปายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ
รวม 63 โครงการ

10,000

หนวยงาน
สถานที่
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก
หมูที่ 20 กองสาธารณสุข
ต.ยางฮอม และสิ่งแวดลอม

10,000

หมูที่ 21 กองสาธารณสุข
ต.ยางฮอม และสิ่งแวดลอม

10,000

หมูที่ 21 กองสาธารณสุข
ต.ยางฮอม และสิ่งแวดลอม

598,400
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โครงการ/กิจกรรม

ที่
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
1 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (4 พฤษภาคม
2565)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
งบประมาณ
โครงการ

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดงาน
รัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสวันฉัตร
มงคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
(4 พฤษภาคม 2565) ใหแก ที่ทําการ
ปกครองอําเภอขุนตาล
2 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีนอมรําลึก เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดงาน
เนื่องในวันคลายวันสวรรคต
รัฐพิธีนอมรําลึกเนื่องในวันคลายวัน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
เจาอยูหัว ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2565 (วันที่ 23 ตุลาคม 2564)
2565 (วันที่ 23 ตุลาคม 2564) ใหแก ที่
ทําการปกครองอําเภอขุนตาล
3 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวัน เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดงาน
คลายวันพระบรมราชสมภพของพระ
รัฐพิธีเนื่องในวันคลายวันพระบรมราช
บรมชนกาธิเบศ วันชาติและวันพอ
สมภพของพระบรมชนกาธิเบศร วันชาติ
แหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
และวันพอแหงชาติ ประจําป
2565 (วันที่ 5 ธันวาคม 2564)
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (วันที่ 5
ธันวาคม 2564) ใหแก ที่ทําการปกครอง
อําเภอขุนตาล

หนวยงาน
สถานที่
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก

2,000 อุดหนุนที่ทํา กองการศึกษา
การปกครอง
อําเภอขุนตาล

3,000 อุดหนุนที่ทํา กองการศึกษา
การปกครอง
อําเภอขุนตาล

3,000 อุดหนุนที่ทํา กองการศึกษา
การปกครอง
อําเภอขุนตาล
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โครงการ/กิจกรรม

ที่
4 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจาฯ พระบรมราชินี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (3 มิถุนายน
2565

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
งบประมาณ
โครงการ

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดงาน
รัฐพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (3
มิถุนายน 2565) ใหแก ที่ทําการ
ปกครองอําเภอขุนตาล
5 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องใน เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดงาน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
รัฐพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประจําป ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (วันที่ 28
เจาอยูหัว ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
กรกฎาคม 2565)
2565 (วันที่ 28 กรกฎาคม 2565)
ใหแกที่ทําการปกครองอําเภอขุนตาล
6 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปหลวง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (วันที่ 12
สิงหาคม 2565

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดงาน
รัฐพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนี
พันปหลวง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2565 (วันที่ 12 สิงหาคม 2565) ใหแก
ที่ทําการปกครองอําเภอขุนตาล

หนวยงาน
สถานที่
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก
2,000 อุดหนุนที่ทํา กองการศึกษา
การปกครอง
อําเภอขุนตาล

5,000 อุดหนุนที่ทํา กองการศึกษา
การปกครอง
อําเภอขุนตาล

3,000 อุดหนุนที่ทํา กองการศึกษา
การปกครอง
อําเภอขุนตาล
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โครงการ/กิจกรรม

ที่
7 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีบําเพ็ญ
กุศลนอมรําลึกในวันคลายวันสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ
ศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2565(วันที่ 13 ตุลาคม 2564)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
งบประมาณ
โครงการ

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดงาน
รัฐพิธีบําเพ็ญกุศลนอมรําลึกในวันคลาย
วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (วันที่ 13
ตุลาคม 2564) ใหแกที่ทําการปกครอง
อําเภอขุนตาล
8 โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจายเปนคาใชจายเปนคาดําเนิน
โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ประจําปงบประมาณ 2565 เชน คาซื้อ
เหรียญรางวัล ถวยรางวัลของรางวัล
จัดทําปายโครงการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ
การแขงขันกีฬา และตกแตงสถานที่ คา
บํารุงสถานที่การแขงขันกีฬา ฯลฯ
9 อุดหนุนโครงการกีฬาเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล
จังหวัดเชียงราย(ศูนยเครือขาย
การศึกษาตําบลยางฮอม

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการกีฬา
เด็ก เยาวชน และประชาชนตําบลยางฮ
อม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
ใหแก ศูนยเครือขายการศึกษาตําบล
ยางฮอม

หนวยงาน
สถานที่
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก
5,000 อุดหนุนที่ทํา กองการศึกษา
การปกครอง
อําเภอขุนตาล

30,000

ต.ยางฮอม

กองการศึกษา

100,000

ต.ยางฮอม

กองการศึกษา
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ลําดับ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
งบประมาณ
โครงการ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการนอมสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาท สมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร เชน คาปาย
โครงการ คาวัสดุ อุปกรณ
ประกอบโครงการฯ คาซื้อน้ําดื่ม น้ําแข็ง
แกวน้ําพลาสติก ถุงเก็บขยะ ฯลฯ

70,000

หนวยงาน
สถานที่
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก
ต.ยางฮอม กองการศึกษา

11 โครงการปกปองและเชิดชูสถาบัน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
พระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ โครงการปกปองและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริยและพระบรม
วงศานุวงศ ประจําปงบประมาณ 2565
เชน คาปายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณ
ประกอบโครงการฯ คาซื้อน้ําดื่ม น้ําแข็ง
แกวน้ําพลาสติก ถุงเก็บขยะ ฯลฯ

10,000

ต.ยางฮอม

โครงการ/กิจกรรม

ที่
10 โครงการนอมสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร

12 อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมงานเดิน
เทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องใน
วันคลายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (วันที่ 21
ตุลาคม 2564)

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัด
กิจกรรมงานเดินเทิดพระเกียรติและ
ถวายสดุดี เนื่องในวันคลายวันพระราช
สมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
(วันที่ 21 ตุลาคม 2564) ใหแก ที่ทํา
การปกครองอําเภอขุนตาล

กองการศึกษา

3,000 อุดหนุนที่ทํา กองการศึกษา
การปกครอง
อําเภอขุนตาล
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โครงการ/กิจกรรม

ที่
13 อุดหนุนโครงการรวมงานประเพณี
สักการะอนุสาวรียพอขุนเม็งราย
มหาราชและงานรดน้ําดําหัวผูวา
ราชการจังหวัดเชียงราย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (เมษายน 2565)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
งบประมาณ
โครงการ

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ
รวมงานประเพณีสักการะอนุสาวรียพอ
ขุนเม็งรายมหาราชและงานรดน้ําดําหัว
ผูวาราชการจังหวัดเชียงราย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (เมษายน
2565) ใหแก ที�ทําการปกครองอําเภอขุน
ตาล
14 อุดหนุนโครงการรวมงานพอขุนเม็งราย เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ
รวมงานพอขุนเม็งรายมหาราช ประจําป
มหาราช ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2565 (ระหวางวันที่ 26 มกราคม - 4 งบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหวางวันที่
26 มกราคม - 4 กุมภาพันธ 2565)
กุมภาพันธ 2565)
ใหแก ที่ทําการปกครองอําเภอขุนตาล

15 อุดหนุนโครงการสงเสริมประเพณีทาน
หาแมฟาหลวง เนื่องในวันคลายวัน
สวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2565 (วันที่ 18 กรกฎาคม 2565)

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการสงเสริม
ประเพณีทานหาแมฟาหลวง เนื่องในวัน
คลายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2565(วันที่ 18 กรกฎาคม 2565)
ใหแก ทําการปกครองอําเภอขุนตาล

16 อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณี
นมัสการและสรงน้ําพระธาตุดอยตุง
ปงบประมาณ 2565

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการสืบสาน
ประเพณีนมัสการและสรงน้ําพระธาตุ
ดอยตุง ปงบประมาณ 2565 ใหแก
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

3000

หนวยงาน
สถานที่
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก
อุดหนุนที่ทํา กองการศึกษา
การปกครอง
อําเภอขุนตาล

50,000 อุดหนุนที่ทํา กองการศึกษา
การปกครอง
อําเภอขุนตาล

3,000 อุดหนุนที่ทํา กองการศึกษา
การปกครอง
อําเภอขุนตาล

10,000
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อุดหนุน
สํานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัด
เชียงราย

กองการศึกษา

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

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

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
งบประมาณ
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

ที่
17 อุดหนุนโครงการธรรมะสัญจร

22 วันสําคัญของชาติและวันสําคัญ
ทางศาสนา

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการธรรมะ
สัญจร ใหแก สภาวัฒนธรรมตําบลยางฮ
อม
จัดกิจกรรมมการสูขวัญใหกับเด็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในตําบลยางฮอม
ทั้ง 9 แหง
จัดใหเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กแตงกาย
ดวยชุดไทลื้อ เพื่อปลูกฝงใหเด็กใน
ศพด.บานหวยหลวงเหนือรูจัก
วัฒนธรรมไทลื้อ
จัดกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่นใหเด็กศพด.ได
เรียนรูการอนุรักษวัฒนธรรมภูมิปญญา
ทองถิ่น
เพื่อจัดกิจกรรมวันลอยกระทงใหแกเด็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในตําบลยางฮอม
เพื่ออนุรักษประเพณีลอยกระทง
เพื่อจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติและ
วันสําคัญทางพุทธศาสนา

23 กิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรูและ
ภูมิปญญาทองถิ่น

เพื่อจัดกิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรูและ
ภูมิปญญาทองถิ่น

18 โครงการสูขวัญวันกตัญู

19 สืบสานการแตงกายไทลื้อ

20 การจัดกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
21 การจัดกิจกรรมวันลอยกระทง

รวม 23 โครงการ

หนวยงาน
สถานที่
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก
20,000 อุดหนุนสภา กองการศึกษา
วัฒนธรรม
ตําบลยางฮอม
ศพด.
กองการศึกษา
ต.ยางฮอม
ทั้ง 9 แหง
ศพด.
กองการศึกษา
บานหวย
หลวงเหนือ
-

-

322,000
51

ศพด.
ต.ยางฮอม
ทั้ง 9 แหง

กองการศึกษา

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

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

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. 2565
เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

2 อุดหนุนโครงการบริหารจัดการขยะใน
โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการบริหาร
จัดการขยะในโรงเรียนยางฮอมวิทยาคม
ใหแก โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม

รวม 2 โครงการ

10,000

99,000
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ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

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

ยุทธศาสตรที่ 5 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ
หนวยงาน
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
สถานที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก
ที่
1 โครงการบริหารจัดการขยะแบบพึ่งพา เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
89,000 ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
ตนเองในชุมชน
โครงการบริหารจัดการขยะแบบพึ่งพา
และสิ่งแวดลอม
ตนเองในชุมชนเชน คาอาหาร คา
สมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม ฯลฯ

แบบ ผด. 02

แบบ ผด. 02

พ.ศ. 2565

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

บัญชีจํานวนโครงการการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาสงเสริมการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีบูรณาการโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง
แผนงานบริหารงานทั่วไป
หนวยงาน
ลําดับ
พ.ศ. 2564
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
สถานที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก
ที่
1 คาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้ง
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการ
60,000 ต.ยางฮอม
สํานัก
เลือกตั้งในสวนที่เกี่ยวของกับองคกร
ปลัดเทศบาล
ปกครองสวนทองถิ่นและคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ ฯลฯ
2 คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย
เพื่อจายเปนคาจางองคกรหรือสถาบันที่
12,000 ต.ยางฮอม
สํานัก
ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตางๆ ซึ่ง เปนกลางดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ
ปลัดเทศบาล
มิใชเพื่อการจัดหา หรือปรับปรุง
ของผูรับบริการตามมิติที่ขอรับการประเมิน
ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการที่กําหนดวงเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเปนกรณีพิเศษสําหรับ ขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่น
3 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพดาน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
20,000 ต.ยางฮอม
สํานัก
กฎหมายสําหรับคณะผูบริหารทองถิ่น โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพดาน
ปลัดเทศบาล
สมาชิกสภาทองถิ่น และพนักงาน
กฎหมายสําหรับคณะผูบริหารทองถิ่น
(งานนิติกร)
เทศบาลตําบลยางฮอม
สมาชิกสภาทองถิ่น และพนักงานเทศบาล
ตําบลยางฮอม เชน คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาปายไวนิลโครงการ คา
ถายเอกสาร คาสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ
53

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

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

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
20,000 ต.ยางฮอม
สํานัก
ปลัดเทศบาล
(งานนิติกร)

5 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน (สํารวจภาคสนามและลง
โปรแกรม)

250,000 ต.ยางฮอม

6 พนักงานเทศบาลพนักงานครูเทศบาล
ลูกจางประจํา และพนักงานจางดีเดน
ของเทศบาลตําบลยางฮอม

เพื่อสงเสริมและยกยองชมเชยบุคลากรของ
เทศบาลใหมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติ
ราชการ

- ต.ยางฮอม

สํานักปลัด
เทศบาล (งาน
สงเสริมสนับสนุน
การเพิ่ม
สมรรถภาพใน
การปฏิบัติงาน)

7 เสริมสรางความผาสุกและความผูกพันธ เพื่อบุคลากรปฏิบัติงานอยางมีความสุข มี
ของบุคลากรเทศบาลตําบลยางฮอม
แรงจูงใจอยางมีความสุข มีแรงจูงใจพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่องและเสริมสราง
วัฒนธรรมที่ดีอันจะสงผลใหเกิดความรัก
ความผูกพันธในองคกร

- ต.ยางฮอม

สํานักปลัด
เทศบาล (งาน
สงเสริมสนับสนุน
การเพิ่ม
สมรรถภาพใน
การปฏิบัติงาน)

54

กองคลัง

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

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 โครงการสงเสริมการจัดการความรู
(Knowledge Management : KM)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

สถานที่
ดําเนินการ

งบประมาณ

-เพื่อใหมีการถายทอดองคความรูเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานของบุคลากร
-เพื่อรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกร
มาพัฒนาใหเปนระบบและเปนแนวปฏิบัติที่
ดี ถูกตอง ชัดเจนสามารถนําไปปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ต.ยางฮอม

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด
เทศบาล
(งานสงเสริม
สนับสนุนการ
เพิ่มสมรรถภาพ
ในการปฏิบัตงิ าน)

-เพื่อสงเสริมใหบุคลากรมีการพัฒนาความรู
เพิ่มขึ้นและเปนองคกรแหงการเรียนรู
รวม 8 โครงการ
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
1 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
หมูบาน ผูนํากลุมตาง ๆ ในพื้นที่ตําบล
ยางฮอม สมาชิกสภาเทศบาล และคณะ
ผูบริหารเทศบาลตําบลยางฮอม

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
หมูบาน ผูนํากลุมตาง ๆ ในพื้นที่ตําบล
ยางฮอม สมาชิกสภาเทศบาล และคณะ
ผูบริหารเทศบาลตําบลยางฮอม เชน
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางพรอม
เครื่องดื่ม คาปายโครงการ คาทําเอกสาร
และสิ่งพิมพ และวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ ฯลฯ

รวม 1 โครงการ

362,000
20,000 ต.ยางฮอม

20,000
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สํานัก
ปลัดเทศบาล
(งานวิเคราะห
ฯ)

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

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
งบกลาง
1 สมทบกองทุนประกันสังคม

2 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ (สปสท.)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
-เพื่อสมทบกองทุนประกันสังคม ดังนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน
จางทั่วไป ตั้งไว 105,624 บาท
(2) พนักงานจางตามภารกิจ (ผูดูแลเด็ก
(ทักษะ)) จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
61,560 บาท จายจากเงินรายได 22,392
บาท
-เพื่อจายเปนคาสมทบเงินกองทุน
หลักประกันสังคมในอัตรารอยละหาของ
คาจางพรอมหักคาจางของพนักงานจางสง
เปนเงินสมทบในอัตราเดียวกัน
เพื่อจายสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ (สปสท.)

3 เงินคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล
เพื่อจายเปนเงินคาบํารุงสันนิบาต
แหงประเทศไทยประจําป
เทศบาลแหงประเทศไทย ประจําป
4 คาตอบแทนรางวัลนําจับตามพระราช เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรางวัล
บัญญัติจราจรทางบก
นําจับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก
5 เงินชวยพิเศษ(คาทําศพ)
เพื่อจายเปนเงินชวยพิเศษ(คาทําศพ)
พนักงานเทศบาล
พนักงานเทศบาล
6 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
เพื่อจายเปนเงิสมทบกองทุนบําเหน็จ
ขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)
รวม 6 โครงการ
รวมทั้งสิน 12 โครงการ

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

189,576 ต.ยางฮอม

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองคลัง

400,000 ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
41,041 ต.ยางฮอม
กองคลัง
2,000 ต.ยางฮอม
100,000 ต.ยางฮอม

สํานักปลัด
เทศบาล
กองคลัง

495,000 ต.ยางฮอม

กองคลัง

1,227,617
1,609,617
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พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

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

2
3

4

5

6

7

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้พนักพิงกลาง
จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 3,190 บาท รวมเปนเงิน
6,380 บาท
คาจัดซื้อเกาอี้พนักพิงต่ํา
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้พนักพิงต่ํา
จํานวน 1 ตัวๆ ละ 1,800 บาท
คาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก
ขนาด 4 ฟุต
ขนาด 4 ฟุต จํานวน 1 หลังๆ ละ
4,800 บาท
คาจัดซื้อตูบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูบานเลื่อนทึบ
ขนาด 4 ฟุตจํานวน 1 หลัง ๆ ละ
5,000 บาท
คาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน
จํานวน 4 หลัง ๆ ละ 5,900 บาท
รวมเปนเงิน 23,600 บาท
โตะคอมพิวเตอร
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะคอมพิวเตอร
จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 6,000 บาท
รวมเปนเงิน 12,000 บาท
คาจัดซื้อชุดลําโพงอเนกประสงค
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดลําโพงอเนกประสงค
พรอมดวยไมโครโฟนไรสาย UHF
จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 8,000 บาท

แบบ ผด. 03

หนวยงาน
พ.ศ. 2564
สถานที่
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก
6,380 ครุภัณฑ
สํานักปลัด
สํานักงาน
เทศบาล

งบประมาณ

พ.ศ. 2565

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

1. ประเภทบัญชีครุภัณฑ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 คาจัดซื้อเกาอี้พนักพิงกลาง

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

1,800

ครุภัณฑ
สํานักงาน
ครุภัณฑ
สํานักงาน

สํานักปลัด
เทศบาล
สํานักปลัด
เทศบาล

5,000

ครุภัณฑ
สํานักงาน

สํานักปลัด
เทศบาล

23,600

ครุภัณฑ
สํานักงาน

สํานักปลัด
เทศบาล

12,000

ครุภัณฑ
สํานักงาน

สํานักปลัด
เทศบาล

8,000

ครุภัณฑ
ไฟฟาและ
วิทยุ

สํานักปลัด
เทศบาล

4,800
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โครงการ/กิจกรรม

ที่
8 คาจัดซื้อเครื่องเจียร
9
10
11

12
13
14

15
16

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเจียร
จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 1,290 บาท
คาจัดซื้อสวานแบบไรสาย
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสวานแบบไรสาย
จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 1,590 บาท
สวานไฟฟา แบบโรตารี่
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสวานไฟฟา แบบโรตารี่
จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 4,590 บาท
คาจัดซื้อเครื่องพิมพMultifunction เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ
แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง
(Ink Tank Printer)
ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑของสํานักปลัดเทศบาล
คาจัดซื้อเกาอี้พนักพิงต่ํา
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้พนักพิงต่ํา
จํานวน 5 ตัวๆ ละ 1,800 บาท
คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง)
แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง)
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 51,000 บาท
คาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก
ขนาด 4 ฟุต
ขนาด 4 ฟุต จํานวน 1 หลังๆ ละ
4,800 บาท
คาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน
จํานวน 2 หลัง ๆ ละ 5,900 บาท
รวมเปนเงิน 11,800 บาท

งบประมาณ
1,290
1,590
4,590
7,500

70,000
9,000
51,000

หนวยงาน
พ.ศ. 2564
สถานที่
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก
ครุภัณฑ
สํานักปลัด
โรงงาน
เทศบาล
ครุภัณฑ
สํานักปลัด
โรงงาน
เทศบาล
ครุภัณฑ
สํานักปลัด
โรงงาน
เทศบาล
ครุภัณฑ
สํานักปลัด
คอมพิวเตอร
เทศบาล
หรือ
อิเล็กทรอนิกส
ครุภัณฑ
สํานักปลัด
ตางๆ
เทศบาล
ครุภัณฑ
กองคลัง
สํานักงาน
ครุภัณฑ
กองคลัง
สํานักงาน

พ.ศ. 2565

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

4,800

ครุภัณฑ
สํานักงาน

กองคลัง

11,800

ครุภัณฑ
สํานักงาน

กองคลัง

58

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
ที่
17 คาจัดซื้อโตะทํางาน ขนาด 3.5 ฟุต เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน
ขนาด 3.5 ฟุต จํานวน 4 ตัว ๆ ละ
4,200 บาท รวมเปนเงิน 16,800 บาท
18 คาจัดซื้อโตะทํางาน ขนาด 5 ฟุต
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน
ขนาด 5 ฟุต จํานวน 2 ตัว ๆ ละ
6,500 บาท รวมเปนเงิน 13,000 บาท
19 คาจัดซื้อเครื่องพิมพMultifunction เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ
แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง
(Ink Tank Printer)
ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท
20 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑของกองคลัง
รวม 20 โครงการ
แผนงานการศึกษา
1 คาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน
จํานวน 2 หลัง ๆ ละ 5,900 บาท
รวมเปนเงิน 11,800 บาท
2 คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
สํานักงาน* (จอภาพขนาดไมนอยกวา สําหรับสํานักงาน* (จอภาพขนาดไมนอยกวา
19นิ้ว)
19นิ้ว) จํานวน 1 เครื่องๆละ 17,000 บาท
โครงการ/กิจกรรม

3 คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอม เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก
ติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank printer) พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ(Ink Tank printer)
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท

หนวยงาน
พ.ศ. 2564
สถานที่
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก
16,800 ครุภัณฑ
กองคลัง
สํานักงาน

งบประมาณ

พ.ศ. 2565

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

13,000

ครุภัณฑ
สํานักงาน

7,500

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
หรือ
อิเล็กทรอนิกส
20,000 ครุภัณฑ
ตางๆ
280,450
11,800

ครุภัณฑ
สํานักงาน

17,000

กองคลัง
กองคลัง

กองคลัง

กองการศึกษา

ครุภัณฑ กองการศึกษา
คอมพิวเตอร
หรือ
อิเล็กทรอนิกส
4,300 ครุภัณฑ กองการศึกษา
คอมพิวเตอร
หรือ
อิเล็กทรอนิกส
59

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

ที่
4 คาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบ
เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card Reader) อเนกประสงค (Smart Card Reader)
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 700 บาท

5 คาจัดซื้อโตะกิจกรรมอนุบาลโฟเมกา เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะกิจกรรมอนุบาล
พรอมเกาอี้ 6 ตัว
โฟเมกา พรอมเกาอี้ 6 ตัว จํานวน 4 ชุดๆละ
3,700 บาท รวมเปนเงิน 14,800 บาท
6 คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอม เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก
ติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank printer) พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ(Ink Tank printer)
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท
รวมเปนเงิน 8,600 บาท
7 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑของกองการศึกษา
รวม 7 โครงการ
แผนงานสาธารณสุข
1 คาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา
(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา
2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต
2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด
สูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต
ไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต
จํานวน 1 คัน ๆ ละ 1,070,000 บาท
2 คาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 59,000 บาท

หนวยงาน
พ.ศ. 2564
สถานที่
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก
700 ครุภัณฑ กองการศึกษา
คอมพิวเตอร
หรือ
อิเล็กทรอนิกส
14,800 ครุภัณฑ กองการศึกษา
การศึกษา

งบประมาณ

พ.ศ. 2565

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

8,600

ครุภัณฑ กองการศึกษา
คอมพิวเตอร
หรือ
อิเล็กทรอนิกส
20,000 ครุภัณฑ กองการศึกษา
ตางๆ
77,200
1,070,000

ครุภัณฑ
ยานพาหนะ
และขนสง

กอง
สาธารณสุขฯ

59,000

ครุภัณฑ
การเกษตร

กอง
สาธารณสุขฯ
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โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

ที่
3 คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
ประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอแสดง
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)
ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท
4 คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ
เลเซอร หรือ LED สี
Multifunction เลเซอร หรือ LED สี
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท
5 คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร
ขาวดํา (18 หนา/นาที)
หรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาที)
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,600 บาท
6 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

แผนงานเคหะและชุมชน
1 คาจัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน น้ําเย็น
2 คาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก
ขนาด 4 ฟุต

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑของกองสาธารณสุข
รวม 6 โครงการ
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องทําน้ํารอนน้ําเย็น
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 5,500 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก
ขนาด 4 ฟุต จํานวน 3 หลัง ๆ ละ
4,800 บาท รวมเปนเงิน 14,400 บาท

งบประมาณ
22,000

15,000

2,600

20,000

หนวยงาน
พ.ศ. 2564
สถานที่
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก
กอง
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร สาธารณสุขฯ
หรือ
อิเล็กทรอนิกส
กอง
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร สาธารณสุขฯ
หรือ
อิเล็กทรอนิกส
กอง
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร สาธารณสุขฯ
หรือ
อิเล็กทรอนิกส
ครุภัณฑ
กอง
ตางๆ
สาธารณสุขฯ

พ.ศ. 2565

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

1,188,600

5,500

ครุภัณฑ
สํานักงาน
ครุภัณฑ
สํานักงาน

14,400
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กองชาง
กองชาง

โครงการ/กิจกรรม

ที่
3 คาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน
4

5
6

7

8

9

10

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน
จํานวน 1 หลัง ๆ ละ 5,900 บาท
คาจัดซื้อพัดลมติดผนัง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมติดผนัง
ขนาดไมนอยกวา 16 นิ้ว
ขนาดไมนอยกวา 16 นิ้ว จํานวน 2 ตัว ๆละ
1,300 บาท รวมเปนเงิน 2,600 บาท
คาจัดซื้อกลองระดับ
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองระดับ
จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,600 บาท
คาจัดซื้อกลองสํารวจอิเล็กทรอนิกส เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองสํารวจ
ชนิดวัดระยะทางได
อิเล็กทรอนิกส ชนิดวัดระยะทางได
จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 105,000 บาท
คาจัดซื้อชุดทดสอบเพื่อหาคา
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดทดสอบเพื่อหาคา
การยุบตัวของคอนกรีต
การยุบตัวของคอนกรีต
จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 7,000 บาท
คาจัดซื้อไมสตาฟอลูมิเนียมแบบพับ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อไมสตาฟอลูมิเนียม
ความยาว 5 เมตร
แบบพับ ความยาว 5 เมตร
จํานวน 1 อัน ๆ ละ 3,000 บาท
คาจัดซื้อลูกคิ้วหลอปูน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อลูกคิ้วหลอปูน
จํานวน 6 อัน ๆ ละ 2,500 บาท
รวมเปนเงิน 15,000 บาท
คาจัดซื้อเหล็กกระทุงลูกคิ้วแบบเหลี่ยม เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเหล็กกระทุงลูกคิ้ว
แบบเหลี่ยมจํานวน 2 อัน ๆ ละ 2,500 บาท
รวมเปนเงิน 5,000 บาท

หนวยงาน
พ.ศ. 2564
สถานที่
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก
5,900 ครุภัณฑ
กองชาง
สํานักงาน
2,600 ครุภัณฑ
กองชาง
สํานักงาน

งบประมาณ

พ.ศ. 2565

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

30,600

ครุภัณฑ
สํารวจ
ครุภัณฑ
สํารวจ

กองชาง

7,000

ครุภัณฑ
สํารวจ

กองชาง

3,000

ครุภัณฑ
สํารวจ

กองชาง

15,000

ครุภัณฑ
สํารวจ

กองชาง

5,000

ครุภัณฑ
สํารวจ

กองชาง

105,000
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กองชาง

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

ที่
11 คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานสํานักงาน(จอแสดงขนาด สําหรับงานสํานักงาน(จอแสดงขนาด
ไมนอยกวา 19 นิ้ว)
ไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
17,000 บาท รวมเปนเงิน 34,000 บาท
12 คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา
ขนาด 800 VA
ขนาด 800 VA จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ
2,500 บาท รวมเปนเงิน 7,500 บาท
13 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑของกองชาง
รวม 13 โครงการ
รวมทั้งสิ้น 46 โครงการ

หนวยงาน
พ.ศ. 2564
สถานที่
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก
34,000 ครุภัณฑ
กองชาง
คอมพิวเตอร
หรือ
อิเล็กทรอนิกส
7,500 ครุภัณฑ
กองชาง
คอมพิวเตอร
หรือ
อิเล็กทรอนิกส
1,190,200 ครุภัณฑ
กองชาง
ตางๆ
1,425,700
2,971,950

งบประมาณ

พ.ศ. 2565

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
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