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ประกาศเทศบาลต าบลเมืองเพีย 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563    
............................................................. 

       ตามท่ีเทศบาลต าบลเมืองเพีย ได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ 27  โดยได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองเพีย  แล้ว
นั้น 

  อาศัยอ านาจตามความใน ข้อ  ๒7 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙  จึงขอประกาศใช้แผนการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และ
สามารถใช้ในการควบคุมการด าเนินงานในเขตพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสมและ มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็น
เครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหาร รายละเอียดตามเอกสาร
ที่แนบมาพร้อมนี้  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
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สมเกียรติ  ยอดวงค์กอง 
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ค าน า 

  แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ของเทศบาลต าบลเมืองเพียจัดท าขึ้นตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข 
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการและ
กิจกรรมที่ต้องการด าเนินการจริงทั้งหมดในเขตพ้ืนที่ของต าบลเมืองเพีย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  แผนการด าเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานส าหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ต้อง ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของต าบลเมืองเพีย ทั้งที่ปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ 2561 และที่ด าเนินการโดยหน่วยงานอ่ืน ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จ าแนกรายละเอียดสอดคล้อง 
กับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการด าเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด  

  เทศบาลต าบลเมืองเพีย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินการฉบับนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือใน
การบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการด าเนินงานในเขตพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น 
ของผู้บริหารด้วย  
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ส่วนที่ 1 บทน า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่  1  บทน า 

1.1  บทน า 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.25๖๐  ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญกับการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย  การ
ปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ  
นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.2542 ซึ่ง
จุดหมายดังกล่าวจัดท าขึ้นเพ่ือให้กระจายอ านาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงมีอ านาจกว้างขวางข้ึน  ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น  แต่รวมไป
ถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลมาก 

เทศบาลต าบลเมืองเพียได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นแผนที่ก าหนดยุทธศาสตร์แนวทางการ
พัฒนาเทศบาลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง 5 ปี(25๖๑ – ๒๕๖5)  และ
เชื่อมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดท างบประมาณประจ าปี   เนื่องจากมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน 
โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นส าหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนของเทศบาล พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. 2559 ประกอบหนังสือ
กระทวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.03/ว 6247  ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน  2560  เทศบาลต าบลเมืองเพีย โดยคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบล  และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล   จึงได้จัดท าแผนด าเนินงาน
ประจ าปี พ.ศ.25๖3 ตามรูปแบบที่ก าหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น 
“แผนงาน” เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ต.ค.59 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลประจ าปีงบประมาณพ.ศ.  2563  ของเทศบาลต าบล
เมืองเพียขึ้นและเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการท างานเกี่ยวกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ  รวมทั้งการจ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน เพ่ื อให้การ
ติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนการพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองเพียมุ่งหวังว่าแผนการด าเนินงาน
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี 
 1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 1. แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการ
พัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้นเพ่ือให้แนวทางในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของ
โครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ใน
แผนการด าเนินงาน 
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 2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 3. แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมีที่มาจาก 
  3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการ) 
  3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงิน
สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
  3.4โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีลักษณะการด าเนินงาน
ครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่อง
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  3.5โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพ้ืนที ่
 1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 หมวด  5 การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  ข้อ 26  
ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
  1.3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา
ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนๆที่ด าเนินการ
ในพ้ืนที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น    
  1.2.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศ เป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน  15  วันนับแต่วันที่
ประกาศ เพ่ือให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 
 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว    สามารถสรุปขั้นตอนในการด าเนินการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานได้ 3  ขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
 ขั้นตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมข้อมูล        คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/ กิจกรรม ที่จะมีการด าเนินการจริงในพ้ืนที่ของ เทศบาลต าบลเมืองเพีย  ซึ่งจะ
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ของ เทศบาลต าบลเมืองเพีย และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอื่นๆ ที่จะด าเนินการในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบล 
 ขั้นตอนที่ 2  การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน      คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบล   จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน โดย พิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาลต าบลเมืองเพีย
และหน่วยงานต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของ เทศบาลต าบล
เมืองเพีย เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล และเม่ือคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล พิจารณาให้ 
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ความเห็นชอบแล้ว จึง น าร่างแผนการด า เนินงานเสนอต่อนายกเทศมนตรีต าบลเมืองเพีย เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ โดยเค้าโครง แผนการด า เนินงานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
  ส่วนที่ 1   บทน า  ประกอบด้วย           
   1) บทน า          
   2) วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน      
   3) ขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงาน       
   4) ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน       
 ส่วนที่ 2   บัญชีโครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย       
   1) บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01)                        
    2) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)                
 ขั้นตอนที่ 3  การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  เมื่อนายกเทศต าบลเมืองเพีย ให้ความเห็นชอบร่าง
แผนการด าเนินงานแล้ว  จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน 15 วัน 
นับจากวันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่น รับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน 
 1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

1. ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
3.  เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  ทราบถึงจ านวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
5.  สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลต าบลเมืองเพีย  
6.  สามารถน าแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนิ นโครงการต่างๆตาม

งบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ได้อย่างถูกต้อง 
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ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/
กิจกรรม 
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ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณโดยน าเสนอ ดังนี้ 

 2.1 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) 
  แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่ด าเนินการ คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด หน่วยงานรับผิดชอบ 

  การจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้  จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์  
แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจ านวนโครงการที่ด าเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด 
จ านวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่
ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย  

  การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 

 2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02) 
   แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน และบัญชีครุภัณฑ์ โดยมี
ล าดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง.  
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผด.01

ยทุธศาสตร์/แผนงาน จ านวน คิดเป็นร้อย จ านวน คิดเป็นร้อย หน่วยงาน
1.ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 2 58,000          กองช่าง
   1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 8 2,535,000      กองช่าง

รวม 10 2,593,000      
2.ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกจิ
   2.1  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 6 132,000        ส านักปลัด

รวม 6 132000
3.ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิ่น
   3.1  แผนงานการศึกษา 14 2,492,110      ส านักปลัด
   3.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 50,000          ส านักปลัด
   3.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 15 407,000        ส านักปลัด
   3.4  แผนงานงบกลาง 3 7,328,400      ส านักปลัด

รวม 33 10,277,510    
4.ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 

การจดัระเบียบสังคม ความปลอดภัยในชีวตและทรัพยสิ์น

   4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 7 609,000        ส านักปลัด
   4.2  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 3 15,000          ส านักปลัด

รวม 10 624,000        
5. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข
    5.1  แผนงานสาธารณสุข 34 623,000        ส านักปลัด
   5.2  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 2 20,000          ส านักปลัด
   5.3  แผนงานงบกลาง 1 98,000          ส านักปลัด

รวม 37 741,000        
6. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
  6.1  แผนงานการเกษตร 2 15,000          ส านักปลัด

รวม 2 15,000          

7. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการเมือง การปกครองและ

   7.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 21 71,900          ส านักปลัด / 

กองคลัง   7.2  แผนงานการศึกษา 3 62,300          ส านักปลัด
   7.3  แผนงานเคหะและชุมชน 12 715,100        กองช่าง
   7.4  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 1 250,000        กองช่าง

รวม 37 1,099,300      
รวมทัง้ส้ิน 135 15,481,810    

บัญชีสรุปจ านวนโครงการพฒันาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลต าบลเมืองเพยี อ าเภอกดุจบั  จงัหวัดอดุรธานี

                                                                         6



7

แบบ ผด.02

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

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยอู่

ส าราญ หมู่ 6 บา้นขา่

ขยายเขตไฟฟ้าประมาณ 25

 เมตร

16,000.00 บา้นขา่ หมู่ 6 กองชา่ง

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอยสามคัคี

ศรชีมชืน่ 1 หมู่ 6 บา้นขา่

ขยายเขตไฟฟ้าประมาณ 

100 เมตร

42,000.00 บา้นขา่ หมู่ 6 กองชา่ง

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

1 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. ซอยปี

ยนื หมู่ 2 บา้นหวัขวั

กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ

เหล็ก ขนาดผวิจราจร

คอนกรตี กวา้ง 4 ม.ยาว 

645 ม. หนา 0.15 ม. ลง

100,000.00 บา้นหวัขวั หมู่ 2 กองชา่ง

2 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. ซอย

สารสนิ หมู่ 4 บา้นดงนอ้ย

กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ

เหล็ก ขนาดผวิจราจร

คอนกรตี กวา้ง 3 ม.ยาว 85

 ม. หนา 0.15 ม. หรอืมี

136,000.00 บา้นดงนอ้ย หมู่ 4 กองชา่ง

3 โครงการกอ่สรา้งถนนคสล. ซอยศรี

วงศ ์หมู่ 4 บา้นดงนอ้ย

กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ

เหล็ก ขนาดผวิจราจร

คอนกรตี กวา้ง 3 ม.ยาว 18

 ม. หนา 0.15 ม. หรอืมี

38,000.00 บา้นดงนอ้ย หมู่ 4 กองชา่ง

4 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. ถนนดง

นอ้ย-หนองโน หมู่ 4 บา้นดงนอ้ย

กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ

เหล็ก ขนาดผวิจราจร

คอนกรตี กวา้ง 5 ม.ยาว 

300 ม. หนา 0.15 ม. ลง

300,000.00 บา้นดงนอ้ย หมู่ 4 กองชา่ง

5 โครงการกอ่สรา้งรางระบายน า้ คสล. 

ถนนโสกแก-ดงนอ้ย หมู่ 5 บา้นโสกแก

กอ่สรา้งรางระบายน า้ คสล.

 ขนาด 0.40 * 0.06 

(ภายใน) ยาว 69 เมตร

200,000.00 บา้นโสกแก หมู่ 5 กองชา่ง

พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563

บญัชจี านวนโครงการพฒันาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเมอืงเพยี กุดจบั จ.อดุรธานี

ภายใตย้ทุธศาสตรท์ี ่1 : การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน

แผนงาน : แผนงานเคหะและชมุชน
งบประมาณ 

(บาท)

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รบัผดิชอบ

หลกั

พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563

หน่วยงาน

รบัผดิชอบ

หลกั

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิจากโครงการ

สถานทีด่ าเนินการ

แผนงาน : แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา



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

6 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.ทางเขา้ 

ศพด.เทศบาลต าบลเมอืงเพยี (บา้น

ขา่) หมู่ 6

กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ

เหล็ก ขนาดผวิจราจร

คอนกรตี กวา้ง 4 ม.ยาว 29

 ม. หนา 0.15 ม. ลงลูกรงั

61,000.00 บา้นขา่ หมู่ 6 กองชา่ง

7 โครงการกอ่สรา้งรางระบายน า้คสล. 

ซอยลอืพฒันา หมู่ 12 บา้นค าเจรญิ

กอ่สรา้งรางระบายน า้ คสล.

 ขนาด 0.40 * 0.06 

(ภายใน) ยาว 300 เมตร

300,000.00 บา้นค าเจรญิ หมู่ 12 กองชา่ง

8 โครงการเสรมิผวิจราจรแอสฟัสตกิท ์

คอนกรตีหนา 4 เซนตเิมตร ถนน

สายหวัขวั-ดงนอ้ย

เสรมิผวิจราจรลาดยางแอส

ฟัสตกิทค์อนกรตีหนา 4 

เซนตเิมตร กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 1,550 เมตร หรอืมี

1,400,000.00 บา้นค าเจรญิ หมู่ 5 - 

โสกแกค าเจรญิ หมู่ 12

กองชา่ง

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

2 โครงการส่งเสรมิเพิม่ประสทิธภิาพ

กลุม่อาชพี

ทกุหมู่บา้นในเขตเทศบาล 18,000.00 ทต.เมอืงเพยี ส านักปลดั

3 โครงการจดังานนิทรรศการของดกีุด

จบั

ประชาชนในต าบลและใน

อ าเภอกุดจบั

33,000.00 ทต.เมอืงเพยี ส านักปลดั

4 โครงการส่งเสรมิองคก์รสตรี องคก์รสตรใีนเขตเทศบาล 10,000.00 ทต.เมอืงเพยี ส านักปลดั

5 โครงการเสรมิสรา้งครอบครวัอบอุน่

เขม้แข็ง

ทกุครอบครวัในเขตเทศบาล 10,000.00 ทต.เมอืงเพยี ส านักปลดั

6 โครงการส่งเสรมิสุขภาพกายใจ

ผูสู้งอายุ

ผูสู้งวยัในเขตเทศบาล 2,000.00 ทต.เมอืงเพยี ส านักปลดั

7 โครงการสนับสนุนกจิกรรมในการ

ปฏบิตังิานของ อผส.

อผส.ในเขตเทศบาล 59,000.00 ทต.เมอืงเพยี ส านักปลดั

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รบัผดิชอบ

หลกั

พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563

ภายใตย้ทุธศาสตรท์ี ่2 : การพฒันาดา้นเศรษฐกจิ

แผนงาน : แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รบัผดิชอบ

หลกั

พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563

8



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

1 โครงการอุดหนุนศูนยพ์ฒันาการ

เรยีนรูช้มุชนตามหลกัปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีงฯโรงเรยีนบา้นดง

นอ้ย หมู่ 4

โรงเรยีนบา้นดงนอ้ย หมู่ 4 30,000.00 โรงเรยีนบา้นดง

นอ้ย หมู่ 4

ส านักปลดั

2 โครงการอุดหนุนงบประมาณ

เจา้หนา้ทีช่ว่ยงานพฒันาการศกึษา

(ครูชว่ยสอน) โรงเรยีนบา้นขา่ หมู่ 6

โรงเรยีนบา้นดงนอ้ย หมู่ 4 70,000.00 โรงเรยีนบา้นดง

นอ้ย หมู่ 4

ส านักปลดั

3 โครงการอุดหนุนงบประมาณ

เจา้หนา้ทีช่ว่ยงานพฒันาการศกึษา

(ครูชว่ยสอน) โรงเรยีนบา้นดงนอ้ย 

หมู่ 4

โรงเรยีนบา้นโสกแกค าเจรญิ

 หมู่ 12

70,000.00 โรงเรยีนบา้นโสก

แกค าเจรญิ หมู่ 12

ส านักปลดั

4 โครงการอุดหนุนงบประมาณ

เจา้หนา้ทีช่ว่ยงานพฒันาการศกึษา

(ครูชว่ยสอน) โรงเรยีนบา้นโสกแกค า

เจรญิ หมู่ 12

โรงเรยีนบา้นขา่ หมู่ 6 70,000.00 โรงเรยีนบา้นขา่ หมู่

 6

ส านักปลดั

5 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวนั

ส าหรบัโรงเรยีนบา้นดงนอ้ย หมู่ 4

โรงเรยีนบา้นดงนอ้ย หมู่ 4 240,000.00 โรงเรยีนบา้นดง

นอ้ย หมู่ 4

ส านักปลดั

6 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวนั

ส าหรบัโรงเรยีนบา้นโสกแกค าเจรญิ 

หมู่ 5

โรงเรยีนบา้นโสกแกค าเจรญิ

 หมู่ 12

380,000.00 โรงเรยีนบา้นโสก

แกค าเจรญิ หมู่ 12

ส านักปลดั

9

ภายใตย้ทุธศาสตรท์ี ่3 : การพฒันาดา้นการศกึษา สงัคม วฒันธรรมและภมูปัิญญาทอ้งถิน่

แผนงาน : แผนงานการศกึษา
งบประมาณ 

(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รบัผดิชอบ

หลกั

พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิจากโครงการ



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

7 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวนั

ส าหรบัโรงเรยีนบา้นขา่ หมู่ 6

โรงเรยีนบา้นขา่ หมู่ 6 236,000.00 โรงเรยีนบา้นขา่ หมู่

 6

ส านักปลดั

8 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการ

บรหิารการศกึษา

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 742,080.00 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ส านักปลดั

9 โครงการจดัซือ้อารหารเสรมิ(นม) 

ส าหรบัโรงเรยีน สงักดั สพฐ.และศูนย ์

พฒันาเด็กเล็ก ภายในเขตเทศบาล

โรงเรยีน สงักดั สพฐ.3 แห่ง

 และ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

594,030.00 โรงเรยีน สงักดั 

สพฐ.3 แห่ง และ 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

ส านักปลดั

10 โครงการปฐมนิเทศผูป้กครองนักเรยีน ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 3,000.00 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ส านักปลดั

11 โครงการแขง่ขนักฬีานักเรยีน ศพด. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 9,000.00 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ส านักปลดั

12 โครงการฝึกอบรมการมสี่วนรว่มของ

ชมุชนฯ

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 6,000.00 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ส านักปลดั

13 โครงการประเมนิคุณภาพภายใน 

ศพด.

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 2,000.00 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ส านักปลดั

14 โครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ เด็กและเยาวชนในเขต

เทศบาลต าบลเมอืงเพยี

40,000.00 เด็กและเยาวชนใน

เขตเทศบาลต าบล

เมอืงเพยี

ส านักปลดั

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รบัผดิชอบ

หลกั

พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563

10

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)



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

1 โครงการบา้นทอ้งถิน่ไทยเทดิไทอ้งค ์

ราชนัหรอืซอ่มแซมปรบัปรุงบา้น

ปีละไม่นอ้ยกวา่ 1 หลงั 50,000.00 ทต.เมอืงเพยี ส านักปลดั

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

1 โครงการสบืสานประเพณีหล่อเทยีน

และถวายเทยีนพรรษา

ทกุหมู่บา้นในเขตเทศบาล 27,000.00 ทต.เมอืงเพยี ส านักปลดั

2 โครงการจดังานรดน า้ด าหวัวนั

ผูสู้งอายุ

ทกุหมู่บา้นในเขตเทศบาล 90,000.00 ทต.เมอืงเพยี ส านักปลดั

3 โครงการส่งทมีนักกฬีาเขา้รว่ม

แขง่ขนักฬีาประชาชนกุดจบัคพั

ทกุหมู่บา้นในเขตเทศบาล 20,000.00 อ าเภอกุดจบั ส านักปลดั

4 โครงการแขง่ขนักฬีาตา้นยาเสพตดิ เด็ก เยาวชน ทกุคน ในเขต

เทศบาล

20,000.00 ทต.เมอืงเพยี ส านักปลดั

5 โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ

ฯ หรอืพระราชเสาวณียฯ์

ประชาชนในเขตเทศบาล 5,000.00 ทต.เมอืงเพยี ส านักปลดั

6 โครงการสบืสานประเพณีแขง่เรอืพาย ทกุหมู่บา้นในเขตเทศบาล 40,000.00 ทต.กุดจบั ส านักปลดั

7 โครงการอุดหนุนปฏบิตัธิรรมวปัิสนา

กรรมฐาน หมู่ 8

วดัป่าเทพปัญญาราม หมู่ 8 20,000.00 บา้นโนนเมอืง ส านักปลดั

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิจากโครงการ

หน่วยงาน

รบัผดิชอบ

หลกั

พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563สถานทีด่ าเนินการ

แผนงาน : แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รบัผดิชอบ

หลกั

พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563ที่ โครงการ

11

รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

แผนงาน : แผนงานสงัคมสงเคราะห ์



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

8 โครงการอุดหนุนปฏบิตัธิรรมวปัิสนา

กรรมฐาน หมู่ 10

วดัป่าวปัิสนาชยัยาราม หมู่ 

10

20,000.00 บา้นศรวีไิล หมู่ 10 ส านักปลดั

9 โครงการอุดหนุนปฏบิตัธิรรมวปัิสนา

กรรมฐาน หมู่ 12

วดัค าเจรญิ หมู่ 12 30,000.00 บา้นค าเจรญิ หมู่ 12 ส านักปลดั

10 โครงการอุดหนุนงานประเพณีบุญ

มหาชาต(ิบุญผะเหวด) หมู่4

หมู่ 4 บา้นดงนอ้ย 20,000.00 บา้นดงนอ้ย หมู่ 4 ส านักปลดั

11 โครงการอุดหนุนงานประเพณีบุญ

มหาชาต(ิบุญผะเหวด) หมู่ 5

หมู่ 5 บา้นโสกแก 20,000.00 บา้นโสกแก หมู่ 5 ส านักปลดั

12 โครงการอุดหนุนงานประเพณีบุญ

มหาชาต(ิบุญผะเหวด) หมู่ 6

หมู่ 6 บา้นขา่ 20,000.00 บา้นขา่ หมู่ 6 ส านักปลดั

13 โครงการบายศรสีูข่วญับา้นสู่

ขวญัเมอืงอุดรธานี

ประชาชนในเขตเทศบาล 5,000.00 ทต.เมอืงเพยี ส านักปลดั

14 โครงการอุดหนุนโรงเรยีนบา้นขา่เขา้

วดัปฏบิตัธิรรมในพรรษา

คร/ูนักเรยีน โรงเรยีนบา้น

ขา่ หมู่ 6

30,000.00 โรงเรยีนบา้นขา่ หมู่ 6 ส านักปลดั

15 โครงการอุดหนุนโรงเรยีนอบรม

คุณธรรมจรยิธรรมเด็กนักเรยีน

คร/ูนักเรยีน โรงเรยีนบา้น

โสกแก หมู่ 5

40,000.00 บา้นโสกแก หมู่ 5 ส านักปลดั

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

1 โครงการสนับสนุนเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ ผูสู้งอายใุนเขตเทศบาล

ต าบลเมอืงเพยี

5,947,200.00 ทต.เมอืงเพยี ส านักปลดั

2 โครงการสนับสนุนเบีย้ยงัชพีคนพกิาร คนพกิารในเขตเทศบาล

ต าบลเมอืงเพยี

1,219,200.00 ทต.เมอืงเพยี ส านักปลดั

3 โครงการสนับสนุนเบีย้ยงัชพีผูป่้วย

เอดส ์

ผูป่้วยเอดสใ์นเขตเทศบาล

ต าบลเมอืงเพยี

162,000.00 ทต.เมอืงเพยี ส านักปลดั

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิจากโครงการ

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รบัผดิชอบ

หลกั

พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563

12

แผนงาน : แผนงานงบกลาง
งบประมาณ 

(บาท)

โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รบัผดิชอบ

หลกั

พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563ที่



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

1 โครงการจา้งเหมาบรกิารพนักงานขบั

รถดบัเพลงิและพนักงานดบัเพลงิ

พนักงานขบัรถดบัเพลงิและ

พนักงานดบัเพลงิ

432,000.00 ทต.เมอืงเพยี ส านักปลดั

2 โครงการกจิกรรมวนัสถาปนา

อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน

อปพร.ทต.เมอืงเพยี 10,000.00 ทต.เมอืงเพยี ส านักปลดั

3 โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพ

อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน

ในดา้นการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

ศูนย ์อปพร.ทต.เมอืงเพยี 20,000.00 ทต.เมอืงเพยี ส านักปลดั

4 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา

เสพตดิ

ทกุครอบครวัในเขตเทศบาล 100,000.00 ทต.เมอืงเพยี ส านักปลดั

5 โครงการป้องกนัและบรรเทาสา

ธารณภยั

ทกุหมู่บา้นในเขตเทศบาล 25,000.00 ทต.เมอืงเพยี ส านักปลดั

6 โครงการปกป้องและเทดิทนูสถาบนั

ส าคญัของชาติ

ประชาชนในเขตเทศบาล 10,000.00 ทต.เมอืงเพยี ส านักปลดั

7 โครงการรณรงคป้์องกนัและลด

อุบตัเิหตุทางถนนชว่งเทศกาลวนั

ส าคญั

ประชาชนในเขตเทศบาล 12,000.00 ทต.เมอืงเพยี ส านักปลดั

ภายใตย้ทุธศาสตรท์ี ่4 : การพฒันาดา้นการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย การจดัระเบยีบสงัคม ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ

แผนงาน : แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งบประมาณ 

(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รบัผดิชอบ

หลกั

พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563

13

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิจากโครงการ



14

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

1 โครงการอุดหนุนโครงการแกไ้ข

ปัญหายาเสพตดิในโรงเรยีนบา้นดง

นอ้ย หมู่ 4

อุดหนุนใหก้บัโรงเรยีนบา้น

ดงนอ้ย

5,000.00 โรงเรยีนบา้นดง

นอ้ย หมู่ 4

ส านักปลดั

2 โครงการอุดหนุนโครงการแกไ้ข

ปัญหายาเสพตดิในโรงเรยีนบา้นโสก

แกค าเจรญิ

อุดหนุนใหก้บัโรงเรยีนบา้น

โสกแกค าเจรญิ

5,000.00 โรงเรยีนบา้นโสกแก

 หมู่ 5

ส านักปลดั

3 โครงการอุดหนุนโครงการแกไ้ข

ปัญหายาเสพตดิในโรงเรยีนบา้นข่า่

อุดหนุนใหก้บัโรงเรยีนบา้นขา่ 5,000.00 โรงเรยีนบา้นขา่ หมู่

 6

ส านักปลดั

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

1 โครงการจา้งเหมาบรกิารเจา้หนา้ที่

ปฏบิตังิานหน่วยแพทยฉุ์กเฉิน 1669

เจา้หนา้ทีกู่ช้พี-กูภ้ยั 1669 348,000.00 ทต.เมอืงเพยี ส านักปลดั

2 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

ไขเ้ลอืดออก

ทกุหมู่บา้นในเขตเทศบาล 12,000.00 ทต.เมอืงเพยี ส านักปลดั

3 โครงการจา้งเหมาบรกิารเจา้หนา้ที่

ประจ าศูนยส์ุขภาพชมุชน

ศูนยส์ุขภาพ หมู่ 6 84,000.00 ทต.เมอืงเพยี ส านักปลดั

4 โครงการสตัวป์ลอดโรคคนปลอดภยั

จากโรคพษิสุนัขบา้

ฉีดวคัซนีป้องกนัและควบคุม

โรคพษิสุนัขบา้ ส ารวจ

ขอ้มูลประชากรสุนัขและแมว

ในเขตเทศบาล

10,000.00 ทต.เมอืงเพยี ส านักปลดั

พ.ศ.2563

ภายใตย้ทุธศาสตร ์ที ่5 : การพฒันาดา้นสาธารณสขุ

แผนงาน : แผนงานสาธารณสขุ
งบประมาณ 

(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รบัผดิชอบ

หลกั

พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิจากโครงการ

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิจากโครงการ

 แผนงาน : แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน
งบประมาณ 

(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รบัผดิชอบ

หลกั

พ.ศ. 2562



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

5 โครงการอุดหนุนโครงการอบรมหมอ

หมู่บา้นในพระราชประสงค ์หมู่ 1

อบรมแกนน าสุขภาพ 

จ านวน 35 คน

6,000.00 บา้นเพยี หมู่ 1 ส านักปลดั

6 โครงการอุดหนุนโครงการอบรมหมอ

หมู่บา้นในพระราชประสงค ์หมู่ 2

อบรมแกนน าสุขภาพ 

จ านวน 35 คน

6,000.00 บา้นหวัขวั หมู่ 2 ส านักปลดั

7 โครงการอุดหนุนโครงการอบรมหมอ

หมู่บา้นในพระราชประสงค ์หมู่ 4

อบรมแกนน าสุขภาพ 

จ านวน 35 คน

6,000.00 บา้นดงนอ้ย หมู่ 4 ส านักปลดั

8 โครงการอุดหนุนโครงการอบรมหมอ

หมู่บา้นในพระราชประสงค ์หมู่ 5

อบรมแกนน าสุขภาพ 

จ านวน 35 คน

6,000.00 บา้นโสกแก หมู่ 5 ส านักปลดั

9 โครงการอุดหนุนโครงการอบรมหมอ

หมู่บา้นในพระราชประสงค ์หมู่ 6

อบรมแกนน าสุขภาพ 

จ านวน 35 คน

6,000.00 บา้นขา่ หมู่ 6 ส านักปลดั

10 โครงการอุดหนุนโครงการอบรมหมอ

หมู่บา้นในพระราชประสงค ์หมู่ 8

อบรมแกนน าสุขภาพ 

จ านวน 35 คน

6,000.00 บา้นโนนเมอืง หมู่ 8 ส านักปลดั

11 โครงการอุดหนุนโครงการอบรมหมอ

หมู่บา้นในพระราชประสงค ์หมู่ 9

อบรมแกนน าสุขภาพ 

จ านวน 35 คน

6,000.00 บา้นโนนส าราญ 

หมู่ 9

ส านักปลดั

12 โครงการอุดหนุนโครงการอบรมหมอ

หมู่บา้นในพระราชประสงค ์หมู่ 10

อบรมแกนน าสุขภาพ 

จ านวน 35 คน

6,000.00 ส านักปลดั

13 โครงการอุดหนุนโครงการอบรมหมอ

หมู่บา้นในพระราชประสงค ์หมู่ 11

อบรมแกนน าสุขภาพ 

จ านวน 35 คน

6,000.00 ส านักปลดั

14 โครงการอุดหนุนโครงการอบรมหมอ

หมู่บา้นในพระราชประสงค ์หมู่ 12

อบรมแกนน าสุขภาพ 

จ านวน 35 คน

6,000.00 ส านักปลดั

15 โครงการอุดหนุนโครงการควบคุม

โรคขาดสารไอโอดนีของสมเด็จ

พระเทพรตันราชสุดาฯ หมู่ 1

ประชาชน จ านวน 60 คน 7,000.00 ส านักปลดั

16 โครงการอุดหนุนโครงการควบคุม

โรคขาดสารไอโอดนีของสมเด็จ

พระเทพรตันราชสุดาฯ หมู่ 2

ประชาชน จ านวน 60 คน 7,000.00 ส านักปลดั

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รบัผดิชอบ

หลกั

พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563

15



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

17 โครงการอุดหนุนโครงการควบคุม

โรคขาดสารไอโอดนีของสมเด็จ

พระเทพรตันราชสุดาฯ หมู่ 4

ประชาชน จ านวน 60 คน 7,000.00 ส านักปลดั

18 โครงการอุดหนุนโครงการควบคุม

โรคขาดสารไอโอดนีของสมเด็จ

พระเทพรตันราชสุดาฯ หมู่ 5

ประชาชน จ านวน 60 คน 7,000.00 ส านักปลดั

19 โครงการอุดหนุนโครงการควบคุม

โรคขาดสารไอโอดนีของสมเด็จ

พระเทพรตันราชสุดาฯ หมู่ 6

ประชาชน จ านวน 60 คน 7,000.00 ส านักปลดั

20 โครงการอุดหนุนโครงการควบคุม

โรคขาดสารไอโอดนีของสมเด็จ

พระเทพรตันราชสุดาฯ หมู่ 8

ประชาชน จ านวน 60 คน 7,000.00 ส านักปลดั

21 โครงการอุดหนุนโครงการควบคุม

โรคขาดสารไอโอดนีของสมเด็จ

พระเทพรตันราชสุดาฯ หมู่ 9

ประชาชน จ านวน 60 คน 7,000.00 ส านักปลดั

22 โครงการอุดหนุนโครงการควบคุม

โรคขาดสารไอโอดนีของสมเด็จ

พระเทพรตันราชสุดาฯ หมู่ 10

ประชาชน จ านวน 60 คน 7,000.00 ส านักปลดั

23 โครงการอุดหนุนโครงการควบคุม

โรคขาดสารไอโอดนีของสมเด็จ

พระเทพรตันราชสุดาฯ หมู่ 11

ประชาชน จ านวน 60 

ครวัเรอืน

7,000.00 ส านักปลดั

24 โครงการอุดหนุนโครงการควบคุม

โรคขาดสารไอโอดนีของสมเด็จ

พระเทพรตันราชสุดาฯ หมู่ 12

ประชาชน จ านวน 60 

ครวัเรอืน

7,000.00 ส านักปลดั

25 โครงการอุดหนุนโครงการส่งเสรมิ

โภชนาการและสุขภาพอนามยัแม่และ

เด็กของสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ

 หมู่ 1

ประชาชน จ านวน 60 คน 6,000.00 ส านักปลดั

16

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รบัผดิชอบ

หลกั

พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563



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

26 โครงการอุดหนุนโครงการส่งเสรมิ

โภชนาการและสุขภาพอนามยัแม่และ

เด็กของสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ

 หมู่ 2

ประชาชน จ านวน 60 คน 6,000.00 ส านักปลดั

27 โครงการอุดหนุนโครงการส่งเสรมิ

โภชนาการและสุขภาพอนามยัแม่และ

เด็กของสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ

 หมู่ 4

ประชาชน จ านวน 60 คน 6,000.00 ส านักปลดั

28 โครงการอุดหนุนโครงการส่งเสรมิ

โภชนาการและสุขภาพอนามยัแม่และ

เด็กของสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ

 หมู่ 5

ประชาชน จ านวน 60 คน 6,000.00 ส านักปลดั

29 โครงการอุดหนุนโครงการส่งเสรมิ

โภชนาการและสุขภาพอนามยัแม่และ

เด็กของสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ

 หมู่ 6

ประชาชน จ านวน 60 คน 6,000.00 ส านักปลดั

30 โครงการอุดหนุนโครงการส่งเสรมิ

โภชนาการและสุขภาพอนามยัแม่และ

เด็กของสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ

 หมู่ 8

ประชาชน จ านวน 60 คน 6,000.00 ส านักปลดั

31 โครงการอุดหนุนโครงการส่งเสรมิ

โภชนาการและสุขภาพอนามยัแม่และ

เด็กของสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ

 หมู่ 9

ประชาชน จ านวน 60 คน 6,000.00 ส านักปลดั

32 โครงการอุดหนุนโครงการส่งเสรมิ

โภชนาการและสุขภาพอนามยัแม่และ

เด็กของสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ

 หมู่ 10

ประชาชน จ านวน 60 คน 6,000.00 ส านักปลดั

33 โครงการอุดหนุนโครงการส่งเสรมิ

โภชนาการและสุขภาพอนามยัแม่และ

เด็กของสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ

 หมู่ 11

ประชาชน จ านวน 60 คน 6,000.00 ส านักปลดั

รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รบัผดิชอบ

หลกั

พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563

17

ที่ โครงการ



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

34 โครงการอุดหนุนโครงการส่งเสรมิ

โภชนาการและสุขภาพอนามยัแม่และ

เด็กของสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ

 หมู่ 12

ประชาชน จ านวน 60 คน 6,000.00 ส านักปลดั

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

1 โครงการส่งเสรมิ สนับสนุนการ

จดัเก็บขยะ การคดัแยกขยะ และสิง่

ปฏกิูลในชมุชน

ทกุหมู่บา้นในเขตเทศบาล 10,000.00 ส านักปลดั

2 โครงการอบรมการประดษิฐข์องเหลอื

ใชใ้หเ้กดิมูลค่า

ประชาชนในเขตเทศบาล 10,000.00 ส านักปลดั

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

1 โครงการสนับสนุนกองทนุ

หลกัประกนัสุขภาพในระดบัพืน้ทีห่รอื

ทอ้งถิน่เทศบาลต าบลเมอืงเพยี

กองทนุหลกัประกนัสุขภาพ

ระดบัทอ้งถิน่

98,000.00 ส านักปลดั

งบประมาณ 

(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รบัผดิชอบ

หลกั

พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563

งบประมาณ 

(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รบัผดิชอบ

หลกั

พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิจากโครงการ

   แผนงาน : แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน

  แผนงาน : แผนงานงบกลาง
ที่

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิจากโครงการ

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รบัผดิชอบ

หลกั

พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563

18



19

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

1 โครงการทอ้งถิน่ไทยรว่มใจภกัดิร์กัษ ์

พืน้ทีส่เีขยีว

ทกุหมู่บา้นในเขตเทศบาล 5,000.00 ส านักปลดั

2 โครงการปรบัปรุงทศันียภาพต าบล

เมอืงเพยี

พืน้ทีส่าธารณะในเขต

เทศบาล

10,000.00 ส านักปลดั

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

1 โครงการส่งเสรมิพฒันาศกัยภาพ

บุคลากรของเทศบาล

คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภา 

พนักงานเจา้หนา้ทีเ่ทศบาล

หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

50,000.00 ส านักปลดั

2 โครงการอบรมคุณธรรมจรยิธรรม

คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภา และ

พนักงานเทศบาล

คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภา 

พนักงานเจา้หนา้ทีเ่ทศบาล

และเยาชน

10,000.00 ส านักปลดั

3 โครงการส่งเสรมิประชาชนในเร ือ่ง

ประชาธปิไตยและหลกัธรรมมาภบิาล

และการเมอืงการปกครอง

ประชาชนในเขตเทศบาล 10,000.00 ส านักปลดั

ภายใตย้ทุธศาสตรท์ี ่7 : การพฒันาดา้นการเมอืง การปกครองและการบรหิารจดัการ

     แผนงาน : แผนงานบรหิารงานทั่วไป

งบประมาณ 

(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รบัผดิชอบ

หลกั

พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563

ภายใตย้ทุธศาสตรท์ี ่6 : การพฒันาดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

งบประมาณ 

(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รบัผดิชอบ

หลกั

พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิจากโครงการ

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิจากโครงการ

   แผนงาน : แผนงานการเกษตร



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

4 โครงการเลอืกตัง้ผูบ้รหิารทอ้งถิน่และ

สมาชกิสภาทอ้งถิน่

ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ

เลอืกตัง้ผูบ้รหิาร สมาชกิ

สภา เทศบาลต าบลเมอืงเพยี

50,000.00 ส านักปลดั

5 โครงการจา้งเหมาบรกิาร จา้งเหมาบรกิารต่างๆตาม

อ านาจหนา้ที่

175,000.00 ส านักปลดั

6 โครงการปรบัปรุงและพฒันาระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

จ านวน 1 คร ัง้ 5,000.00 ส านักปลดั

7 โครงการอุดหนุนศูนยป์ฏบิตักิารรว่ม

ในการชว่ยเหลอืประชาชนของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อ าเภอ

กุดจบั

อุดหนุนงบประมาณใหก้บั

ศูนยป์ฏบิตักิารรว่มในการ

ชว่ยเหลอืประชาชนของ 

อปท.ในอ าเภอกุดจบั 1 แห่ง

20,000.00 ส านักปลดั

8 โครงการจดัประชมุประชาคมเพือ่

จดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่หรอืจดัท า

และทบทวนปรบัปรุงแผนชมุชน

ประชาชนในเขตเทศบาล 20,000.00 ส านักปลดั

9 จา้งเหมาเก็บค่าน า้ประปา เจา้หนา้ทีป่ฏบิตังิาน 

จดัเก็บค่าน า้ประปาภาย ใน

เขตเทศบาล

72,000.00 กองคลงั

10 ค่าจา้งเหมาชว่ยปฏบิตังิานธรุการ ผูช้ว่ยงานธรุการ กองคลงั 96,000.00 กองคลงั

11 โครงการจดัท าหรอืปรบัปรุงแผนทีภ่าษี ปรบัปรุงแผนทีภ่าษี 50,000.00 กองคลงั

12 โครงการส ารวจความตอ้งการและ

ความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร

ประชาชน

ประชาชนผูร้บับรกิาร 15,000.00 ส านักปลดั

13 โครงการเรง่รดัจดัเก็บภาษีบรกิาร

เคลือ่นที่

ประชาชนผูช้  าระภาษี 10,000.00 กองคลงั

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รบัผดิชอบ

หลกั

พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563

20



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

14 จดัซือ้เกา้อีท้ างาน จ านวน  4 ตวั 20,000.00 ส านักปลดั

15 จดัซือ้เคร ือ่งฉีดน า้แรงดนัสูง จ านวน  1 เคร ือ่ง 10,000.00 ส านักปลดั

16 จดัซือ้เคร ือ่งปรบัอากาศแบบตดิผนัง จ านวน  1 เคร ือ่ง 21,000.00 ส านักปลดั

17 จดัซือ้ตูเ้ก็บเอกสารบานเลือ่น จ านวน   2 หลงั 10,000.00 ส านักปลดั

18 จดัซือ้ตูล้ิน้ชกัแขวนแฟ้ม จ านวน   2 หลงั 10,000.00 ส านักปลดั

19 จดัซือ้เคร ือ่งตดัหญา้แบบขอ้แข็ง จ านวน   2 เคร ือ่ง 19,000.00 ส านักปลดั

20 จดัซือ้ตูก้ระจกบานเลือ่น จ านวน   6 หลงั 30,000.00 กองคลงั

21 จดัซือ้เคร ือ่งคอมพวิเตอรส์ านักงาน จ านวน   1 เคร ือ่ง 16,000.00 กองคลงั

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

1 จดัซือ้เคร ือ่งปรบัอากาศแบบตดิผนัง จ านวน 2 เคร ือ่ง 42,000.00 ส านักปลดั

2 จดัซือ้เคร ือ่งตอมพวิเตอรส์ านักงาน จ านวน 1 เคร ือ่ง 16,000.00 ส านักปลดั

3 จดัซือ้เคร ือ่งพมิพแ์บบฉีดหมกึ จ านวน   1 เคร ือ่ง 4,300.00 ส านักปลดั

     แผนงาน : แผนงานการศกึษา

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รบัผดิชอบ

หลกั

พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563

21

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รบัผดิชอบ

หลกั

พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563



22

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

1 โครงการจา้งเหมาบรกิาร จา้งเหมาบรกิารต่างๆ ตาม

อ านาจหนา้ที่

160,000.00 กองชา่ง

2 โครงการจา้งเหมาบรกิาร เจา้หนา้ที่

ปฏบิตังิานดูแลระบบประปา

เจา้หนา้ทีป่ฏบิตังิาน ดูแล

ระบบประปา

84,000.00 กองชา่ง

3 โครงการจา้งเหมาบรกิาร เจา้หนา้ที่

ปฏบิตังิานซอ่มแซมระบบประปา ไฟฟ้า

เจา้หนา้ทีป่ฏบิตังิาน 

ซอ่มแซมระบบประปา ไฟฟ้า

84,000.00 กองชา่ง

4 โครงการจา้งเหมาบรกิาร เจา้หนา้ที่

ปฏบิตังิานชา่งส ารวจ

เจา้หนา้ทีป่ฏบิตังิาน ชา่ง

ส ารวจ

84,000.00 กองชา่ง

5 ค่าธรรมเนียมในการปฏบิตังิาน จา้งเหมาบรกิารต่างๆ ตาม

อ านาจหนา้ที่

10,000.00 กองชา่ง

6 ค่ารงัวดัทีด่นิสาธารณประโยชน์ ค่าธรรมเนียม ตามอ านาจ

หนา้ที่

10,000.00 กองชา่ง

7 ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ทีจ่า่ย

ใหแ้กเ่อกชน นิตบิุคคล หรอื

บุคคลภายนอกเพือ่ใหไ้ดม้า ซ ึง่

สิง่กอ่สรา้ง

จา้งออกแบบและควบคุม งาน 104,000.00 กองชา่ง

8 จดัซือ้เคร ือ่งสูบน า้แบบมอเตอรไ์ฟฟ้า จ านวน 4 เคร ือ่ง 72,800.00 กองชา่ง

9 จดัซือ้เคร ือ่งสูบน า้ใตด้นิ 2 HP จ านวน 2 เคร ือ่ง 40,000.00 กองชา่ง

10 จดัซือ้ตูค้วบคุมไฟฟ้าป้ัมน า้ 3 แรง 2 

เฟส

จ านวน 2 ตู ้ 30,000.00 กองชา

11 จดัซือ้ตูค้วบคุมไฟฟ้าป้ัมน า้ 3 แรง 3 

เฟส

จ านวน 2 ตู ้ 30,000.00 กองชา่ง

12 จดัซือ้เคร ือ่งพมิพแ์บบฉีดหมกึ

ส าหรบักระดาษขนาด A3

จ านวน 1 เคร ือ่ง 6,300.00 กองชา่ง

     แผนงาน : แผนงานเคหะและชมุชน
งบประมาณ 

(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รบัผดิชอบ

หลกั

พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิจากโครงการ



23

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

1 โครงการกอ่สรา้งลานคอนกรตีเสรมิ

เหล็กพรอ้มวางรางระบายน า้ส าเรจ็รูป

 ภายใน ส านักงานเทศบาลต าบลเมอืง

เพยี

กอ่สรา้งลานคอนกรตีเสรมิ

เหล็ก ขนาด 234 ตาราง

เมตร พรอ้มวางรางระบาย

น า้ส าเรจ็รูป ขนาด 0.30*

0.30 เมตร (ภายนอก) ยาว

 100 เมตร พรอ้มบ่อพกั 

จ านวน 4 บ่อ

250,000.00 กองชา่ง

งบประมาณ 

(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รบัผดิชอบ

หลกั

พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563

   แผนงาน : แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่

เกดิจากโครงการ


