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แบบ ผด.01

ยทุธศาสตร์/แผนงาน จ านวน

โครงการที่

ด าเนินการ

คิดเป็นร้อย

ละของ

โครงการ

ทัง้หมด

จ านวน

งบประมาณ

คิดเป็นร้อย

ละของ

งบประมาณ

ทัง้หมด

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

1.ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 5 3.91 600,000      8.74 กองช่าง
   1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 17 13.28 2,647,000    38.56 กองช่าง

รวม 22 17.19 3,247,000    47.30
2.ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกจิ
   2.1  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 4 3.13 71,000        1.03 ส านักปลัด

รวม 4 3.13 71,000        1.03
3.ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา สังคม 

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
   3.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 15 11.72 350,000      5.10 ส านักปลัด
   3.2  แผนงานการศึกษา 13 10.16 1,758,410    25.62 ส านักปลัด

รวม 28 21.88 2,108,410    30.72

4.ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการรักษาความสงบ

เรียบร้อย การจดัระเบียบสังคม ความปลอดภัยใน

ชีวตและทรัพยสิ์น

   4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 7 5.47 267,000      3.89 ส านักปลัด

   4.2  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 1 0.78 20,000        0.29 ส านักปลัด

รวม 8 6.25 287,000      4.18

5. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข

   5.1  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 2 1.56 30,000        0.44 ส านักปลัด

   5.2  แผนงานสาธารณสุข 32 25.00 225,000      3.28 ส านักปลัด

รวม 34 26.56 255,000      3.71

6. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

  6.1  แผนงานการเกษตร 3 2.34 20,000        0.29 ส านักปลัด

รวม 3 2.34 20,000        0.29

บัญชีสรุปจ านวนโครงการพฒันาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลเมืองเพยี อ าเภอกดุจบั  จงัหวัดอดุรธานี



7. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการเมือง การ

ปกครองและการบริหารจดัการ

   7.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 15 11.72 314,300      4.58 ส านักปลัด / กองคลัง

   7.2  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 3 2.34 331,000      4.82 กองช่าง

   7.3  แผนงานเคหะและชุมชน 10 7.81 190,700      2.78 กองช่าง

   7.4  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ชุมชน 1 0.78 40,000        0.58 ส านักปลัด

รวม 29 22.66 876,000      12.76

รวมทัง้ส้ิน 128 100.00 6,864,410    100.00
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แบบ ผ.02

ภายใต้ยุทธศาสตรท์ี่  1     การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยสุนทร 

หมู่ 9 บ้านโนนส าราญ

เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 48 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่

ทางลูกรังขา้งละ 0.50 เมตร หรือ มพีืน้ทีจ่ราจรไมน่้อยกว่า 192 ตารางเมตร 

100,000  หมู ่9 บ้านโนนส าราญ กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านข่า -

 บ้านป่อง หมู่ 6 บ้านข่า

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 117 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือ มีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 468 ตาราง

เมตร 

247,000  บ้านข่า - บ้านป่อง

 หมู่ 6 บ้านข่า

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างวัดค า

เจริญ หมู่ 12 บ้านค าเจริญ

เพือ่จา่ยเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กวา้ง 4 เมตร ยาว 48 เมตร หนา 0.15 

เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือ มีพืน้ที่จราจรไม่น้อยกวา่ 192 ตารางเมตร 

100,000 หมู่ 12 บ้านค าเจริญ กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยค าโชติ  

หมู่ 5 บ้านโสกแก

เพือ่จา่ยเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กวา้ง 3 เมตร ยาว 66 เมตร หนา 0.15 

เมตร  มีพืน้ที่จราจรไม่น้อยกวา่ 66 ตารางเมตร 

100,000  หมู่ 5 บ้านโสกแก กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยโคตรแสง

 หมู่ 4 บ้านดงน้อย

เพือ่จา่ยเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กวา้ง 3 เมตร ยาว 63 เมตร หนา 0.15 

เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือ มีพืน้ที่จราจรไม่น้อยกวา่ 189 ตารางเมตร

100,000 หมู่ 4 บ้านดงน้อย กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยผ่องแผ้ว 

หมู่ 9 บ้านโนนส าราญ

เพือ่จา่ยเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กวา้ง 4 เมตร ยาว 48 เมตร หนา 0.15 

เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือ มีพืน้ที่จราจรไม่น้อยกวา่ 192 ตารางเมตร 

100,000 หมู่ 9 บ้านโนนส าราญ กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพรมสาลี 

หมู่ 4 บ้านดงน้อย

เพือ่จา่ยเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กวา้ง 3 เมตร ยาว 66 เมตร หนา 0.15 

เมตร  มีพืน้ที่จราจรไม่น้อยกวา่ 198 ตารางเมตร 

100,000  หมู่ 4 บ้านดงน้อย กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยวงศ์นรัตน์

 หมู่ 6 บ้านข่า

เพือ่จา่ยเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กวา้ง 4 เมตร ยาว 48.5 เมตร หนา 

0.15 เมตร  มีพืน้ที่จราจรไม่น้อยกวา่ 194 ตารางเมตร 

100,000  หมู่ 6 บ้านข่า กองช่าง

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

เทศบาลต าบลเมืองเพีย  อ าเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี

แผนการด าเนินงาน ประจ า ปงีบประมาณ พ.ศ.2564

โครงการ/กิจกรรมล าดับ

ที่

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

สถานที่ด าเนินการงบประมาณ

(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ



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

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยศรีทอง

ราช หมู่ 8 บ้านโนนเมือง

เพือ่จา่ยเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กวา้ง 4 เมตร ยาว 53 เมตร หนา 0.15 

เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือ มีพืน้ที่จราจรไม่น้อยกวา่ 212 ตารางเมตร

113,000 หมู่ 8 บ้านโนนเมือง กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสัมฤทธิ์ 

หมู่ 8 บ้านโนนเมือง

เพือ่จา่ยเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กวา้ง 4 เมตร ยาว 42 เมตร หนา 0.15 

เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือ มีพืน้ที่จราจรไม่น้อยกวา่ 192 ตารางเมตร 

87,000 หมู่ 8 บ้านโนนเมือง กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนดงน้อย-

หนองโน หมู่ 4 บ้านดงน้อย

เพือ่จา่ยเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กวา้ง 5 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 

0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือ มีพืน้ที่จราจรไม่น้อยกวา่ 575 ตารางเมตร

300,000 หมู่ 4 บ้านดงน้อย กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนทราย

คลอง หมู่ 1 บ้านเพีย

เพือ่จา่ยเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กวา้ง 4 เมตร ยาว 48 เมตร หนา 0.15 

เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือ มีพืน้ที่จราจรไม่น้อยกวา่ 192 ตารางเมตร

100,000 หมู่ 1 บ้านเพีย กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเลียบ

คลองชลประทาน RMC ทางทิศเหนือ หมู่

 2 บ้านหัวขัว

เพือ่จา่ยเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กวา้ง 4 เมตร ยาว 71 เมตร หนา 0.15 

เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือ มีพืน้ที่จราจรไม่น้อยกวา่ 284 ตารางเมตร 

150,000 หมู่ 2 บ้านหัวขัว กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนอง

เปลือย หมู่ 10 บ้านศรีวิไล

เพือ่จา่ยเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กวา้ง 4 เมตร ยาว 71 เมตร หนา 0.15 

เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือ มีพืน้ที่จราจรไม่น้อยกวา่ 284 ตารางเมตร

150,000 หมู่ 10 บ้านศรีวไิล กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ซอย

ลือพัฒนา หมู่ 12 บ้านค าเจริญ

เพือ่จา่ยเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ขนาด 0.40 x 0.60 (ภายใน) ยาว 106 เมตร  300,000 หมู่ 12 บ้านค าเจริญ กองช่าง

16 โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์

ติกคอนกรีตซอยกุลสงคราม หมู่ 5 บ้าน

โสกแก

เพือ่จา่ยเป็นค่าเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัสติกท์คอนกรีตหนา 4 เซนติเมตร กวา้ง 5 เมตร ยาว 90 

เมตร หรือมีพืน้ที่จราจรไม่น้อยกวา่ 450 ตารางเมตร

123,000 หมู่ 5 บ้านโสกแก กองช่าง

17 โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์

ติกคอนกรีตสายศาลาประชาคม หมู่ 5 

บ้านโสกแก

เพือ่จา่ยเป็นค่าเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัสติกท์คอนกรีตหนา 4 เซนติเมตร กวา้ง 5 เมตร ยาว 280 

เมตร หรือมีพืน้ที่จราจรไม่น้อยกวา่ 1,400 ตารางเมตร 

377,000 หมู่ 5 บ้านโสกแก กองช่าง

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

4

ล าดับ

ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ

(บาท)
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  1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

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 โครงการขยายเขตท่อส่งน้ าดีประปา

หมู่บ้าน ถนนค าเจริญ - โคกสะอาด หมู่ 

12 บ้านค าเจริญ

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตท่อส่งน้ าดี ประปาหมู่บ้าน ขนาดท่อประปา PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง 

2 นิ้ว ชั้นความหนา 8.5  ระยะทางยาว 900 เมตร  

100,000  หมู่ 12 บ้านค าเจริญ กองช่าง

2 โครงการขยายเขตท่อส่งน้ าดีประปา

หมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านเพีย

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตท่อส่งน้ าดี ประปาหมู่บ้าน ขนาดท่อประปา PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง 

2 นิ้ว ชั้นความหนา 8.5  ระยะทางยาว 900 เมตร

100,000 หมู่ 1 บ้านเพีย กองช่าง

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยโอชารส หมู่ 

9 บ้านโนนเมือง

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอกุด

จับ

100,000 หมู่ 9 บ้านโนนเมือง กองช่าง

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ถนน ค าเจริญ - 

โคกสะอาด หมู่ 12 บ้านค าเจริญ

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอกุด

จับ

200,000 หมู่ 12 บ้านค าเจริญ กองช่าง

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ถนนกุดจับ - 

บ้านผือ หมู่ 1 บ้านเพีย

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอกุด

จับ

100,000 หมู่ 1 บ้านเพีย กองช่าง

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

  2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1 โครงการจัดงานนิทรรศการของดีกุดจับ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าสมนาคุณวิทยากร 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

33,000 อ าเภอกุดจับ ส านักปลัด

2 โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่ม

อาชีพ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าตอบแทนวิทยากร 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

18,000 ทต.เมืองเพีย ส านักปลัด

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564ล าดับ

ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ

(บาท)

สถานที่ด าเนินการ

Admin
Textbox
9 บ้านโนนสำราญ

Admin
Textbox
หมู่ 9 โนนสำราญ



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

3 โครงการส่งเสริมองค์กรสตรี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าสมนาคุณวิทยากร 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

10,000 ทต.เมืองเพีย ส านักปลัด

4 โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าสมนาคุณวิทยากร 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

10,000 ทต.เมืองเพีย ส านักปลัด

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

  3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1 โครงการจัดงานรดน้ าด าหัววันผู้สูงอายุ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเล้ียง  ค่าป้ายโครงการ 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

40,000 ทต.เมืองเพีย ส านักปลัด

2 โครงการบายศรีสู่ขวัญบ้านสู่ขวัญเมือง

อุดรธานี

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเล้ียง  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง

และเคร่ืองด่ืม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ

จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2559

5,000 ทต.เมืองเพีย ส านักปลัด

3 โครงการสืบสานประเพณีแข่งเรือพาย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าป้ายโครงการ 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

40,000 ทต.เมืองเพีย ส านักปลัด

4 โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนและ

ถวายเทียนพรรษา

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ในการจัดงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

20,000 ทต.เมืองเพีย ส านักปลัด

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

6

ล าดับ

ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ

(บาท)

สถานที่ด าเนินการ



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 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

หรือพระราชเสาวนีย์ฯ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าสมนาคุณวิทยากร 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

5,000 ทต.เมืองเพีย ส านักปลัด

6 โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านข่าเข้าวัด

ปฏิบัติธรรมในพรรษา

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับโรงเรียนบ้านข่า เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

30,000 โรงเรียนบ้านข่า ส านักปลัด

7 โครงการอุดหนุนโรงเรียนอบรมคุณธรรม

จริยธรรมเด็กนักเรียน

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับโรงเรียนบ้านโสกแกค าเจริญ เช่น ค่าป้ายโครงการ 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน

อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

40,000 โรงเรียนบ้านโสกแก

ค าเจริญ

ส านักปลัด

8 โครงการอุดหนุนงานประเพณีบุญมหาชาติ

 (บุญผะเหวด) หมู่ 4

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน เช่น ค่าป้ายโครงการ 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน

อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

20,000 หมู่ 4 บ้านดงน้อย ส านักปลัด

9 โครงการอุดหนุนงานประเพณีบุญมหาชาติ

 (บุญผะเหวด) หมู่ 5

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน เช่น ค่าป้ายโครงการ 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน

อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

20,000  หมู่ 5 บ้านโสกแก ส านักปลัด

10 โครงการอุดหนุนงานประเพณีบุญมหาชาติ

 (บุญผะเหวด) หมู่ 6

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน เช่น ค่าป้ายโครงการ 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน

อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

20,000 หมู่ 6 บ้านข่า ส านักปลัด

ล าดับ

ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ

(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

7



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

11 โครงการอุดหนุนปฏิบัติธรรมวิปัสนา

กรรมฐาน หมู่ 10

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการวัด เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

20,000 หมู่ 10 บ้านศรีวิไล ส านักปลัด

12 โครงการอุดหนุนปฏิบัติธรรมวิปัสนา

กรรมฐาน หมู่ 12

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการวัด เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

30,000 หมู่ 12 บ้านค าเจริญ ส านักปลัด

13 โครงการอุดหนุนปฏิบัติธรรมวิปัสนา

กรรมฐาน หมู่ 8

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการวัด เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

20,000 หมู่ 8 บ้านโนนเมือง ส านักปลัด

14 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าของรางวัล 

ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

20,000 ทต.เมืองเพีย ส านักปลัด

15 โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา

ประชาชนกดจับคัพ

พื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง

และเคร่ืองด่ืม ฯลฯ - เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2559

20,000 ทต.เมืองเพีย ส านักปลัด

  3.2 แผนงานการศึกษา
1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าสมณา

คุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าของขวัญของรางวัล  ฯลฯ - เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง

นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

40,000 ทต.เมืองเพีย ส านักปลัด

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564ล าดับ

ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร

การศึกษา

1.อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 441,000 บาท เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบลเมืองเพีย รวมจ านวน 90 คน คนละ 

20 บาท จ านวน 245 วัน (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทั่วไป)2.ค่าจัดการเรียน

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรายหัว จ านวน 153,000บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการ

สอนรายหัว ค่าส่ือการเรียนการสอน ค่าวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา / ค่าใช้จ่ายในด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการเรียนรู้ วัสดุทางการศึกษา และเคร่ืองเล่น

พัฒนาการเด็ก ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่รับผิดชอบของ เทศบาลต าบลเมืองเพีย รวม

จ านวน 90 คน คนละ 1,700 บาท 3.เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 64,410 บาท เพื่อจ่ายเป็น  - ค่าหนังสือเรียน จ านวน 

11,400 บาท - ค่าอุปกรณ์การเรียน จ านวน 11,400 บาท  -  ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน จ านวน 

17,100 บาท- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 24,510 บาท

658,410 ศพด.วัดสีหนาราม /

 ศพด. วัดเรียบทาย

ราม

ส านักปลัด

3 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน  ศพด. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน

การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

9,000 ศพด.วัดสีหนาราม /

 ศพด. วัดเรียบทาย

ราม

ส านักปลัด

4 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าตอบแทนวิทยากร 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

3,000 ศพด.วัดสีหนาราม /

 ศพด. วัดเรียบทาย

ราม

ส านักปลัด

5 โครงการประเมินคุณภาพใน  ศพด. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าตอบแทนวิทยากร 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

2,000 ศพด.วัดสีหนาราม /

 ศพด. วัดเรียบทาย

ราม

ส านักปลัด

ล าดับ

ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ

(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการฝึกอบรมการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนฯ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าสมณาคุณวิทยากร 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

6,000 ศพด.วัดสีหนาราม /

 ศพด. วัดเรียบทาย

ราม

ส านักปลัด

7 โครงการอุดหนุนศูนย์พัฒนาการเรียนรู้

ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ

 โรงเรียนบ้านดงน้อย หมู่ 4

เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านดงน้อยเพื่อด าเนินการตามโครงการ - เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

30,000 ร.ร.บ้านดงน้อย ส านักปลัด

8 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับ 

โรงเรียน บ้านข่า หมู่ 6

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านข่า จ านวน 51 คน คน

ละ 20 บาท จ านวน 200 วัน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

204,000 ร.ร.บ้านข่า ส านักปลัด

9 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับ 

โรงเรียน บ้านดงน้อย หมู่ 4

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านดงน้อย จ านวน  57 คน 

คนละ 20 บาท จ านวน 200 วัน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

228,000 ร.ร.บ้านดงน้อย ส านักปลัด

10 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับ 

โรงเรียน บ้านโสกแกค าเจริญ หมู่ 5

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านโสกแกค าเจริญ จ านวน 

92 คน คนละ 20 บาท จ านวน 200 วัน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน

อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

368,000 ร.ร.บ้านโสกแกค า

เจริญ

ส านักปลัด

11 โครงการอุดหนุนงบประมาณเจ้าหน้าที่

ช่วยงานพัฒนาการศึกษา (ครูช่วยสอน) 

โรงเรียนบ้านข่า หมู่ 6

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ เช่นค่าจ้างครูช่วยสอน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินงานต่าง ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

70,000 ร.ร.บ้านข่า ส านักปลัด

12 โครงการอุดหนุนงบประมาณเจ้าหน้าที่

ช่วยงานพัฒนาการศึกษา (ครูช่วยสอน) 

โรงเรียนบ้านดงน้อย หมู่ 4

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ เช่นค่าจ้างครูช่วยสอน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินงานต่าง ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

70,000 ร.ร.บ้านดงน้อย ส านักปลัด

13 โครงการอุดหนุนงบประมาณเจ้าหน้าที่

ช่วยงานพัฒนาการศึกษา (ครูช่วยสอน) 

โรงเรียนบ้านโสกแกค าเจริญ  หมู่ 12

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ เช่นค่าจ้างครูช่วยสอน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินงานต่าง ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

70,000 ร.ร.บ้านโสกแกค า

เจริญ

ส านักปลัด

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564ล าดับ

ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ

(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
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ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  การจัดระเบียบสังคม  ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

  4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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 โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันส าคัญ

ของชาติ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าสมณาคุณวิทยากร 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

10,000 ทต.เมืองเพีย ส านักปลัด

2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าสมณาคุณวิทยากร 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

10,000 ทต.เมืองเพีย ส านักปลัด

3 โครงการฝึกอบรมจัดต้ังชุดปฏิบัติการจิต

อาสาภัยพิบัติประจ าเทศบาลต าบลเมือง

เพีย

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าตอบแทนวิทยากร 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

180,000 ทต.เมืองเพีย ส านักปลัด

4 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ 

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในด้าน

การรักษาความสงบเรียบร้อย

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าตอบแทนวิทยากร 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

20,000 ทต.เมืองเพีย ส านักปลัด

5 โครงการกิจกรรมวันสถาปนาอาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าสมนาคุณวิทยากร 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

10,000 ทต.เมืองเพีย ส านักปลัด

6 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าสมนาคุณวิทยากร 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

25,000 ทต.เมืองเพีย ส านักปลัด

7 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนช่วงเทศกาลวันส าคัญ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าสมนาคุณวิทยากร 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

12,000 ทต.เมืองเพีย ส านักปลัด

ล าดับ

ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ

(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

11

Admin
Textbox



  4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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 โครงการอุดหนุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน

บ้านข่า

เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้กับกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านข่า เพื่อด าเนินการตามโครงการ - เป็นไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

20,000 กองทุนแม่ของ

แผ่นดินบ้านข่า

ส านักปลัด

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  5   การพัฒนาด้านสาธารณสุข

  5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

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 โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพจาก

ขยะอินทรีย์ในระดับครัวเรือนและชุมชน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า

ป้ายโครงการ ค่าวัสดุในการฝึกอบรมค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ  -ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่

ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

20,000 ทต.เมืองเพีย ส านักปลัด

2 โครงการอบรมการประดิษฐ์ของเหลือใช้ให้

เกิดมูลค่า

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าตอบแทนวิทยากร 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

10,000 ทต.เมืองเพีย ส านักปลัด

  5.2 แผนงานสาธารณสุข

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 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ไข้เลือดออก

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าสมณาคุณวิทยากร 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

15,000 ทต.เมืองเพีย ส านักปลัด

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564ล าดับ

ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ

(บาท)

สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ล าดับ

ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ

(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ล าดับ

ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ

(บาท)

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

2 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก

โรคพิษสุนัขบ้า

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าสมณาคุณวิทยากร 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

10,000 ทต.เมืองเพีย ส านักปลัด

3 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า

 ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ 10

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

7,000 บ้านศรีวิไล หมู่ 10 ส านักปลัด

4 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า

 ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ 11

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

7,000 บ้านดงเค็ง หมู่ 11 ส านักปลัด

5 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า

 ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ 12

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

7,000 บ้านโสกแกค าเจริญ

 หมู่ 12

ส านักปลัด

6 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า

 ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่1

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

7,000 บ้านเพีย หมู่ 1 ส านักปลัด

7 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า

 ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่2

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

7,000 บ้านหัวขัว หมู่ 2 ส านักปลัด

8 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า

 ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่4

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

7,000 บ้านดงน้อย หมู่ 4 ส านักปลัด

9 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า

 ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่5

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

7,000 บ้านโสกแก หมู่ 5 ส านักปลัด

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564ล าดับ

ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ

(บาท)

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

10 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า

 ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่6

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

7,000 บ้านข่า หมู่ 6 ส านักปลัด

11 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า

 ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่8

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

7,000 บ้านโนนเมือง หมู่ 8 ส านักปลัด

12 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า

 ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่9

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

7,000 บ้านโนนส าราญ หมู่

 9

ส านักปลัด

13 โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ หมู่ 1

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน เช่น ค่าจัดซ้ือเกลือไอโอดีน 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

7,000 บ้านเพีย หมู่ 1 ส านักปลัด

14 โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ หมู่ 10

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน เช่น ค่าจัดซ้ือเกลือไอโอดีน 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

7,000 บ้านศรีวิไล หมู่ 10 ส านักปลัด

15 โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ หมู่ 11

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน เช่น ค่าจัดซ้ือเกลือไอโอดีน 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

7,000 บ้านดงเค็ง หมู่ 11 ส านักปลัด

16 โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ หมู่ 12

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน เช่น ค่าจัดซ้ือเกลือไอโอดีน 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

7,000 บ้านค าเจริญ หมู่ 12 ส านักปลัด

17 โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ หมู่ 2

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน เช่น ค่าจัดซ้ือเกลือไอโอดีน 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

7,000 บ้านหัวขัว หมู่ 2 ส านักปลัด

ล าดับ

ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ

(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

18 โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ หมู่ 4

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน เช่น ค่าจัดซ้ือเกลือไอโอดีน 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

7,000 บ้านดงน้อย หมู่ 4 ส านักปลัด

19 โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ หมู่ 5

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน เช่น ค่าจัดซ้ือเกลือไอโอดีน 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

7,000 บ้านโสกแก หมู่ 5 ส านักปลัด

20 โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ หมู่ 6

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน เช่น ค่าจัดซ้ือเกลือไอโอดีน 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

7,000 บ้านข่า หมู่ 6 ส านักปลัด

21 โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ หมู่ 8

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน เช่น ค่าจัดซ้ือเกลือไอโอดีน 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

7,000 บ้านโนนเมือง หมู่ 8 ส านักปลัด

22 โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ หมู่ 9

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน เช่น ค่าจัดซ้ือเกลือไอโอดีน 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

7,000 บ้านโนนส าราญ หมู่

 9

ส านักปลัด

23 โครงการอุดหนุน โครงการส่งเสริม

โภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  หมู่ 1

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

6,000 บ้านเพีย หมู่ 1 ส านักปลัด

24 โครงการอุดหนุน โครงการส่งเสริม

โภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  หมู่ 10

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

6,000 บ้านศรีวิไล หมู่ 10 ส านักปลัด

ล าดับ

ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ

(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

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.

25 โครงการอุดหนุน โครงการส่งเสริม

โภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  หมู่ 11

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

6,000 บ้านดงเค็ง หมู่ 11 ส านักปลัด

26 โครงการอุดหนุน โครงการส่งเสริม

โภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  หมู่ 12

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

6,000 บ้านค าเจริญ หมู่ 12 ส านักปลัด

27 โครงการอุดหนุน โครงการส่งเสริม

โภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  หมู่ 2

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

6,000 บ้านหัวขัว หมู่ 2 ส านักปลัด

28 โครงการอุดหนุน โครงการส่งเสริม

โภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  หมู่ 4

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

6,000 บ้านดงน้อย หมู่ 4 ส านักปลัด

29 โครงการอุดหนุน โครงการส่งเสริม

โภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  หมู่ 5

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

6,000 บ้านโสกแก หมู่ 5 ส านักปลัด

30 โครงการอุดหนุน โครงการส่งเสริม

โภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  หมู่ 6

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

6,000 บ้านข่า หมู่ 6 ส านักปลัด

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564ล าดับ

ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ

(บาท)

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

31 โครงการอุดหนุน โครงการส่งเสริม

โภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  หมู่ 8

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

6,000 บ้านโนนเมือง หมู่ 8 ส านักปลัด

32 โครงการอุดหนุน โครงการส่งเสริม

โภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  หมู่ 9

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

6,000 บ้านโนนส าราญ หมู่

 9

ส านักปลัด

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม

  6.1 แผนงานการเกษตร

1 โครงการปรับปรุงทัศนียภาพต าบลเมืองเพีย เพื่อเป็นค่าด าเนินการตามโครงการเช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดซ้ือพันธุ์กล้าไม้ดอกไม้ประดับ 

ค่าจ้างเหมาแรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

10,000 ทต.เมืองเพีย ส านักปลัด

2 โครงการท้องถิ่นไทย  รวมใจภักด์ิ รักษ์

พื้นที่สีเขียว

เพื่อเป็นค่าด าเนินการตามโครงการเช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดซ้ือพันธุ์กล้าไม้ดอกไม้ประดับ 

ค่าจ้างเหมาแรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

5,000 ทต.เมืองเพีย ส านักปลัด

3 โครงการฝึกอบรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เพื่อเป็นค่าด าเนินการตามโครงการเช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างท าข้อมูลและสรรพคุณพืช และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

5,000 ทต.เมืองเพีย ส านักปลัด

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564ล าดับ

ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ

(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
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ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการเมือง  การปกครองและการบริหาร

  7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 โครงการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่นและ

สมาชิกสภาท้องถิ่น

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 50,000 ทต.เมืองเพีย ส านักปลัด

2 โครงการส่งเสริมประชาชนเร่ือง

ประชาธิปไตยและหลักธรรมมาภิบาลและ

การเมืองการปกครอง

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเล้ียง ค่า

สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ - 

10,000 ทต.เมืองเพีย ส านักปลัด

3 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ของเทศบาล

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าสมนาคุณวิทยากร 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ

50,000 ทต.เมืองเพีย ส านักปลัด

4 โครงการส ารวจความต้องการและความ

พึงพอใจในการให้บริการประชาชน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าสมนาคุณวิทยากร 

ค่าจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามบัญชีรายชื่อสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลก าหนดเพื่อด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ฯลฯ

15,000 ทต.เมืองเพีย ส านักปลัด

5 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมคณะ

ผู้บริหาร สมาชิกสภา และ พนักงานเทศบาล
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าตอบแทนวิทยากร 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ

10,000 ทต.เมืองเพีย ส านักปลัด

6 โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน

การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอกุดจับ

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี อุดหนุนให้กับองค์การบริหารส่วน

ต าบลกุดจับด าเนินการ ฯ

20,000 อบต.กุดจับ ส านักปลัด

7 โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือจัดท าและทบทวน

ปรับปรุงแผนชุมชน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ เช่น ค่าป้าย ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าตอบสมนาคุณวิทยากร 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ

20,000 ทต.เมืองเพีย ส านักปลัด

ล าดับ

ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ

(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 โครงการจัดท าหรือปรับปรุงแผนที่ภาษี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ เช่น  ค่าจ้างส ารวจข้อมูลภาคสนามเพื่อจัดท าบัญชี

รายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ค่าจ้างน าเข้าระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ค่าจ้าง

ปรับปรุงแผนที่แม่บท ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

50,000 ทต.เมืองเพีย กองคลัง

9 โครงการเร่งรัดจัดเก็บภาษีบริการเคล่ือนที่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าตอบแทนวิทยากร 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ

10,000 ทต.เมืองเพีย กองคลัง

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 โครงการปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุเทศบาล

ต าบลเมืองเพีย

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุเทศบาลต าบลเมืองเพีย จ านวน 1 หลัง ตามแบบแปลน

ของเทศบาลต าบลเมืองเพีย ที่ 2 / 64

122,000 ทต.เมืองเพีย กองช่าง

2 โครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน

เทศบาลต าบลเมืองเพีย

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาลต าบลเมืองเพีย จ านวน 1 หลัง ตามแบบ

แปลนของเทศบาลต าบลเมืองเพีย ที ่1 / 64

121,000 ทต.เมืองเพีย กองช่าง

3 โครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน

เทศบาลต าบลเมืองเพีย (อาคารกองช่าง)

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาลต าบลเมืองเพีย (อาคารกองช่าง)  จ านวน 1 

หลัง ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลเมืองเพีย ที่ 3 / 64

88,000 ทต.เมืองเพีย กองช่าง

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ล าดับ

ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ

(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ล าดับ

ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ

(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
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7.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



20 แบบ ผ.02/1

ภายใต้ยุทธศาสตรท์ี่ 7.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  ด้านการเมือง  การปกครองและการบรหิาร

  7.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

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 ค่าจัดซ้ือเก้าอี้

แถว 3 ที่นั่ง  

จ านวน 2 ตัว

เพื่อจัดซ้ือเก้าอี้พักคอย ม ี3 ที่นั่ง พนักพิงและที่นั่งผลิตจากเหล็กหนาแข็งแรงชุป

โครเมียมกันสนิท โครงขาท าจากเหล็กชุปโคเมียม มีขนาดโดยรวมไม่น้อยกว่า กว้าง 

180 *ลึก 68 *สูง 77 ซม. / ตัว จัดซ้ือตามราคาตลาดท้องถิ่น  

10,000 ทต.เมืองเพีย ส านักปลัด

2 ค่าจัดซ้ือตู้

กระจกบาน

เล่ือนพร้อม

ฐานรอง  จ านวน

  4 ตัว

เพื่อจัดซ้ือตู้เหล็ก โครงสร้างแข็งแรงสามารถเก็บแฟ้มเอกสารหรือเก็บเคร่ืองมือ

อุปกรณ์ต่างๆได้ โครงตู้ผลิตจากเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม. บานเล่ือนกระจก 2 

บานพร้อมกุญแจล็อค มีแผ่นชั้นวางเอกสารสามารถปรับระดับสูง-ต่ าได้ ขนาดไม่

น้อยกว่า (W) 118  x (D) 40 x (H) 78 ซม. ฐานรองเป็นเหล็กพ่นสี สินค้ารับประกัน

คุณภาพอย่างน้อย 1 ปี จัดซ้ือตามราคาตลาดท้องถิ่น 

20,000 ทต.เมืองเพีย ส านักปลัด

บญัชีจ านวนครภุณัฑ์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลเมืองเพีย  อ าเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี

ล าดับ

ที่
ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



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

3 ค่าจัดซ้ือเคร่ือง

คอมพิวเตอร์

โน๊ตบุ๊ค ส าหรับ

ประมวลผล  

จ านวน 1 เคร่ือง

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับประมวลผลซ่ึงมีคุณลักษณะ ดังนี้  มี

หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย 

โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า 

แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 

ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วย

ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ2) 

ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 

ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 

GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ

ประมวลผลสูง- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย

กว่า 8 GB- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 

TB หรือ ชนิด Solid StateDrive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 

หน่วย- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาด

ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย

กว่า 3 ช่องมีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่อง

เชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 

802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 

กระทรวง ICT 

22,000 ทต.เมืองเพีย  
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 ค่าจัดซ้ือเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ 

แบบ All in one

 ส าหรับ

ส านักงาน 

จ านวน 1 เคร่ือง

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แบบ All in one ส าหรับ ส านักงาน มีคุณสมบัติ 

ดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดย มี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จ านวน 1 หน่วย หน่วย

ประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 

(Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MBมีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 

หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 

กระทรวง ICT 

17,000 ส านักปลัด

5 ค่าจัดซ้ือเก้าอี้

ท างานระดับ

ปฏิบัติการ - 

ช านาญการ  

จ านวน 2 ตัว

เพื่อจัดซ้ือเก้าอี้ท างาน มีโครงเหล็กมีเท้าแขน ขาเหล็ก 5 แฉก ที่นั่งและพนักพิงเป็น

เบาะฟองน้ าหุ้มหนัง มีโช้คปรับระดับสูง - ต่ า จัดซ้ือตามราคาตลาดท้องถิ่น 

6,000 ทต.เมืองเพีย กองคลัง
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 จัดซ้ือ

เคร่ืองพิมพ์แบบ

ฉีดหมึกพร้อม

ติดต้ังถังหมึก

พิมพ์ (Ink Tank

 Printer) จ านวน

 1 เคร่ือง

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) เป็น

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์จากโรงงานผู้ผลิตมีความละเอียดใน

การพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับ

กระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาทีมี

ความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที 

(ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาที (ipm) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ

ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง16 มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น สามารถ

ใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 

2563 กระทรวง ICT

4,300 ทต.เมืองเพีย กองคลัง

  7.3 แผนงานเคหะและชุมชน

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 ค่าจัดซ้ือเกา้อีท้ างาน

ระดับปฏบิัติการ-ช านาญ

การ  จ านวน 2 ตัว

เพื่อจัดซ้ือเก้าอี้ท างาน เป็นเก้าอี้โครงเหล็กมีเท้าแขน ขาเหล็ก 5 แฉก ที่นั่งและพนัก

พิงเป็นเบาะฟองน้ าหุ้มหนัง มีโช้คปรับระดับสูง - ต่ า จัดซ้ือตามราคาตลาดท้องถิ่น 

6,000 ทต.เมืองเพีย กองช่าง

2 ค่าจัดซ้ือเกา้อีท้ างาน

ระดับอ านวยการ  จ านวน

 2 ตัว

เพื่อจัดซ้ือเกา้อีท้ างาน เป็นเกา้อีโ้ครงเหล็กมีเท้าแขน ขาเหล็ก 5 แฉก ที่นัง่และพนักพงิเป็นเบาะฟองน้ าหุ้มหนัง มีโชค้ปรับ

ระดับสูง - ต่ า จัดซ้ือตามราคาตลาดท้องถิน่
10,000 ทต.เมืองเพีย กองช่าง

3 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ

 แบบติดผนัง จ านวน 1 

เคร่ือง

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ เป็นเคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาดไม่ต่ ากวา่ 18,000 บีทีย ู ราคาที่ก าหนดรวมค่าติดต้ัง 

ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมและฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5 ประกอบส าเร็จรูปทั้งชดุจากโรงงานเดียวกนั มี

ความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ จัดซ้ือตามบัญชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ์ส านักงบประมาณ ธนัวาคม  2562 

21,000 ทต.เมืองเพีย กองช่าง

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

4 ค่าจดัซ้ือตู้กระจก

บานเล่ือนพร้อม

ฐานรอง  จ านวน 4 

ตัว

เพื่อจัดซ้ือตู้กระจกบานเล่ือนพร้อมฐานรอง เปน็ตู้เหล็ก โครงสร้างแข็งแรงสามารถเก็บแฟ้มเอกสารหรือเก็บ

เคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆได้ โครงตู้ผลิตจากเหล็กหนาไม่น้อยกวา่ 0.6 มม. บานเล่ือนกระจก 2 บานพร้อมกุญแจ

ล็อค มีแผ่นชั้นวางเอกสารสามารถปรับระดับสูง-ต่ าได้ ขนาดไม่น้อยกวา่ (W) 118  x (D) 40 x (H) 78 ซม. 

ฐานรองเปน็เหล็กพ่นสี สินค้ารับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ป ีจัดซ้ือตามราคาตลาดทอ้งถิน่

20,000 ทต.เมืองเพีย กองช่าง

5 ค่าจดัซ้ือโต๊ะท างาน

ระดับปฏบิัติการ-

ช านาญการ  จ านวน

 1 ตัว

เพื่อจัดซ้ือโต๊ะเหล็กขนาดไม่น้อยกวา่  1,067(กวา้ง) x 660(ลึก) x 759(สูง) มิลลิเมตร หน้าโต๊ะเหล็ก PVC พร้อม

กระจกปโูต๊ะขาโต๊ะเหล็ก สามารถปรับระดับได้ จัดซ้ือตามราคาตลาดทอ้งถิน่ จัดซ้ือตามราคาตลาดทอ้งถิน่
5,000 ทต.เมืองเพีย กองช่าง

6 ค่าจดัซ้ือโต๊ะท างาน

ระดับอ านวยการ  

จ านวน 1 ตัว

เพื่อจัดซ้ือโต๊ะท างาน เปน็โต๊ะเหล็กขนาดไม่น้อยกวา่  1,219(กวา้ง) x 660(ลึก) x 759(สูง) มิลลิเมตร หน้าโต๊ะ

เหล็ก PVC พร้อมกระจกปโูต๊ะ ขาโต๊ะเหล็ก สามารถปรับระดับได้ จัดซ้ือตามราคาตลาดทอ้งถิน่
7,000 ทต.เมืองเพีย กองช่าง

7 ค่าจดัซ้ือเคร่ืองสูบน้ า

 แบบจุม่ใต้น้ า 

(Summersible 

Pump) ขนาด 2 แรง

 จ านวน 2 เคร่ือง

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบจุ่มใต้น้ าฯ เปน็เคร่ืองสูบน้ า ขนาด 3.0 แรงม้า สามารถสูบน้ าได้ไม่น้อยกวา่ 7.5 

ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่แรงส่งรวม (Total Dynamic Head) ไม่น้อยกวา่ 68 เมตร ประสิทธภิาพการท างาน

ของเคร่ืองสูบน้ าไม่น้อยกวา่ 55 % ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ชนิดระบายความร้อนด้วยน้ าขนาดก าลัง 3.0 แรงม้า ใช้

ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ 1 เฟส 50 ไซเกิล้ ความเร็วรอบมอเตอร์ ระหวา่ง 2,700 - 3,000 รอบต่อนาท ี

จัดซ้ือตามราคาตลาดทอ้งถิน่ 

20,000 ทต.เมืองเพีย กองช่าง

8 ค่าจดัซ้ือเคร่ืองสูบน้ า

 แบบหอยโขง่ 

มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด

 5 แรง จ านวน 2 

เคร่ือง

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ าได้ 1,500 ลิตรต่อนาท ี ขนาดทอ่ส่งไม่น้อยกวา่ 4 นิ้ว 

(100  มิลลิเมตร)  ส่งน้ าได้สูงไม่น้อยกวา่ 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต  จัดซ้ือตามบญัชีราคามาตรฐาน

ครุภณัฑ์ส านักงบประมาณ ธนัวาคม  2562

64,200 ทต.เมืองเพีย กองช่าง

ล าดับ

ที่
ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

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

9 ค่าจดัซ้ือตู้ควบคุม

ไฟฟ้าปัม๊น้ า 5 แรง 3

 เฟส จ านวน 2 ตู้

เพื่อจัดซ้ือตู้ควบคุมไฟฟ้าปั๊มน้ า 5 แรง 3 เฟส สามารถใช้กับปั๊มน้ าแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า, ปั๊มน้ าอัตโนมัติ

,ปั๊มน้ าซับเมิร์ส ขนาด 5-7.5 Hp 3 เฟส 380 V สามารถใช้งานได้ทั้ง Auto และ Manual มีโอเวอร์โหลดปอ้งกัน

ปั๊มน้ าท างานเกินกระแส 100% ของปั๊มน้ า Auto ใช้ระบบลูกลอยไฟฟ้าในการส่ังใหป้ั๊มน้ าท างาน, Manual ใช้

เปดิปดิธรรมดาในกรณีไม่ต้องการใหลู้กลอยไฟฟ้าในการตัดต่อ, ปอ้งกันปั๊มน้ าไหม้จากแรงดันไฟฟ้าตกหรือเกิน, มี

อุปกรณ์วดัแรงดันและกระแสไฟฟ้า จัดซ้ือตามราคาตลาดทอ้งถิน่ 

30,000 ทต.เมืองเพีย กองช่าง

10 ค่าจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์

 Multifuntion 

แบบฉดีหมกึพร้อม

ติดต้ังถงัหมกึ จ านวน

 1 เคร่ือง

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ ์Multifuntion แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก เปน็อุปกรณ์ที่มีความสามารถเปน็ 

Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเคร่ืองเดียวกัน เปน็เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก

พิมพ ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิตมีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกวา่ 1,200x1,200 dpi มีความเร็ว

ในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกวา่ 27 หน้าต่อนาท ี(ppm) หรือ 8.8 ภาพ ต่อนาท ี(ipm) มี

ความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกวา่ 15 หน้าต่อนาท ี(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาท ี(ipm)  

สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้  มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกวา่ 1,200 x 600 

หรือ 600 x 1,200 dpi มีถาดปอ้นเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสี

และขาวด าสามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกวา่ 99 ส าเนา สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ มีช่อง

เชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 

(Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา่ จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน 

เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกวา่ 100 แผ่น  สามารถใช้ได้กับ A4, 

Letter, Legal และ Custom  จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์ ฉบบัเดือนพฤษภาคม 2563 กระทรวง ICT - 

7,500 ทต.เมืองเพีย กองช่าง

  7.4 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งชุมชน
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1 ค่าจัดซ้ือหัวฉีด

น้ าดับเพลิง  

จ านวน  1  หัว

เพื่อจัดซ้ือหัวฉีดน้ าดับเพลิง ตัวหัวฉีดท าจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ใบพัดซ่ีเหล็กระบบ 

เจ็ทช่วยในการท าม่านน้ าได้ดียิ่งขึ้นและมียางกันกระแทก ด้ามจับให้กระชับมือลด

แรงสะเทือน อัตราการฉีดน้ าได้ 4 ระดับ 30-60-95-125 GPM ฉีดไกล 49 เมตร 

100 Psi (7 bar) และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน NFPA จัดซ้ือตามราคาตลาด
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