
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
แผนงานการศึกษา

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน*วย
(บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ 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 โครงการประเมินคุณภาพและมาตรฐาน  -เพื่อจ*ายเป3นค*าใช6จ*ายในการจัดทําและประเมินมาตรฐาน 10,000      เทศบาล กองการศึกษา

ทางการศึกษา ทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอก จัดทําและปรับปรุง ตําบลท*าแร*
หลักสูตรสถานศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท*าแร*

2 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  -เพื่ออุดหนุนอาหารเสริม (นม) และปฏิบัติตาม นโยบายของ
รัฐบาล ตั้งตามหนังสือด*วนมาก ที่ มท 0809.4/ว1875 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

เทศบาลตําบลท�าแร� 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562

รัฐบาล ตั้งตามหนังสือด*วนมาก ที่ มท 0809.4/ว1875 

ลว. 21 มิ.ย. 61 
 -นักเรียนโรงเรียนท*าแร*วิทยาชั้น อนุบาล-ป.6 ทุกคน 1,073,100  เทศบาล กองการศึกษา

ตําบลท*าแร*
 -เพื่อเป3นค*าใช6จ*าย ในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให6กับนักเรียน 230,000    เทศบาล กองการศึกษา

ระดับปฐมวัย นักเรียนอนุบาล ตําบลท*าแร*

 -นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท*าแร*ทุกคน 86,300      เทศบาล กองการศึกษา

ตําบลท*าแร*

3 โครงการสนับสนุนค*าใช6จ*ายการบริหาร  - เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก*เด็กนักเรียน ศพด. 220,500    เทศบาล กองการศึกษา

สถานศึกษา และปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลตั้งตามหนังสือด*วนมาก ตําบลท*าแร*
ที่ มท  0809.4/ว1875   ลว 21 มิ.ย. 61
 - ค*าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) นักเรียน ศพด. และปฏิบัติตาม 76,500      เทศบาล กองการศึกษา

ตามนโยบายของรัฐบาล ตั้งตามหนังสือด*วนมาก ตําบลท*าแร*
ที่ มท  0809.4/ว1875   ลว 21 มิ.ย. 61



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
แผนงานการศึกษา

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน*วย
(บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

โครงการสนับสนุนค*าใช6จ*ายการบริหาร  -เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก*เด็กนักเรียนอนุบาล 480,000    เทศบาล กองการศึกษา

สถานศึกษา เทศบาลตําบลท*าแร* และปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ตําบลท*าแร*

 -ค*าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) นักเรียนรร.อนุบาล 204,000    เทศบาล กองการศึกษา

และปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ตําบลท*าแร*

พ.ศ.2562

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลท�าแร� 

พ.ศ.2561

 -ค*าหนังสือโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลท*าแร* และปฏิบัติตาม 24,000      เทศบาล กองการศึกษา

หนังสือสั่งการ ตําบลท*าแร*

 -ค*าเครื่องอุปกรณการเรียนนักเรียนรงเรียนอนุบาล และปฏิบัติ 24,000      เทศบาล กองการศึกษา

ตามหนังสือสั่งการ ตําบลท*าแร*

 -ค*าเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนอนุบาล และปฏิบัติตามหนังสือ 36,000      เทศบาล กองการศึกษา

สั่งการ ตําบลท*าแร*

 -ค*ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู6เรียนโรงเรียนอนุบาล และปฏิบัติ 51,600      เทศบาล กองการศึกษา

ตามหนังสือสั่งการ ตําบลท*าแร*



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
แผนงานการศึกษา

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน*วย
(บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ 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 โครงการอาหารกลางวัน  -เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวัน ให6แก*เด็กนักเรียน และปฏิบัติตาม 2,240,000  เทศบาล กองการศึกษา

หนังสือสั่งการ ตําบลท*าแร*

5 โครงการอุดหนุนส*งเสริมชีวิตครอบครัว  -สนับสนุนส*งเสริมชีวิตครอบครัวจัดกิจกรรม เพื่อเป3นการส*งเสริม 15,000      เทศบาล กองการศึกษา

มืสซังท*าแร* - หนองแสง และสนับสนุนให6ชีวิตครอบครัวเป3นสังคมที่ดี ตําบลท*าแร*

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลท�าแร� 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

6 โครงการจัดอบรมสัมมนาและพัฒนาบุคลากร  -เพื่อจ*ายเป3นค*าจัดอบรมและทัศนศึกษาให6ความรู6แก*บุคลากร 60,000      เทศบาล กองการศึกษา

ทางการศึกษา ทางการศึกษาของเทศบาล ค*าวัสดุอุปกรณในการอบรม ค*าอาหาร ตําบลท*าแร*
ค*าจัดสถานที่ ค*าวิทยากร ฯลฯ

7 โครงการแข*งขันทักษะทางวิชาการ  -เพื่อจ*ายเป3นค*าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค*าพาหนะ ค*าเช*าที่พัก 60,000      เทศบาล กองการศึกษา

งานมหกรรมการจัดการศึกษาท6องถิ่น ตําบลท*าแร*



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
แผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน*วย

(บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ 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 โครงการตรวจสุขภาพประจําปH  - เพื่อตรวจสุขภาพประจําปHให6กับพนักงานประจํารถขยะ, 20,000      เทศบาล กองสาธารณสุขฯ

พนักงานที่ปฎิบัติงานในโรงฆ*าสัตว ตําบลท*าแร*

2 โครงการอบรมให6ความรู6เพื่อปKองกันและ  -เพื่อเป3นค*าใช6จ*ายในการดําเนินการอบรมให6ความรู6เพื่อเป3นการ 25,000      เทศบาล กองสาธารณสุขฯ

แก6ไขปMญหาเอดส ปKองกันและลดการติดเชื้อโรคเอดส ตําบลท*าแร*

เทศบาลตําบลท�าแร� 

พ.ศ.2561

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ.2562

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562

แก6ไขปMญหาเอดส ปKองกันและลดการติดเชื้อโรคเอดส ตําบลท*าแร*

3 โครงการลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่ม  -เพื่ออบรมประชาชนในชุมชนและผู6ประกอบการจําหน*าย 20,000      เทศบาล กองสาธารณสุขฯ

แอลกอฮอล ให6ความรู6ความเข6าใจ และให6ความร*วมมือในการปฏิบัติ ตําบลท*าแร*
ตามกฎหมาย สร6างภาคีเครื่อข*ายแกนนําในชุมชน ในการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมการดื่ม ฯ

4 โครงการปุQยหมักครัวเรือนรวมใจไทท*าแร*  -เพื่อเป3นค*าใช6จ*ายในการดําเนินการอบรมให6ความรู6  และจัดทํา 20,000      เทศบาล กองสาธารณสุขฯ

ชุดสาธิตการทําปุQยหมักในครัวเรือน  เพื่อให6ประชาชนสามารถ ตําบลท*าแร*
จัดการขยะอินทรีด6วยตนเอง

  -8-



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
แผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน*วย

(บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ 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 โครงการพัฒนาศักยภาพด6านสาธารณสุข  -เพื่อจ*ายเป3นค*าตอบแทน ค*าจ6างพิเศษ ค*าปฏิบัติงานนอกเวลา 30,000      เทศบาล กองสาธารณสุขฯ

 - โครงการตรวจสุขภาพผู6สูงอายุประจําปH สําหรับแพทยพยาบาล ฯลฯ ตําบลท*าแร*

 -โครงการอบรมผู6ประกอบงาน  - เพื่อให6ผู6สัมผัสอาหารและผู6ประกอบกิจการด6านอาหาร 22,500      เทศบาล กองสาธารณสุขฯ

ด6านสาธารณสุข มีความรู6ความเข6าใจในเรื่องสุขาภิบาลอาหาร ตําบลท*าแร*

พ.ศ.2562

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

เทศบาลตําบลท�าแร� 
แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562

พ.ศ.2561

ด6านสาธารณสุข มีความรู6ความเข6าใจในเรื่องสุขาภิบาลอาหาร ตําบลท*าแร*

 - โครงการอบรมกลุ*มเสี่ยงในงาน  - เพื่ออบรมให6ความรู6แก*กลุ*มเสี่ยงให6มีความรู6ในการปKองกันและ 22,500      เทศบาล กองสาธารณสุขฯ

ด6านสาธารณสุข ควบคุมโรค ตําบลท*าแร*

 - โครงการอบรมกลุ*มผู6ปฏิบัติงาน  - เพื่อให6ผู6ปฏิบัติงานส*งเสริมสุขภาพมีความรู6  ความเข6าใจ 22,500      เทศบาล กองสาธารณสุขฯ

งานด6านการส*งเสริมสุขภาพ สามารถวางแผนปฏิบัติงานได6ถูกต6อง ตําบลท*าแร*

4 โครงการรณรงคฉีดวัคซีนปKองกันพิษสุนัขบ6า  -เพื่อปKองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ6าในเขตเทศบาล 43,000      เทศบาล กองสาธารณสุขฯ

ตําบลท*าแร*

5 โครงการอบรมปKองกันและแก6ไขปMญหา  -เพื่อเป3นค*าใช6จ*ายในการดําเนินการอบรมและรณรงค  ตลอดจน 20,200      เทศบาล กองสาธารณสุขฯ

โรคขาดสารอาหารไอโอดีน อย*างเข6มแข็ง ให6ความรู6แก*ประชาชน และกลุ*มเปKาหมาย ในการปKองกันและ ตําบลท*าแร*
และยั่งยืน แก6ไขปMญหาโรคขาดสารอาหารไอโอดีน ฯ



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
แผนงานสร6างความเข6มแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน*วย

(บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ 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 โครงการสํารวจข6อมูลพื้นฐาน  - เพื่อให6ได6ข6อมูลความจําเป3นพื้นฐานที่เป3นปMจจุบัน 52,000 เทศบาล กองสวัสดิการฯ

ขององคกรปกครองส*วนท6องถิ่น  - เพื่อเป3นฐานข6อมูลในการวางแผน แก6ไขปMญหาของประชาชน ตําบลท*าแร*
ในเขตเทศบาลตําบลท*าแร*

2 โครงการอบรมให6ความรู6เรื่องเทคนิคและ  -เพื่อจ*ายเป3นค*าใช6จ*ายในการจัดกิจกรรมฝTกอบรม  ได6แก* 50,000      เทศบาล กองสวัสดิการฯ
วิธีการในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ค*าวัสดุอุปกรณใช6ในการฝTกอบรมค*าปKาย  ค*าอาหารว*าง ฯลฯ ตําบลท*าแร*

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลท�าแร� 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

วิธีการในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ค*าวัสดุอุปกรณใช6ในการฝTกอบรมค*าปKาย  ค*าอาหารว*าง ฯลฯ ตําบลท*าแร*

3 โครงการปรับปรุงและทบทวนแผน  -เพื่อจ*ายเป3นค*าใช6จ*ายในการจัดประชาคม  ปรับปรุงและทบทวน 20,000      เทศบาล กองสวัสดิการฯ
ชุมชนประจําปH แผนชุมชนประจําปH  ในพื้นที่ทต.ท*าแร* ตามหนังสือสั่งการ ตําบลท*าแร*

4 โครงการฝTกอบรมและส*งเสริมอาชีพ  -เพื่อจ*ายเป3นค*าใช6จ*ายในการจัดกิจกรรมอบรมอาชีพให6แก* 40,000      เทศบาล กองสวัสดิการฯ
ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลท*าแร* ตําบลท*าแร*

5 โครงการพระราชดําริด6านสาธารณสุข  -เพื่อจ*ายเป3นค*าใช6จ*ายในการจัดฝTกอบรม ได6แก* เรื่องการปKองกัน 300,000    เทศบาล กองสาธารณสุขฯ

และแก6ไขปMญหาโรคขาดสารอาหารไอโอดีน เรื่อง สืบสานพระราช ตําบลท*าแร*
ปณิธานสมเด็จย*า ต6านมะเร็งเต6านม เรื่องปKองกันโรคพยาธิ
ใบไม6ตับและเมร็งท*อน้ําดี ฯลฯ
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน*วย

(บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ 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 โครงการแข*งขันกีฬาเยาวชนประชาชน  - เพื่อส*งเสริมและสนับสนุนการออกกําลังกายเสริมสร6าง 100,000    เทศบาล กองการศึกษา

และชุมชนต6านยาเสพติด ความสามัคคีในชุมชน ใช6เวลาว*างให6เป3นประโยชน ตําบลท*าแร*
ห*างไกลจากยาเสพติด

2 โครงการจัดหาอุปกรณกีฬา  - เพื่อจัดหาอุปกรณกีฬา ที่ขาดแคลนตามความต6องการให6แก* 45,000      เทศบาล กองการศึกษา
เยาวขนของแต*ละหมู*บ6านในตําบลท*าแร* ตําบลท*าแร*

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

เทศบาลตําบลท�าแร� 

เยาวขนของแต*ละหมู*บ6านในตําบลท*าแร* ตําบลท*าแร*

3 โครงการจัดกิจกรรมออกําลังกาย  - เพื่อรณรงคให6ประชาชนทุกเพศทุกวัยและทุกอาชีพ 2,000        เทศบาล กองการศึกษา
เพื่อมวลชนแชลเลนจเดย ตื่นตัวในการเล*นกีฬาและออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ตําบลท*าแร*

ในวันมหกรรมกีฬา เพื่อมวลชนแชลเลนจเดย พร6อมกันทั่วประเทศ
และทั่วโลก

4 โครงการเข6าค*ายอบรมคุณธรรม  - เพื่อจัดฝTกอบรมให6ความรู6ด6านคุณธรรมจริยธรรม สร6างจิตสํานึก 20,000      เทศบาล กองการศึกษา
จริยธรรมเด็ก และเยาวชนตําบลท*าแร* ที่ดีให6เยาวชนอยู*ร*วมกับผู6อื่นในสังคมด6วยจิตใจที่ดีงาม ตําบลท*าแร*



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
แผนงานการเกษตร
ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน*วย

(บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ 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 โครงการส*งเสริมเกษตรอินทรีย   -เพื่อส*งเสริมให6ชาวบ6านปลูกผักโดยไม*ใช6ยาฆ*าแมลง 20,000      เทศบาล กองสาธารณสุขฯ

ยากําจัดวัชพืชและสาเคมีต*าง ๆ ตําบลท*าแร*

2 โครงการปลูกหญ6าแฝก  -เพื่อเป3นค*าใช6จ*ายในการดําเนินงานรณรงคการปลูกหญ6าแฝก 2,000        เทศบาล กองสาธารณสุขฯ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ6าอยู*หัว ตําบลท*าแร*
ภูมิพลอดุลยเดช ฯ ตามหนังสือสั่งการ

พ.ศ.2561พ.ศ.2560

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลท�าแร� 

ภูมิพลอดุลยเดช ฯ ตามหนังสือสั่งการ

3 โครงการท6องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์พื้นที่  -เพื่อดําเนินการอนุรักษฟYZนฟูสิ่งแวดล6อมและทรัพยากรธรรมชาติ 3,000        เทศบาล กองสาธารณสุขฯ

สีเขียว แหล*งท*องเที่ยวและปรับปรุงทัศนียภาพ ตําบลท*าแร*



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
แผนงานงบกลาง
ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน*วย

(บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ 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 โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู6สูงอายุ  - เพื่อดําเนินการจ*ายเบี้ยยังชีพ ให6แก* ผู6สูงอายุในเขตเทศบาล 7,704,000  เทศบาล สํานักปลัด

ตําบลท*าแร*  ที่เข6าหลักเกณฑในการขอรับเบี้ยฯ ตําบลท*าแร* เทศบาล

2 โครงการสวัสดิการเบี้ยความพิการ  -เพื่อดําเนินการจ*ายเบี้ยความพิการให6แก*ผู6พิการที่เข6าหลักเกณฑ 1,872,000  เทศบาล สํานักปลัด
ในการขอรับเบี้ย ฯ ตําบลท*าแร* เทศบาล

เทศบาลตําบลท�าแร� 

พ.ศ.2559

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ.2560

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560

3 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู6ป\วยเอดส  -เพื่อดําเนินการจ*ายเบี้ยยังชีพให6ผู6ป\วยเอดสในเขตเทศบาล 48,000      เทศบาล สํานักปลัด
ตําบลท*าแร* เทศบาล

4 โครงการจัดการจราจร  -เพื่อเป3นค*าใช6จ*ายในกิจการโดยจ*ายเป3นค*าจัดหาอุปกรณในสิ่งที่ 15,000      เทศบาล สํานักปลัด
ประชาชนได6รับประโยชนโดยตรง ได6แก* การจัดหาเครื่องมือ ตําบลท*าแร* เทศบาล
เครื่องใช6เกี่ยวกับกิจการจราจร 


