
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลท่าแร่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                                                                                                                                               แบบ ผด.02 
     แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที ่ หน่วย พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
   (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการแข่งขันกีฬา
ประชาชน 

-  เพื่อจ่ายเป็นคา่เงินรางวัล  
ค่าถ้วยรางวัล  ค่าตอบแทน 
คณะกรรมการตดัสิน/พิธีกร 
ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  
ค่าสนับสนุนการแข่งขัน  
ค่าอุปกรณ์กีฬา  ค่าใช้จ่ายใน  
การประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่าย 
ในพิธีเปิด-ปิด  ฯลฯ   
(เทศบัญญัติฯ หน้า 202) 
 
 

60,000 เทศบาลต าบล
ท่าแร่ 

กองการศึกษา             

2 โครงการจดัหาอุปกรณ์
กีฬา 

-  เพื่อจ่ายเป็นคา่จัดซื้ออุปกรณ์
กีฬาส าหรับชุมชนหรือหมู่บ้าน 
ที่ขาดแคลนอุปกรณ์กีฬาในการ 
ออกก าลังกาย  เช่น  ฟุตบอล   
ตะกร้อ  วอลเล่ย์บอล  ฯลฯ   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ทั่วไป 
(เทศบัญญัติฯ หน้า 203) 
 
 
 
 
 
 
 

40,000 เทศบาลต าบล
ท่าแร่ 

กองการศึกษา             



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลท่าแร่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                                                                                                    แบบ ผด.02 
     แผนงานการศึกษา 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

   (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 

 
 
 
 
 
 
 

โครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ
พระปรมทรรามาธบิ
ดี ศรีสินทรมหาวชิ
ราลงกรณ พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว  
โครงการวันเฉลิม 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิ จ ก ร ร ม เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ 
พระบาทสมเด็จพระปรมทร 
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   
(เทศบัญญตัิฯ หน้า 160) 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาล
ต าบลท่าแร่ 

 
 
 
 
 
 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 

            

2 
 
 
 
 
 
 

พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า 
สิริกิติ์ พระบรมราช
ชนนพีันปีหลวง  
โครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด 
กิ จ ก ร ร ม ถ ว า ย พ ร ะ พ ร แ ล ะ 
เ ทิ ด พ ร ะ เ กี ย ร ติ  ใ น พื้ น ที่    
(เทศบัญญัติฯ หน้า 160) 
 
 

5,000 
 
 
 
 
 

เทศบาล
ต าบลท่าแร่ 

 
 
 
 
 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 

            

3 สมเด็จพระนางเจ้า 
สุทิดาพชัรสุธาพิมล
ลักษณพระบรม
ราชิน ี 
 
 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดั
กิจกรรมถวายพระพรและ 
เทิดพระเกียรติในพื้นที ่ 
(เทศบัญญตัิฯ หน้า 160) 

10,000 เทศบาล
ต าบลท่าแร่ 

กอง
การศึกษา 

            



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลท่าแร่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                                                                                                    แบบ ผด.02 
     แผนงานการศึกษา 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

   (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4 โครงการอบรม

สัมมนาและพฒันา
บุคลากรทาง
การศึกษา 

-เพื่อเป็นค่าจัดอบรมและทัศน์
ศึกษาให้ความรู้แก่บุคลากร 
ทางการศึกษาของเทศบาล  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม  
ค่าจัดสถานที ่ค่าอาหาร  
อาหารว่าง ค่าน้ าดื่ม น้ าแข็ง  
ค่าวิทยากร ฯลฯ  
(เทศบัญญตัิฯ หน้า 161) 
 

20,000 เทศบาล
ต าบลท่าแร่ 

กอง
การศึกษา 

            

5 โครงการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ
งานมหกรรมการ
จัดการศึกษา
ท้องถิ่น 

- เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักในการไป
ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ
การจัดการศึกษาท้องถิ่นของ
นั ก เ รี ย น  ครู  แ ละ บุ ค ล า ก ร
ทางการศึกษา (แผนพัฒนาฯ  
2561-2565) หน้าที่ 80  
ล าดับที ่3 
(เทศบัญญตัิฯ หน้า 161) 
 
 
 

30,000 เทศบาล
ต าบลท่าแร่ 

กอง
การศึกษา 

            

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลท่าแร่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                                                                                                    แบบ ผด.02 
     แผนงานการศึกษา 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

   (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
6 โครงการแข่งขัน

กีฬานักเรียนระดับ
ปฐมวัยของ
โรงเรียนสังกัด
องค์กรกครองส่วน 
ท้องถิ่นในจังหวัด
สกลนคร 

 - เพื่ อ เป็นค่า ใช้จ่ ายในการเป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน 
ระดับปฐมวัย ของโรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในจังหวัดสกลนคร คร้ังที่ 9  
(แผนฯ 2561-2565) เพิ่มเติม 
คร้ังที่ 3 พ.ศ.2563 หน้าที่ 5  
ล าดับที่ 1  
(เทศบัญญตัิฯ หน้า 161) 
 

60,000 เทศบาล
ต าบลท่าแร่ 

กอง
การศึกษา 

            

7 โครงการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ
นักเรียนระดับ
ปฐมวัยของ 
โรงเรียนสังกัด 
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
ในจังหวัดสกลนคร 

- เพื่ อ เป็นค่ า ใช้ จ่ าย ในการ เป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะทาง 
วิชาการนักเรียนระดับปฐมวัย  
ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดกลนคร 
ครั้ งที่  9 (แผนฯ2561-2565) 
เพิ่ ม เ ติ ม  ครั้ ง ที่  3 พ .ศ .2563
หน้าที่ 5 ล าดับที่ 2 
(เทศบัญญตัิฯ หน้าที่ 162) 
 
 

60,000 เทศบาล
ต าบลท่าแร่ 

กอง
การศึกษา 

            

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลท่าแร่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                                                                                                    แบบ ผด.02 
     แผนงานการศึกษา 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

   (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
8 อุดหนุนโครงการ 

ของศูนย์ส่งเสริมชีวิต
ครอบครัวอัครสังฆ 
มณฑลทา่แร่-หนอง
แสง 

- เพื่อร่วมกันสร้างเครือข่ายชีวิต
ครอบครัวและสร้างสรรค์สังคม  
โดยให้การเบิกจ่ายเป็นไปตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้ ว ย เ งิ น อุ ดหนุ นขอ งองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
(แผนฯ 2561-2565)  
หน้าที่ 40 ล าดับที่ 5 
(เทศบัญญัติฯ หน้า 164) 
 
 

15,000 เทศบาล
ต าบลท่าแร่ 

กอง
การศึกษา 

            

9 โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) ของนักเรียน) 

1)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลท่าแร่ตั้งงบประมาณไว้ 
85,000 บาท 
- เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนของศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล 
ท่าแร่ ส าหรับนักเรียน 50 คน  
คนละ 1,700 บาท  
 
 
 
 

323,000 เทศบาล
ต าบลท่าแร่ 

กอง
การศึกษา 

            



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลท่าแร่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                                                                                                    แบบ ผด.02 
     แผนงานการศึกษา 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

   (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 (ต่อ) ทั้ งนี้ จะ เบิกจ่ ายเมื่ อ ได้ รับการ

จั ด ส ร รจ ากกรมส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ปกครองท้องถิ่น ตั้งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่  
มท 0816.2/ว 4110 ลว.14  
กรกฎาคม 2563 (แผนฯ 2561-
2565) หน้าที่ 37 ล าดับที่ 1 
2) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล 
ท่าแร่ ตั้งงบประมาณไว้  
238,000 บาท 
(เทศบัญญตัิฯ หน้า 165) 
 
 

               

10 โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  
(ค่าอาหารกลางวัน) 

1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลท่าแร่ ตั้งงบประมาณไว้ 
257,250 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ
สนับสนนุโครงการอาหารกลางวัน 
 
 
 
 

845,250 เทศบาล
ต าบลท่าแร่ 

กอง
การศึกษา 

            



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลท่าแร่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                                                                                                    แบบ ผด.02 
     แผนงานการศึกษา 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
   (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 (ต่อ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล 

ท่ า แ ร่   ใ น ก า ร จ้ า ง เ หม า บ ริ ก า ร
ท าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ ก เทศบาลต าบลท่ าแร่  ส าหรับ
นักเรียน 50 คน ๆ ละ 21 บาท 
จ านวน 245 วัน  
ทั้งนี้จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรร
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
2) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล 
    ท่าแร่ ตั้งงบประมาณไว้  
    588,000 บาท 
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาจัด
ท าอาหารกลางวันส าหรับ 
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล
ท่าแร่ ส าหรับนักเรียน 140 คน ๆ ละ 
21 บ า ท  จ า น ว น  200 วั น   
(เทศบัญญัติฯ หน้า 166) 
 
 
 
 
 

               



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลท่าแร่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                                                                                                    แบบ ผด.02 
     แผนงานการศึกษา 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
   (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
11 โครงการสนบัสนนุ

ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา  
(ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน) 

1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ กเทศบาล
ต าบลท่าแร่  ตั้ งไว้  6,450 บาท   
- เพื่ อ เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ย ในการจั ด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลท่าแร่ ที่มีอายุ 3 ปี  
จ านวน 15 คน ๆ ละ 430 บาท   
ได้แก่ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรม
คุณธรรม กิจกรรมศึกษาแหล่ ง 
เรียนรู้ต่างๆ การให้บริการ 
2) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล
ท่ า แ ร่   ตั้ ง ไ ว้  60,200 บ า ท   
- เพื่ อ เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ย ในการจั ด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ เรี ยน
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลท่าแร่ ได้แก่ กิจกรรมวิชาการ 
กิจกรรมคุณธรรม กิจกรรมศึกษา
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ การให้บริการ
สารสนเทศ ส าหรับนักเรียน 
 
 
 

66,650 เทศบาล
ต าบลท่าแร่ 

กอง
การศึกษา 

            



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลท่าแร่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                                                                                                    แบบ ผด.02 
     แผนงานการศึกษา 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
   (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 (ต่อ) 140 ค น  ค น ล ะ  430 บ า ท  ตั้ ง ต า ม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 
ลว. 14 กรกฎาคม 2563 
(แผนฯ 2561-2565) หน้าที่ 38   
ล าดับที่ 3  
(เทศบัญญัติฯ หน้า 167) 

               

12 โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  
(ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน) 

1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล 
ท่าแร่ ตั้งไว ้ 4,500 บาท  
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับเคร่ืองแบบ 
นักเรียนให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลต าบลท่าแร่ ที่มี อายุ 3 ปี  
จ านวน  15 คน ๆ ละ 300 บาท  
 2) โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 
ต าบลท่าแร่ ตั้งไว ้ 42,000 บาท  
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับเคร่ืองแบบ 
นักเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาล 
เทศบาลต าบลท่าแร่ ส าหรับนักเรียน  
140 คน ๆ ละ 300 บาท 
(เทศบัญญตัิฯ หน้า 168) 
 

46,500 เทศบาล
ต าบลท่าแร่ 

กอง
การศึกษา 

            



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลท่าแร่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                                                                                                    แบบ ผด.02 
     แผนงานการศึกษา 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

   (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
13 โครงการสนบัสนนุ

ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  
(ค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา) 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา ตั้งตามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทยดว่นทีสุ่ด  
ที่ มท.0816.2/ว 4110  
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
(เทศบัญญตัิฯ หน้า 168) 
 
 

20,000 เทศบาล
ต าบลท่าแร่ 

กอง
การศึกษา 

            

14 โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  
(ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียน) 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการพัฒนา
แหล่งเรียนรู ้ในโรงเรียน ตั้งตาม 
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วน
ที่สุด ที ่ มท 0816.2/ว4110  
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563  
(เทศบัญญตัิฯ หน้า 168) 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 เทศบาล
ต าบลท่าแร่ 

กอง
การศึกษา 

            



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลท่าแร่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                                                                                                    แบบ ผด.02 
     แผนงานการศึกษา 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

   (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
15 โครงการสนบัสนนุ

ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา  
(ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์การป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษา) 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ 
การป้องกันยาเสพตดิในสถานศกึษา  
ตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110  
ลว. 14 กรกฎาคม 2563  
(เทศบัญญตัิฯ หน้า 169) 
 
 

21,000 เทศบาล
ต าบลท่าแร่ 

กอง
การศึกษา 

            

16 โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา  
(ค่าหนังสือเรียน) 

1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ท่าแร่ ตั้งไว ้ 3,000 บาท  
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับค่าหนังสือ
เรียน ส าหรับนักเรียนศนูย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลท่าแร่ ที่มีอายุ 3 ปี 
จ านวน 15 คน ๆละ 200 บาท   
(แผนฯ 2561-2565) เพิ่มเติม  
คร้ังที่ 1 พ.ศ. 2564 หน้าที ่5  
ล าดับที ่1 
 
 
 
 
 

31,000 เทศบาล
ต าบลท่าแร่ 

กอง
การศึกษา 

            



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลท่าแร่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                                                                                                    แบบ ผด.02 
     แผนงานการศึกษา 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
   (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 (ต่อ) 2) โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 

ต าบลท่าแร่ ตั้งไว้ 28,000 บาท  
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับค่า
หนังสือเรียน ส าหรับนักเรียน 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล 
ท่าแร่ ส าหรับนักเรียน 140 คน 
ๆ ละ 200 บาท ตั้งตามหนังสอื 
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด 
ที่ มท 0816.2/ว 4110 
ลว. 14 กรกฎาคม 2563 
(แผนฯ 2561-2565)
หน้าที ่ 37 ล าดับที ่ 3 
(เทศบัญญตัิฯ หน้า 169) 

               

17 โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  
(ค่าอุปกรณ์การเรียน) 

1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลท่าแร่ ตั้งไว ้ 3,000 บาท  
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับค่า
อุปกรณ์การเรียนส าหรับนักเรียน
ศพด.ทต.ต าบลท่าแร่ 
 
 

31,000 เทศบาล
ต าบลท่าแร่ 

กอง
การศึกษา 

            

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                                                                                                    แบบ ผด.02 
     แผนงานการศึกษา 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลท่าแร่ 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
   (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 (ต่อ) ที่มีอายุ 3 ป ีจ านวน 15 คน ๆละ  
 200 บาท (แผนฯ 2561-2565)  
เพิ่มเติม คร้ัง 1 พ.ศ. 2564 หน้าที ่5  
ล าดับที ่ 2   
2) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล 
ท่าแร่ ตั้งไว ้28,000 บาท  
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับค่าอุปกรณ์
การเรียนส าหรับนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลทา่แร่ 
ส าหรับนักเรียน 140 คน ๆละ
200 บาท (แผนฯ 2561-2565) 
หน้าที ่38 ล าดับที ่1  
(เทศบัญญตัิฯ หน้า 170) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                                                                                                    แบบ ผด.02 
     แผนงานการศึกษา 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลท่าแร่ 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
   (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

18 ค่าอาหารเสริม(นม)  
 

1) ค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนท่า
แร่วิทยา ตั้งไว ้  996,430  บาท  
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อ
อาหารเสริม(นม) ให้กับนักเรียน
ระดับปฐมวยัและประถมศึกษา 
โดยจัดสรรให้นักเรียนโรงเรียน 
ท่าแรวิทยา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) ทั้งนี้จะเบิกจา่ย 
ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 2) ค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลทา่แร่ ตั้งไว้
268,270 บาท   
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัซื้อ
อาหารเสริม(นม) ให้กับนักเรียน 
ระดับปฐมวยัและประถมศึกษา  
 
 
 
 
 

1,360,510 เทศบาล
ต าบลท่าแร่ 

กอง
การศึกษา 

            

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                                                                                                    แบบ ผด.02 
     แผนงานการศึกษา 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลท่าแร่ 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
   (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 (ต่อ)  
 

โดยจัดสรรให้นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลทา่แร่ ทั้งนี ้
จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร  
จากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  
3) โครงการอาหารเสริม (นม)  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล 
ท่าแร่ ตั้งไว ้  95,810 บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม
(นม) ให้กับเด็กนักเรียนระดับ 
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลท่าแร่ 
(แผนฯ 2561-2565)
หน้าที ่36 ล าดับที ่2  
(เทศบัญญตัิฯ หน้า 171) 
 
 
 
 
 
 
 

               

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                                                                                                    แบบ ผด.02 
     แผนงานการศึกษา 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลท่าแร่ 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

   (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

19 โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียน 
ท่าแร่วิทยา 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
ตามโครงการอาหารกลางวัน ให้ 
เด็กนักเรียนระดับปฐมวัยและระดับ
ประถมศึกษาโรงเรียนทา่แร่วิทยา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
(เทศบัญญตัิฯ หน้า 172) 
 

2,184,000 เทศบาล
ต าบลท่าแร่ 

กอง
การศึกษา 

            

20 โครงการวันเด็ก
แห่งชาต ิ

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการวันเด็กแห่งชาต ิประจ าป ี
2565 เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด 
ค่าจัดเตรียมสถานที ่ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริม
ให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์
และกล้าแสดงออก  รางวัลการ
แสดงฯลฯ (แผนฯ 2561-2565)
หน้าที ่82 ล าดับที ่10 
(เทศบัญญตัิฯ หน้า 172) 
 
 
 

60,000 เทศบาล
ต าบลท่าแร่ 

กอง
การศึกษา 

            

 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลท่าแร่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                                                                                                       แบบ ผด.02 
     แผนงานงบกลาง 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
   (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพ 
ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลต าบล 
ท่าแร่ ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน   
(เทศบัญญัติฯ 2565 หน้า 118) 
   

8,500,000 เทศบาล
ต าบลท่าแร่ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล/
กองสวัสดิการ

สังคม 

            

2 เบี้ยยังชีพความ
พิการ 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยความพิการ
ให้คนพิการในเขตเทศบาลต าบล 
ท่าแร่  ตั้งจ่ายไว้  12  เดือน   
(เทศบัญญัติฯ 2565 หน้า 118)   
 

2,300,000 เทศบาล
ต าบลท่าแร่ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล/
กองสวัสดิการ

สังคม 

            

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

- เพ่ือจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วย
เอดส์ในเขตเทศบาลต าบลท่าแร่  
รายละ 500 บาท  
ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  
(เทศบัญญัติฯ 2565 หน้า 118)   

42,000 เทศบาล
ต าบลท่าแร่ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล/
กองสวัสดิการ

สังคม 

            

4 เงินค่าช าระภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าภาษีท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสร้างของศูนย์จัดการขยะมูล
ฝอยรวมเทศบาลต าบลท่าแร่ 
 (เทศบัญญัติฯ 2565 หน้า 120)   
 

10,000 เทศบาล
ต าบลท่าแร่ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลท่าแร่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                                                                                                    แบบ ผด.02 
     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
   (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงโดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ในกาฝึกอบรม 
ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
อาหารกลางวันค่าตอบแทน
วิทยากร ค่ารถโดยสารศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
ที ่มท 0819.4/ว 1659  
ลงวันที่ 24  สิงหาคม  2553 
(เทศบัญญัติฯ หน้า 201) 
 
 
 
 
 
 

40,000 เทศบาล
ต าบลท่าแร่ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                                                                                                    แบบ ผด.02 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลท่าแร่ 
 

     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
   (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการฝึกอบรม
และส่งเสริมอาชีพ 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการฝึกอบรมและ 
ส่งเสริมอาชีพ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าตอบแทน 
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์  
อาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ฯลฯ  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561- 
2565) หน้าที่ 55 ล าดับที่ 6 
(เทศบัญญัติฯ หน้า 201) 
 

40,000 เทศบาล
ต าบลท่าแร่ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

3 โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนตลอดทั้งปีของ
เทศบาลต าบลท่าแร่ 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม
ขับเคลื่อนงานป้องกันและลด 
อุบัติเหตุทางถนนของศูนย์ปฏิบัต ิ
การความปลอดภยัทางถนนเทศบาล
ต าบลท่าแร ่(ศปถ.ทต.ท่าแร่) เช่น  
การวิเคราะหส์ถานการณ์สาเหต ุ 
ปัจจัยการเสียชีวิตจากอุบัติเหต ุ
ทางถนนภายในเขตเทศบาล ฯลฯ 
(เทศบัญญัติฯ หน้า 201) 
 

10,000 เทศบาล
ต าบลท่าแร่ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลท่าแร่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                                        แบบ ผด.02 
     แผนงานสาธารณสุข 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
   (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการท้องถิ่นไทย 
รวมใจภักดิ์ รักษ์
พ้ืนที่สีเขียว 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการอนุรักษ์
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ธรรม ชาติ แหล่งท่องเที่ยว และ
ปรับปรุงทัศนียภาพการเพิ่มพื้นที่สี
เขียว การจัดหาพันธุ์ไม ้รวมทั้ง 
ด าเนินการรณรงค์ปลูกต้นไม้เพื่อ
แก้ปัญหาลดโลกร้อน แผนพฒันา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
หน้าที่ 63 ล าดับที ่6   
(เทศบัญญตัิฯ หน้า 175) 
 

5,000 เทศบาล
ต าบลท่าแร่ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

2 ค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจวิเคราะห์
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา
บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงานดา้นสิ่งแวดล้อมในพืน้ที่
ซึ่งกองสาธารณสุขฯ รับผิดชอบ  
(เทศบัญญตัิฯ หน้า 177) 
 
 
 
 
 

80,000 เทศบาล
ต าบลท่าแร่ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลท่าแร่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                                        แบบ ผด.02 
     แผนงานการพาณิชย์ 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
   (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 ค่าตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ าประปา 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ าประปา ตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย  
พ.ศ. 2553 และมาตรฐานของ
น้ าประปาส่วนภูมิภาค  
จ านวน 2 ชุด  
(เทศบัญญัติฯ หน้า 226) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17,000 เทศบาล
ต าบลท่าแร่ 

กอง 
การประปา 

            



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลท่าแร่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                                            แบบ ผด.02 
     แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
   (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการเข้าค่าย
อบรมคุณธรรม
จริยธรรมเด็ก 
และเยาวชนต าบล
ท่าแร่ 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การอบรม ค่าจัดสถานที่
ค่าอาหาร ค่าน้ าดื่ม น้ าแข็ง  
ค่าวิทยากร ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ทั่วไป  
(เทศบัญญัติฯ หน้า 202) 
 

30,000 เทศบาล
ต าบลท่าแร่ 

กอง
การศึกษา 

            

2 โครงการอนุรักษ์
ศิลปะ จารีต 
ประเพณีสืบสาน 
วัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น  
(โครงการจัดแสดง
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น) 
 
 
 
 
 
 

-  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
นิทรรศการ ค่าการแสดง  
ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าอาหาร อาหารว่าง ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(เทศบัญญัติฯ หน้า 203) 

20,000 เทศบาล
ต าบลท่าแร่ 

กอง
การศึกษา 

            



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลท่าแร่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                                            แบบ ผด.02 
     แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
   (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการอนุรักษ์
ศิลปะ จารีต 
ประเพณีสืบสาน 
วัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น  
(โครงการประเพณี
ลอยกระทง) 
 

- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันลอยกระทง  เช่น ค่าจัด
สถานที่  ค่าจัดเตรียมอุปกรณ์ใน
พิธีเปิด-ปิด น้ าดื่ม น้ าแข็ง ฯลฯ 
(เทศบัญญัติฯ หน้า 204) 
 

20,000 เทศบาล
ต าบลท่าแร่ 

กอง
การศึกษา 

            

4 โครงการอนุรักษ์
ศิลปะ จารีต
ประเพณีสืบสาน 
วัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น  
(โครงการประเพณี
แห่ดาวคริสต์มาส) 

- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
แห่ดาวคริสต์มาส  เช่น  ค่าจัด 
สถานที่ รางวัลการประกวดรถ
ขบวนแห่ดาว  ค่าน้ าดื่ม  
น้ าแข็ง ค่าจัดเตรียมอุปกรณ์ใน
พิธีเปิด-ปิด ฯลฯ 
(เทศบัญญัติฯ หน้า 204) 
 
 
 
 
 

1,500,000 เทศบาล
ต าบลท่าแร่ 

กอง
การศึกษา 

            

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                                            แบบ ผด.02 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลท่าแร่ 
 

     แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
   (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการอนุรักษ์
ศิลปะจารีต
ประเพณีสืบสาน 
วัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
(โครงการวันวิสาขบูชา) 

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม
ร่วมกับจังหวัดสกลนคร ในงาน 
วันวิสาขบูชา ค่าอาหาร ค่าน้ าด่ืม
ส าหรับน ามวลชน และพนักงาน
เข้าร่วมงานกับจังหวัด ฯลฯ   
(เทศบัญญัติฯ หน้า 204) 
 

5,000 เทศบาล
ต าบลท่าแร่ 

กอง
การศึกษา 

            

6 โครงการอนุรักษ์
ศิลปะ จารีต 
ประเพณีสืบสาน 
วัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น  
(โครงการวัน
สงกรานต์) 

- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
ประเพณีวันสงกรานต์  ได้แก่   
ค่าพวงมาลัย ค่าน้ าอบ ในการจัด
งานรดน้ าด าหัวขอพรจาก 
ผู้ใหญ่ในประเพณีวันสงกรานต์   
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาการ 
ตกแต่งสถานที่ ฯลฯ   
(เทศบัญญัติฯ หน้า 204) 
 
 
 
 
 

30,000 เทศบาล
ต าบลท่าแร่ 

กอง
การศึกษา 

            

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                                            แบบ ผด.02 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลท่าแร่ 
 

     แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
   (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการแห่เทียน 
ปัสกาของวัดท่าแร่ 

- เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ศิลป 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นตลอดจนเพ่ือส่งเสริมงาน
ประเพณีท้องถิ่น โดยให้การ 
เบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
(เทศบัญญัติฯ หน้า 205) 
 

120,000 เทศบาล
ต าบลท่าแร่ 

กอง
การศึกษา 

            

8 โครงการฝึกอบรม
มัคคุเทศก์น้อย 

- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
อบรมเด็กและเยาวชนให้มีความรู้
เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและ
ประเพณีของชาวท่าแร่ ได้แก่  
ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง 
อาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ฯลฯ 
(เทศบัญญัติฯ หน้า 205) 
 
 

10,000 เทศบาล
ต าบลท่าแร่ 

กอง
การศึกษา 

            

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลท่าแร่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                                        แบบ ผด.02 
     แผนงานสาธารณสุข 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
   (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการท้องถิ่นไทย 
รวมใจภักดิ์ รักษ์
พ้ืนที่สีเขียว 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการอนุรักษ์
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ธรรม ชาติ แหล่งท่องเที่ยว และ
ปรับปรุงทัศนียภาพการเพิ่มพื้นที่สี
เขียว การจัดหาพันธุ์ไม ้รวมทั้ง 
ด าเนินการรณรงค์ปลูกต้นไม้เพื่อ
แก้ปัญหาลดโลกร้อน แผนพฒันา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
หน้าที่ 63 ล าดับที ่6   
(เทศบัญญตัิฯ หน้า 175) 
 

5,000 เทศบาล
ต าบลท่าแร่ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

2 ค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจวิเคราะห์
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา
บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงานดา้นสิ่งแวดล้อมในพืน้ที่
ซึ่งกองสาธารณสุขฯ รับผิดชอบ  
(เทศบัญญตัิฯ หน้า 177) 
 
 
 
 
 

80,000 เทศบาล
ต าบลท่าแร่ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลท่าแร่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อความอยู่ดีมีสุข                                                                                                         แบบ ผด.02 
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
   (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด 

- เพ่ือจัดกิจกรรมรณรงค์ให้
เยาวชนห่างไกลยาเสพติด  
และตระหนักถึงภัยและโทษของ
ยาเสพติด และเพ่ือจัดกิจกรรม 
ที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 77  
ล าดับที่ 3   
(เทศบัญญัติ 2565 หน้า 151) 
 

5,000 เทศบาล
ต าบลท่าแร่ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

2 โครงการอุดหนุน
สถานศึกษาจัด
กิจกรรมป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โรงเรียนท่าแร่วิทยาในการ 
จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เพ่ือแก้ไข 
ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเสี่ยง 
ที่เป็นเด็กและเยาวชนใน 
สถานศึกษา   
(เทศบัญญัติ 2565 หน้า 153) 
 
 

30,000 เทศบาล
ต าบลท่าแร่ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลท่าแร่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อความอยู่ดีมีสุข                                                                                                         แบบ ผด.02 
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
   (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 อุดหนุนโครงการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับ
อ าเภอ 

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
(สถานที่กลาง) เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนตามประกาศกรม 
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย 
เหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 
11 ตุลาคม  2560 
(แผนฯ 2561-565) เพ่ิมเติม
ครั้งที่ 1/2564 หน้าที่ 16 
ล าดับที่ 1   
(เทศบัญญัติ 2565 หน้า 154) 
 
 
 
 

10,000 เทศบาล
ต าบลท่าแร่ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลท่าแร่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อความอยู่ดีมีสุข                                                                                                         แบบ ผด.02 
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
   (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมใน
การเสริมสร้าง 
ความปรองดอง
สมานฉันท์ระดับ
ท้องถิ่นในชุมชน 

- เพ่ือจัดฝึกอบรม ประชุม ชี้แจง
ท าความเข้าใจ และเพ่ือสร้าง
ทัศนคติและจิตส านึกที่ดีงามใน
การอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์  
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชนในชุมชน (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว3886  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562  
ประกอบกับระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) 
(เทศบัญญัติ 2565 หน้า 154) 
 
 
 
 
 

5,000 เทศบาล
ต าบลท่าแร่ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลท่าแร่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อความอยู่ดีมีสุข                                                                                                         แบบ ผด.02 
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
   (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการ 
จิตอาสาภัยพิบัติ
ของเทศบาล 
ต าบลท่าแร่
(หลักสูตรทบทวน) 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดอบรมทบทวนจิต
อาสาภัยพิบตัิของเทศบาลต าบลทา่
แร่  ที่ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการ
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภยั
พิบัติประจ าเทศบาลต าบลท่าแร ่
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที ่มท 0808.2/ว 440  
ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ ์2563  
(แผนฯ 2561-565) เพิ่มเตมิ  
ครั้งท่ี 2 พ.ศ.256 หน้าท่ี 4  
ล าดับที ่1   
(เทศบัญญัติ 2565 หน้า 155) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 เทศบาล
ต าบลท่าแร่ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลท่าแร่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อความอยู่ดีมีสุข                                                                                                         แบบ ผด.02 
     แผนงานเคหะและชุมชน 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
   (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 เงินสมทบขยายเขต
ไฟฟ้า 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล 
ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นท้อง
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 86 
ล าดับที่ 2   
(เทศบัญญัติฯ หน้า 193) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 เทศบาล
ต าบลท่าแร่ 

กองช่าง             

 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลท่าแร่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อความอยู่ดีมีสุข                                                                                                         แบบ ผด.02 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
   (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการจิตอาสา 
"เราท าความดี ด้วย
หัวใจ" 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินคา่ใช้จา่ยในการ
จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความ
ด ีด้วยหัวใจ” เพื่อให้ประชาชนจิต
อาสาท ากิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ต่อส่วนรวมร่วมกันเรื่อง
การบริหารจัดการขยะภายในเขต
เทศบาลต าบลท่าแร่ และเพื่อให้
ประชาชนจิตอาสาไดท้ ากิจกรรม 
สาธารณะประโยชน์ร่วมกับ 
อ าเภอเมืองสกลนครหรือหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องโดยร่วมกิจกรรมการ 
ท าความสะอาด กิจกรรมคัดแยก
ขยะกิจกรรมการจัดการขยะเปียก
กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัต ิฯลฯ 
(เทศบัญญตัิ 2565 หน้า 132) 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 เทศบาล
ต าบลท่าแร่ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลท่าแร่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อความอยู่ดีมีสุข                                                                                                         แบบ ผด.02 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
   (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 รายจ่ายตามโครงการ 
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดี 
ศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี และ
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรม 
ราชินีนาถ พระบรม
ชนนีพันปีหลวง และ
พระบรมวงศานุวงศ์ 
ตลอดจนผู้แทน
พระองค์ 
 
 
 

- เพื่อจ่ายเป็นการเตรียมการรับ-
ส่งเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์หรือ
ผู้แทนพระองค ์ และเพื่อจ่ายเป็น
ค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร  
เพื่อน ามวลชนเข้าร่วมกิจกรรม
ตลอดจนค่าจัดเตรียมอุปกรณ์
เทิดพระเกียรต ิเช่น ธงชาต ิ 
ธงตราสัญญาลักษณ ์ฯลฯ  
(เทศบัญญตัิ 2565 หน้า 132) 

20,000 เทศบาล
ต าบลท่าแร่ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลท่าแร่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อความอยู่ดีมีสุข                                                                                                         แบบ ผด.02 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ล าดับ โครงการ/

กิจกรรม 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที ่ หน่วย พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

   (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 รายจ่ายในการ
ป้องกันและ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 

- เพี่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกนัและ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่
เกิดจากสาธารณภัยตา่งๆ เช่น การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ าปา่
ไหลหลาก ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย 
เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตามหนังสอืสั่งการ
และระเบียบก าหนด  
(เทศบัญญตัิ 2565 หน้า 133) 
 

30,000 เทศบาล
ต าบลท่าแร่ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

4 รายจ่ายตาม
โครงการวัน
เทศบาล 

- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
วันเทศบาล  24 เมษายน 2565
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บริหาร 
ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานลูกจ้างพนักงานจ้างของ
เทศบาล ตลอดจนประชาชนได้จัด
กิจกรรมร่วมกัน ประกอบกับเป็นการ
ระลึกถึงวันก่อตั้งเทศบาลทั่วประเทศ 
(เทศบัญญัติ 2565 หน้า 133) 
 
 

15,000 เทศบาล
ต าบลท่าแร่ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลท่าแร่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อความอยู่ดีมีสุข                                                                                                         แบบ ผด.02 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ล าดับ โครงการ/

กิจกรรม 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที ่ หน่วย พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

   (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม/สัมมนา 
เพ่ือเพ่ิมทักษะ
และพัฒนา
บุคลากร 

- เพ่ือให้บุคลากรได้เพ่ิมพูนความรู้และได้
ศึกษากฎระเบียบและข้อบังคับใหม่ของ
กระทรวง มหาดไทยและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง ให้แก่ ผู้บริหาร ผู้ช่วย
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  
ให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น 
(เทศบัญญัติ 2565 หน้า 134) 
 

20,000 เทศบาล
ต าบลท่าแร่ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

6 โครงการปลูก
จิตส านึกส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม
นักการเมือง
ท้องถิ่น 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปลูก
จิตส านึกส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นักการเมืองท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้ที่ได้รับ 
การเลือกตั้งตระหนักถึง ผลแห่งการ
ทุจริตไม่เข้าไปยุ่งเก่ียวกับการทุจริตทุก
รูปแบบ และเพ่ือเป็นการประกาศ
เจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(เทศบัญญัติ 2565 หน้า 134) 
 

5,000 เทศบาล
ต าบลท่าแร่ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลท่าแร่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อความอยู่ดีมีสุข                                                                                                         แบบ ผด.02 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที ่ หน่วย พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

   (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการส ารวจ
ข้อมูลเกี่ยวกับงาน
ทะเบียนราษฎร 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน/
นักศึกษา ส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียน
ราษฎร์  วัตถุประสงค์  เพื่อการปรับปรุง
ทะเบียนราษฎร์ ให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงและ
สมบูรณ์ เช่น การตรวจสอบข้อมูลบุคคลใน
ครัวเรือนฯลฯ   
(เทศบัญญัติ 2565 หน้า 134) 
 

10,000 เทศบาล
ต าบลท่าแร่ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

8 โครงการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการอบรม ค่าจดัสถานที่
ค่าอาหาร อาหารว่างและค่าเครื่องดื่ม 
น้ าแข็ง ฯลฯ ตามระเบียกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในกาบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าท่ี 74 
 ล าดับที ่15  
(เทศบัญญัติ 2565 หน้า 140) 
 
 
 

20,000 เทศบาล
ต าบลท่าแร่ 

กอง
ยุทธศาสตร์ฯ 

            



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลท่าแร่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อความอยู่ดีมีสุข                                                                                                         แบบ ผด.02 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ล าดับ โครงการ/

กิจกรรม 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
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. 

9 โครงการ
ประชาสัมพันธ์
สร้างความเข้าใจ
ให้กับผู้เสียภาษี 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์  แผ่นพับ รวมถึงเอกสาร
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นอันเกี่ยวข้อง 
กับโครงการส าหรับการประชาสัมพันธ์
สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับ
เงินที่ช าระภาษีเทศบาลน าไปใช้จ่าย
อย่างไร  รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ  ที่เก่ียวกับงานเร่งรัดภาษี
หรืองานจัดเก็บรายได้อ่ืน ๆ   
(เทศบัญญัติ 2565 หน้า 146) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 เทศบา
ต าบลท่าแร่ 

กองคลัง             



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลท่าแร่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อความอยู่ดีมีสุข                                                                                                         แบบ ผด.02 
     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
   (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 รายจ่ายตาม
โครงการรณรงค์ลด 
อุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลต่างๆ 

1) รายจ่ายตามโครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565  
ตั้งไว ้30,000บาท   
2) รายจ่ายตามโครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลวันสงกรานตป์ระจ าปี  
พ.ศ.2565  ตั้งไว ้30,000 บาท  
-  เพื่อเป็นค่าป่วยการชดเชยการ
งานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนบัสนุน 
การปฏิบัติหนา้ที่ในการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย ฯลฯ 
(เทศบัญญตัิฯ หน้า 200) 
 
 
 

60,000 เทศบาล
ต าบลท่าแร่ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลท่าแร่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อความอยู่ดีมีสุข                                                                                                         แบบ ผด.02 
     แผนงานสาธารณสุข 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
   (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้าน
สาธารณสุข  
(การอบรมผู้ประกอบ 
การในงานด้าน
สาธารณสุข) 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม
ผู้ประกอบการ ตามหนังสือ 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2018 
 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2548 และ
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/
ว 214 ลงวันที่ 30 มกราคม  
2550 เป็นไปตามแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565 ) 
หน้าที่ 43   ล าดับที่ 5  
(เทศบัญญัติฯ หน้า 177) 
 

22,500 เทศบาล
ต าบลท่าแร่ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

2 โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้าน
สาธารณสุข 
(การอบรมกลุม่เสี่ยงใน
งานด้านสาธารณสุข) 

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
อบรมกลุ่มเสี่ยง เป็นตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565 )
หน้าที่ 44  ล าดับที่ 6  
(เทศบัญญัติฯ หน้า 177) 
 
 
 
 

22,500 เทศบาล
ต าบลท่าแร่ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลท่าแร่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อความอยู่ดีมีสุข                                                                                                         แบบ ผด.02 
     แผนงานสาธารณสุข 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
   (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการฝึกอบรม
ฟ้ืนฟูและเพ่ิมทักษะ
ตามโครงการ 
การแพทย์ฉุกเฉิน 

- เพ่ืออบรมบุคลากร อาสาสมัคร  
อปพร.ผู้ปฏิบัติงานหรือช่วยเหลือ 
ผู้ประสบสาธารณภัยตาม 
โครงการให้บริการการแพทย์
ฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2549เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 83 
ล าดับที่ 2  
(เทศบัญญัติฯ หน้า 178) 

20,000 เทศบาล
ต าบลท่าแร่ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

4 โครงการตรวจ
สุขภาพประจ าปี 

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการ
ตรวจสุขภาพพนักงาน
ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับขยะ 
มูลฝอยฯ และที่ปฏิบัติงานในโรง
ฆ่าสัตว์ เป็นไปตามแผนพัฒนา
ส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 41 ล าดับที่ 1  
(เทศบัญญัติฯ หน้า 178) 

20,000 เทศบาล
ต าบลท่าแร่ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลท่าแร่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อความอยู่ดีมีสุข                                                                                                         แบบ ผด.02 
     แผนงานสาธารณสุข 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
   (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า ตามโครงการ 
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า  
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้า 
น้องนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราช 
กุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัติย
ราชนารี 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการรณรงค์ป้องกนั 
โรคพิษสุนัขบา้ จัดซื้อวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบา้ และวัสดุอ่ืนๆ 
ส ารวจและขึน้ทะเบยีนสนุัข-แมว
, ผ่าตัดท าหมัน และประชาสัมพันธ์
ให้ความรู ้ ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สดุ 
ที่ มท 0810.5/ว 596 ลงวันที่  
17 มีนาคม 2560 และ ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1046 
ลว.10 เมษายน 2561 
เป็นไปตามแผนพฒันาส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่48  
ล าดับที ่10  
(เทศบัญญตัิฯ หน้า 178)   
 
 
 
 
 

43,000 เทศบาล
ต าบลท่าแร่ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลท่าแร่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อความอยู่ดีมีสุข                                                                                                         แบบ ผด.02 
     แผนงานสาธารณสุข 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
   (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อน
และด าเนินงานตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุขใน
กิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับ
ปัญหาและบริบทของพื้นที่ จ านวน  
15 ชุมชนๆ ละ 20,000 บาท  
เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ 
ด้านสาธารณสุขของประชาชนในการ
เพิ่มพูนความรู ้ความสามารถ  
ทักษะของประชาชน ค่าใช้จ่ายในการ
อบรมการประชุม การสัมมนาฯ การ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรม
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแตล่ะ
โครงการ โดยถือปฏิบตัิตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาของท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 83
ล าดับที ่1  
(เทศบัญญัติฯ หน้า 181) 
 
 

300,000 เทศบาล
ต าบลท่าแร่ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลท่าแร่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อความอยู่ดีมีสุข                                                                                                         แบบ ผด.02 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
   (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล.พร้อม
วางท่อระบายน้ า  
ค.ส.ล. ซอยด าเนิน
สว่างตอนล่าง 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน   
ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ า
ค.ส.ล.ซอยด าเนินสว่างตอนล่าง  
ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 ม.  
ยาว 57 เมตร หนา 0.15 ม.  
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  195 ตร.ม.  
พร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  
Ø 0.40 เมตร จ านวน 52 ท่อน
พร้อมบ่อพัก จ านวน 7 บ่อ
ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาล 
ต าบลท่าแร่ เลขที ่9/2564 
(แผนฯ 2561-2565) เพ่ิมเติม
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 หน้าที่ 11 
ล าดับที่ 1  
(เทศบัญญัติฯ หน้า 210) 
 
 
 
 
 
 

250,600 ซอยด าเนิน
สว่างตอนล่าง 

หมู่ที่ 7 
ต.ท่าแร่ 
อ.เมือง 

จ.สกลนคร 

กองช่าง             



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลท่าแร่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อความอยู่ดีมีสุข                                                                                                         แบบ ผด.02 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
   (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ า ค.ส.ล.
พร้อมขยาย 
ผิวจราจร ค.ส.ล. 
ซอยแสนประเสริฐ 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบาย
น้ า ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจร ค.
ส.ล. ซอยแสนประเสริฐ โดยวางท่อ
ระบายน้ า ค.ส.ล. (มอก ชั้น 3)
ขนาด Ø 0.40 ม. 
จ านวน 44 ท่อน บ่อพัก 
จ านวน 6 บ่อ พร้อมขยายผิว
จราจร ค.ส.ล.  หนา 0.15  เมตร
พื้นที่ไมน่้อยกว่า 33  ตร.ม. 
ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลท่าแร่  เลขที่  10/2564  
(แผนฯ 2561-2565)  
หน้าที ่90  ล าดับที ่2 
(เทศบัญญตัิฯ หน้า 210) 
 
 
 
 
 
 
 
 

131,600 ซอยแสน
ประเสริฐ 
หมู่ที่ 7 
ต.ท่าแร่ 
อ.เมือง 

จ.สกลนคร 

กองช่าง             



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลท่าแร่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อความอยู่ดีมีสุข                                                                                                         แบบ ผด.02 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
   (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการก่อสร้าง 
ท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
พร้อมขยาย  
ผิวจราจร ค.ส.ล. 
ถนนทางเข้าสวน 
สาธารณะดอนเกิน 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อ
ระบายน้ า ค.ส.ล.พร้อมขยาย 
ผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนทางเข้า 
สวนสาธารณะดอนเกิน โดยวาง 
ท่อระบายน้ า ค.ส.ล 
.(มอก.ชั้3) Ø 0.40 ม.   
จ านวน 100 ท่อน บ่อพัก  
จ านวน  12 บ่อ  พร้อมขยาย 
ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.   
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 87 ตร.ม.  
ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลท่าแร่ เลขที ่12/2564 
(แผนฯ 2561 -2565)
หน้าที่ 90 ล าดับที่ 3 
(เทศบัญญัติฯ หน้า 211) 
 
 
 
 
 

310,700 ถนนทาง 
เข้าสวน 

สาธารณะ
ดอนเกิน 
หมู่ที่ 6 
ต.ท่าแร่ 
อ.เมือง 

จ.สกลนคร 

กองช่าง             



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลท่าแร่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อความอยู่ดีมีสุข                                                                                                         แบบ ผด.02 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
   (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการก่อสร้าง 
ท่อระบายน้ า  
ค.ส.ล. พร้อมขยาย 
ผิวจราจร ค.ส.ล.  
ซอยถิ่นไทย 1 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อ 
ระบายน้ า ค.ส.ล.พร้อมขยาย 
ผิวจราจร ค.ส.ล.  ซอยถิ่น
ไทย 1  โดยวางท่อระบายน้ า   
ค.ส.ล.(มอก.ชั้น 3) ขนาด 
Ø  0.40 เมตร จ านวน 94 ท่อน   
บ่อพัก  จ านวน  11 บ่อ พร้อม
ขยายผิวจราจร  ค.ส.ล.   
หนา  0.15   พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า   
76 ตร.ม. ก่อสร้างตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลท่าแร่ เลขที่  
13/2564 (แผนฯ2561-2565) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564
หน้าที่ 11 ล าดับที่ 2  
(เทศบัญญัติฯ หน้า 211) 
 
 
 
 
 

284,500 ซอยถิ่นไทย 1 
หมู่ที่ 6 
ต.ท่าแร่ 
อ.เมือง 

จ.สกลนคร 

กองช่าง             



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลท่าแร่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อความอยู่ดีมีสุข                                                                                                         แบบ ผด.02 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
   (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล.พร้อม
วางท่อระบายน้ า  
ค.ส.ล. ซอยเฟ่ืองฟู 
2 ตอนบน 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน  
ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ า   
ค.ส.ล.ซอยเฟื่องฟู 2 ตอนบน   
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. 
ยาว 25 เมตร หนา 0.15  ม.  
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  85  ตร.ม.   
พร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 
Ø  0.40 เมตร จ านวน 23 ท่อน
บ่อพักจ านวน 4 บ่อ  
ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลท่าแร่ เลขที ่ 14/2564  
(แผนฯ 2561-2565) เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 หน้าที่ 12 
ล าดับที่ 3  
(เทศบัญญัติฯ หน้า 211) 
 
 
 
 
 

113,700 ซอยเฟื่องฟู 
2 ตอนบน 
หมู่ที่ 8 
ต.ท่าแร่ 
อ.เมือง 

จ.สกลนคร 

กองช่าง             



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลท่าแร่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อความอยู่ดีมีสุข                                                                                                         แบบ ผด.02 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
   (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการก่อสร้าง 
ท่อระบายน้ า  
ค.ส.ล.พร้อม  
ขยายผิวจราจร  
ค.ส.ล. ซอยแสง
ประเทืองตอนบน 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อ
ระบายน้ า ค.ส.ล.พร้อมขยายผิว
จราจร ค.ส.ล. ซอยแสงประเทือง 
ตอนบน  โดยวางท่อระบายน้ า   
ค.ส.ล.(มอก.ชั้น 3) Ø 0.40  ม. 
จ านวน  72  ท่อน  บ่อพัก   
จ านวน 9 บ่อ พร้อมขยาย 
ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.   
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  52  ตร.ม.  
ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาล 
ต าบลท่าแร่  เลขที่  15/2564 
(แผนฯ 2561-2565) เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564  
หน้าที่ 12  ล าดับที่ 4  
(เทศบัญญัติฯ หน้า 212) 
 
 
 
 
 

213,600 ซอยแสง
ประเทือง
ตอนบน 
หมู่ที่ 3 
ต.ท่าแร่ 
อ.เมือง 

จ.สกลนคร 

กองช่าง             



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลท่าแร่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อความอยู่ดีมีสุข                                                                                                         แบบ ผด.02 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
   (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล.  
ซอยท่าแร่-โพน
สวาง 5 (ซอย 1) 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน  
ค.ส.ล. ซอยท่าแร-่โพนสวาง 5 
(ซอย 1) ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 67 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  พ้ืนที่ไม่น้อย 
กว่า 234  ตารางเมตร ก่อสร้าง
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล 
ท่าแร ่เลขที่16/2564 
(แผนฯ 2561-2565)
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 
หน้าที่ 13  ล าดับที่ 5 
(เทศบัญญัติฯ หน้า 212) 
 
 
 
 
 
 
 
 

136,200 ซอยท่าแร่-
โพนสวาง 5 

(ซอย 1) 
หมู่ที่ 8 
ต.ท่าแร่ 
อ.เมือง 

จ.สกลนคร 

กองช่าง             



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลท่าแร่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อความอยู่ดีมีสุข                                                                                                         แบบ ผด.02 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
   (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล.  
ซอยท่าแร่-โพน
สวาง 5 (ซอย 2) 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน   
ค.ส.ล. ซอยท่าแร-่โพน
สวาง 5 (ซอย 2) ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 40 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  พ้ืนที่ไม่น้อย 
กว่า  140  ตารางเมตร ก่อสร้าง
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล 
ท่าแร่ เลขที่ 17/2564 
(แผนฯ 2561-2565) เพ่ิมเติม
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 หน้าที่ 13
ล าดับที่ 6 
(เทศบัญญัติฯ หน้า 212) 
 
 
 
 
 
 
 
 

80,600 ซอยท่าแร่-
โพนสวาง 5 

(ซอย 2) 
หมู่ที่ 8 
ต.ท่าแร่ 
อ.เมือง 

จ.สกลนคร 

กองช่าง             



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลท่าแร่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อความอยู่ดีมีสุข                                                                                                         แบบ ผด.02 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
   (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล.พร้อม
วางท่อ ระบายน้ า  
ค.ส.ล. ซอยสวน 
สาธารณะดอนเกิน  
(จากถนนทางเข้า
สวนสาธารณะดอน
เกิน-ถนนคงสวัสดิ์) 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน   
ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ า   
ค.ส.ล.ซอยสวนสาธารณะดอนเกิน
ฯ ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร 
ยาว 85 เมตร หนา 0.15  เมตร  
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 504 ตร.ม.
พร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 
Ø 0.40 ม. จ านวน 79 ท่อน   
บ่อพักจ านวน 9 บ่อ ก่อสร้าง 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล 
ท่าแร่  เลขที่  19/2564  
(แผนฯ 2561-2565) เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 หน้าที่ 14
ล าดับที่ 8  
(เทศบัญญัติฯ หน้า 213) 
 
 
 
 
 

489,800 ซอยสวน 
สาธารณะ
ดอนเกิน  
(จากถนน
ทางเข้า

สวนสาธารณะ
ดอนเกิน-ถนน

คงสวัสดิ์) 
หมู่ 6 

ต.ท่าแร่ 
อ.เมือง 

จ.สกลนคร 

กองช่าง             



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลท่าแร่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อความอยู่ดีมีสุข                                                                                                         แบบ ผด.02 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
   (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล.พร้อม  
วางท่อระบายน้ า 
ค.ส.ล. ซอยท่าแร่-
ศรีสงคราม 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน   
ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ า   
ค.ส.ล.ซอยท่าแร่ – ศรีสงคราม   
ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 เมตร  
ยาว 40  เมตร หนา 0.15 เมตร   
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 117 ตร.ม. 
พร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 
Ø 0.40 เมตร จ านวน 37 ท่อน   
บ่อพักจ านวน 5 บ่อ ก่อสร้าง 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล 
ท่าแร่  เลขที่ 20/2564  
(แผนฯ 2561-2565) เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 หน้าที่ 14
ล าดับที่ 9 
(เทศบัญญัติฯ หน้า 212) 
 
 
 
 
 

162,000 ซอยท่าแร่-
ศรีสงคราม 

หมู่ที่ 3 
ต.ท่าแร่  
อ.เมือง  

จ.สกลนคร 

กองช่าง             



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลท่าแร่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อความอยู่ดีมีสุข                                                                                                         แบบ ผด.02 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
   (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 เงินชดเชยสัญญา
แบบปรับราคา  
(ค่า K) 

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญา
แบบปรับค่าได้ ตามหนังสือ  
กค(กวจ)0405.2/ว 110  
ลว. 5 มี.ค. 2561 เรื่อง ซักซ้อม 
แนวทางปฏิบัติในการก าหนด
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า K) 
ค านวณร้อยละ 4 ของโครงการ 
(เทศบัญญัติฯ หน้า 212) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

87,000 เทศบาล
ต าบลท่าแร่ 

กองช่าง             

 


