
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลท่าแร่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แบบ ผด.02
แผนงานการศึกษา

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
(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 โครงการการจัดอบรมสัมมนาและ  - เพ่ือเป็นค่าจัดอบรมและทัศนศึกษาให้ความรู้แก่บุคลากร 30,000      เทศบาล กอง
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ทางการศึกษาของเทศบาล ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ต าบลท่าแร่ การศึกษา

ค่าจัดสถานท่ี ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าน  าด่ืม น  าแข็ง 
ค่าวิทยากร ฯลฯ

2 โครงการของศูนย์ส่งเสริมชีวิตครอบครัว  - เพ่ือร่วมกันสร้างเครือข่ายชีวิตครอบครัวและสร้างสรรค์ 15,000      ศูนย์ กอง
อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง สังคมโดยให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวง ส่งเสริมชีวิต การศึกษา

มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ครอบครัวฯ
พ.ศ. 2559

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวัน 480,000    ร.ร.อนุบาล กอง
สถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันโรงเรียน ส าหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลต าบลท่าแร่ ตั งตามหนังสือ เทศบาล การศึกษา
อนุบาลเทศบาลต าบลท่าแร่) กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0809.4/ว 1875 ต าบลท่าแร่

ลว. 21 มิ.ย.2561 
4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน 15,000      ร.ร.อนุบาล/ กอง

สถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ในสังกัดเทศบาลต าบลท่าแร่ ตั งตามหนังสือกระทรวง ศพด. การศึกษา
ข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัด อปท. มหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0809.4/ว 1875 เทศบาล

ลว. 21 มิ.ย.2561 ต าบลท่าแร่
5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน 50,000      ร.ร.อนุบาล กอง

สถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา โรงเรียน ตั งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก เทศบาล การศึกษา
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน) ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลว. 19 มิ.ย. 2561 ต าบลท่าแร่

พ.ศ.2563พ.ศ.2562
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลท่าแร่1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แบบ ผด.02
แผนงานการศึกษา

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย พ.ศ.2563
(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 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดใน 21,000      ร.ร.อนุบาล กอง
สถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การ สถานศึกษาตั งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก เทศบาล การศึกษา
ป้องกันยาเสพติตในสถานศึกษา) ท่ี มท 0809.4/ว 1875 ลว. 21 มิ.ย. 2561 ต าบลท่าแร่

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนและการ 204,000    ร.ร.อนุบาล กอง
สถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน บริหารงานท่ัวไปของโรงเรียน ได้แก่ ค่าส่ืออุปกรณ์การเรียน เทศบาล การศึกษา
(รายหัว) นักเรียนโรงเรียนอนุบาล- การสอน ค่าครุภัณฑ์ ตั งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ต าบลท่าแร่
อนุบาลต าบลท่าแร่) ด่วนมาก ท่ี มท 0809.4/ว 1875 ลว. 21 มิ.ย. 2561

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับค่าหนังสือเรียน ส าหรับนักเรียน 24,000      ร.ร.อนุบาล กอง
สถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลท่าแร่ ตั งตามหนังสือกระทรวง เทศบาล การศึกษา

มหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0809.4/ว 1875 ต าบลท่าแร่
ลว. 21 มิ.ย. 2561

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับค่าอุปกรณ์การเรียนส าหรับ 24,000      ร.ร.อนุบาล กอง
สถานศึกษา(ค่าอุปกรณ์การเรียน) นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลท่าแร่ ตั งตามหนังสือ เทศบาล การศึกษา

กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0809.4/ว 1875 ต าบลท่าแร่
ลว. 21 มิ.ย. 2561

10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับเคร่ืองแบบนักเรียนให้กับนักเรียน 36,000      ร.ร.อนุบาล กอง
สถานศึกษา(ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลท่าแร่ ตั งตามหนังสือ เทศบาล การศึกษา

กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0809.4/ว 1875 ต าบลท่าแร่
ลว. 21 มิ.ย. 2561

พ.ศ.2562
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลท่าแร่1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แบบ ผด.02
แผนงานการศึกษา

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
(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 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 51,600      ร.ร.อนุบาล กอง
สถานศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ- นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลท่าแร่ ได้แก่ กิจกรรม เทศบาล การศึกษา
ผู้เรียน) วิชาการ กิจกรรมคุณธรรม กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ต าบลท่าแร่

การให้บริการสารสนเทศ ตั งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ท่ี มท 0809.4/ว 1875 ลว. 21 มิ.ย. 2561

12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับอินเทอเน็ตโรงเรียน ตั งตาม 16,800      ร.ร.อนุบาล กอง
สถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0816.2/ เทศบาล การศึกษา
โรงเรียน) ว 3247 ลว. 19 มิ.ย. 2561 ต าบลท่าแร่

13 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 20,000      ร.ร.อนุบาล กอง
สถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง- ตั งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก เทศบาล การศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษา) ท่ี มท 0809.4/ว 1875 ลว. 21 มิ.ย. 2561 ต าบลท่าแร่

14 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด 100,000    ร.ร.อนุบาล กอง
สถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ โรงเรียน ตั งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก เทศบาล การศึกษา
ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน) ท่ี มท 0809.4/ว 1875 ลว. 21 มิ.ย. 2561 ต าบลท่าแร่

15 โครงการค่าอาหารเสริม (นม)  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดซื ออาหารเสริม(นม) ให้กับ 1,264,800 ร.ร.ท่าแร่ กอง
โรงเรียนท่าแร่วิทยา นักเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษาโดยจัดสรรให้ วิทยา การศึกษา

นักเรียนโรงเรียนท่าแร่วิทยา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั นพื นฐาน(สพฐ.)ทั งนี จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการ
จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ตั งตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด
ท่ี มท 0809.4/ว 1875 ลว. 21 มิ.ย. 2561

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลท่าแร่1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แบบ ผด.02
แผนงานการศึกษา

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
(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

16 โครงการค่าอาหารเสริม (นม)  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื ออาหารเสริม(นม)ให้กับ 230,000    ร.ร.อนุบาล กอง
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลท่าแร่ นักเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา โดยจัดสรรให้ เทศบาล การศึกษา

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลท่าแร่ ตั งตามหนังสือ ต าบลท่าแร่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด  
 ท่ี มท 0809.4/ว 1875 ลว. 21 มิ.ย. 2561

17 โครงการอาหารกลางวัน  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวัน 2,160,000  ร.ร.ท่าแร่ กอง
โรงเรียนท่าแร่วิทยา ให้เด็กนักเรียนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาโรงเรียน วิทยา การศึกษา

ท่าแร่วิทยา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั น
พื นฐาน(สพฐ.) ทั งนี จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ตั งตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.4/ว 1875 
 ลว. 21 มิ.ย. 2561

18 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการอาหาร 245,000    ศพด. กอง
สถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน กลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าแร่ ในการ เทศบาล การศึกษา
โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนา จ้างเหมาบริการท าอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลท่าแร่
เด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าแร่) เทศบาลต าบลท่าแร่ ทั งนี จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรร

จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ตั งตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.4/
 ว 1875  ลว. 21 มิ.ย. 2561

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลท่าแร่1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แบบ ผด.02
แผนงานการศึกษา

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
(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 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาเด็ก 85,000      ศพด. กอง
สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าแร่ ทั งนี จะ เทศบาล การศึกษา
(รายหัว) คนละ 1,700 บาท เบิกจ่ายเม่ือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง ต าบลท่าแร่

ท้องถ่ิน ตั งตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274  ลว. 19 มิ.ย. 2561

20 โครงการอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนา  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื ออาหารเสริม(นม)ให้กับเด็กนักเรียน 95,800      ศพด. กอง
เด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าแร่) ระดับปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าแร่ เทศบาล การศึกษา

ตั งตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ต าบลท่าแร่
ท่ี มท 0816.2/ว 1507  ลว. 3 ส.ค. 2561

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลท่าแร่1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แบบ ผด.02
แผนงานสาธารณสุข

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
(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 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ 500           เทศบาล กอง
กิจการโรงงาน (แบบ รง.4) โรงงาน(แบบ รง.4) ของกิจการท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ ต าบลท่าแร่ สาธารณสุขฯ

ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
2 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการรณรงค์ป้องกัน 43,000      เทศบาล กอง

ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า จัดซื อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และ ต าบลท่าแร่ สาธารณสุขฯ
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน- วัสดุอ่ืนๆ ส ารวจและขึ นทะเบียนสุนัข-แมว, ผ่าตัดท าหมัน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารีฯ

3 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมผู้ประกอบการ 22,500      เทศบาล กอง
(การอบรมผู้ประกอบการในงานด้าน- ต าบลท่าแร่ สาธารณสุขฯ
สาธารณสุข)

4 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมกลุ่มเส่ียง 22,500      เทศบาล กอง
(การอบรมกลุ่มเส่ียงในการด้าน- ต าบลท่าแร่ สาธารณสุขฯ
สาธารณสุข)

5 โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการตรวจสุขภาพพนักงานท่ีปฏิบัติ 20,000      เทศบาล กอง
งานประจ ารถขยะและท่ีปฏิบัติงานในโรงฆ่าสัตว์ ต าบลท่าแร่ สาธารณสุขฯ

6 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมงานด้านสาธารณสุข 22,500      เทศบาล กอง
(การอบรมกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการ- ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ต าบลท่าแร่ สาธารณสุขฯ
ส่งเสริมสุขภาพ)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลท่าแร่1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แบบ ผด.02
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
(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 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเศรษฐกิจพอเพียง 50,000      เทศบาล กอง
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการ ต าบลท่าแร่ สวัสดิการฯ
ฝึกอบรมค่าป้าย ค่าอหารว่างและค่าเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร
กลางวันค่าตอบแทนวิทยากร ค่ารถโดยสาร ศึกษาดู
งานนอกสถานท่ี ฯลฯ

2 โครงการปรับปรุงและทบทวนแผนชุมชน  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ ปรับปรุงและ 20,000      เทศบาล กอง
ประจ าปี ทบทวนแผนชุมชนประจ าปี โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ต าบลท่าแร่ สวัสดิการฯ

ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ
3 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมและ 40,000      เทศบาล กอง

ส่งเสริมอาชีพโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าตอบแทน ต าบลท่าแร่ สวัสดิการฯ
วิทยากรค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง
และค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ

4 โครงการส ารวจข้อมูลพื นฐานขององค์กร  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส ารวจข้อมูล 52,000      เทศบาล กอง
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พื นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยมีค่าใช้จ่าย ต าบลท่าแร่ สวัสดิการฯ

ประกอบด้วย ค่าสมุดสรุปแบบส ารวจและจัดเก็บข้อมูล
พื นฐานในการจัดท าแผนของ อปท. ค่าฝึกอบรมประชุม
ชี แจงเจ้าหน้าท่ีผู้น าชุมชนของอาสาสมัคร ค่าบันทึกข้อมูล 
ค่าจ้างบุคคลภายนอกฯลฯ

5 โครงการอบรมบทบาทหน้าท่ีของ  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมบทบาท 30,000      เทศบาล กอง
คณะกรรมการชุมชน หน้าท่ีของคณะกรรมการชุมชน ประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าวัสดุ ต าบลท่าแร่ สวัสดิการฯ

อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและค่าเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารกลางวัน
ค่ารถโดยสารศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ฯลฯ
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลท่าแร่1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แบบ ผด.02
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
(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 โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่าจัดสถานท่ี 30,000      เทศบาล กอง
เด็กและเยาวชนต าบลท่าแร่ ค่าอาหาร ค่าน  าด่ืม น  าแข็ง ค่าวิทยากรฯลฯ ต าบลท่าแร่ การศึกษาฯ

2 โครงการกีฬาเพ่ือมวลชนเซลเลนจ์เดย์  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมออกก าลังกายเพ่ือมวลชน 2,000        เทศบาล กอง
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้น า ต าบลท่าแร่ การศึกษาฯ
ในการออกก าลังกาย ฯลฯ

3 โครงการจัดหาอุปกรณ์การกีฬา  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื ออุปกรณ์กีฬาส าหรับชุมชนหรือ 45,000      เทศบาล กอง
หมู่บ้านท่ีขาดแคลนอุปกรณ์กีฬาในการออกก าลังกาย เช่น ต าบลท่าแร่ การศึกษาฯ
ฟุตบอล ตะกร้อ วอลเล่ย์บอล ฯลฯ

4 โครงการการแข่งขันกีฬาประชาชน  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าตอบแทน 100,000    เทศบาล กอง
ต าบลท่าแร่ คณะกรรมการตัดสิน/พิธีกร ค่าเบี ยเลี ยง ค่าพาหนะ ต าบลท่าแร่ การศึกษาฯ

ค่าสนับสนุนการแข่งขัน ค่าอุปกรณ์การกีฬา ค่าใช้จ่ายใน
การประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธิเปิด-ปิด ฯลฯ
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลท่าแร่1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แบบ ผด.02
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
(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 โครงการจัดซื อเคร่ืองออกก าลังกาย  - เพ่ือจัดซื อเคร่ืองออกก าลังกาย มีรายละเอียดดังนี 303,100    เทศบาล กองช่าง
 1. อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่ จ านวน 3 เคร่ือง ต าบลท่าแร่
     ราคาเคร่ืองละ 15,500 บาท
 2. อุปกรณ์บริหารข้อเข่า จ านวน 3 เคร่ือง
     ราคาเคร่ืองละ 14,800 บาท
 3. อุปกรณ์บริหารสะโพก จ านวน 3 เคร่ือง
     ราคาเคร่ืองละ 14,000 บาท
 4. อุปกรณ์บริหารขาและสะโพก จ านวน 3 เคร่ือง
     ราคาเคร่ืองละ 15,500 บาท
 5. อุปกรณ์ซิทอัพหน้าท้อง-แขนและหัวไหล่ 
     จ านวน 3 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 16,500 บาท
 6. อุปกรณ์จักรยาน/บริหารแขน-หน้าอก/หัวไหล่
     จ านวน 3 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 18,500 บาท
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลท่าแร่1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แบบ ผด.02
แผนงานงบกลาง

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
(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 ค่าช าระหนี เงินต้น  - เพ่ือช าระหนี เงินกู้ ส าหรับก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์เทศบาล 633,130    เทศบาล ส านัก
ต าบลท่าแร่ ฯลฯ ต าบลท่าแร่ ปลัดเทศบาล

2 ค่าช าระหนี เงินต้น  - เพ่ือช าระหนี เงินกู้ ส าหรับก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,567,450    เทศบาล ส านัก
และปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ฯลฯ ต าบลท่าแร่ ปลัดเทศบาล

3 ค่าช าระดอกเบี ย  - เพ่ือช าระหนี ดอกเบี ยเงินกู้ ส าหรับก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ 58,510      เทศบาล ส านัก
เทศบาลต าบลท่าแร่ ฯลฯ ต าบลท่าแร่ ปลัดเทศบาล

4 ค่าช าระดอกเบี ย  - เพ่ือช าระหนี ดอกเบี ยเงินกู้ ส าหรัยก่อสร้างศูนย์พัฒนา 122,240    เทศบาล ส านัก
เด็กเล็กและปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ต าบลท่าแร่ ปลัดเทศบาล

5 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  - เพ่ือส่งเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯลฯ 250,000    เทศบาล ส านัก
ต าบลท่าแร่ ปลัดเทศบาล

6 เงินสมทบทุนเงินทดแทน  - เพ่ือส่งเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี 12,000      เทศบาล ส านัก
ต าบลท่าแร่ ปลัดเทศบาล

7 เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่าย  - เพ่ือจ่ายช่วยเหลือเฉพาะการประปาซ่ึงมีงบประมาณ 200,000    เทศบาล ส านัก
เฉพาะการประปา ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน ต าบลท่าแร่ ปลัดเทศบาล

8 โครงการสวัสดิการเบี ยยังชีพผู้สูงอายุ  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลต าบล 8,500,000  เทศบาล ส านักปลัด
ท่าแร่ ท่ีเข้าหลักเกณฑ์ในการขอรับเบี ยฯ ต าบลท่าแร่ เทศบาล

9 โครงการสวัสดิการเบี ยยังชีพคนพิการ  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี ยความพิการให้คนพิการในเขตเทศบาล 2,100,000  เทศบาล ส านักปลัด
ต าบลท่าแร่ ท่ีเข้าหลักเกณฑ์ในการขอรับเบี ยฯ ต าบลท่าแร่ เทศบาล

10 โครงการสวัสดิการเบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาล 42,000      เทศบาล ส านักปลัด
ต าบลท่าแร่ ต าบลท่าแร่ เทศบาล
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลท่าแร่1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แบบ ผด.02
แผนงานงบกลาง

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
(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 ส ารองจ่าย  - เพ่ือเป็นเงินส ารองจ่าย กรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ น 100,000    เทศบาล ส านักปลัด
หรือการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็น ต าบลท่าแร่ เทศบาล
ส่วนรวมเท่านั น เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
น  าปาไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย
ไฟป่าและหมอกควันและโรคติดต่อ

12 เงินค่าช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดินของศูนย์จัดการ 100,000    เทศบาล ส านักปลัด
ขยะมูลฝอยรวมเทศบาลต าบลท่าแร่ และตลาดสด ต าบลท่าแร่ เทศบาล
เทศบาลต าบลท่าแร่

13 เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกัน  - เพ่ือส่งเสริมกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ฯลฯ 145,040    เทศบาล ส านักปลัด
สุขภาพแห่งชาติสาขาพื นท่ี (สกลนคร) ต าบลท่าแร่ เทศบาล

14 เงินค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาล  - เพ่ือเป็นค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 63,460      เทศบาล ส านักปลัด
แห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถือปฏิบัติตามระเบียบ ต าบลท่าแร่ เทศบาล

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเก่ียวกับค่าบ ารุงสมาคม พ.ศ. 2555

15 โครงการจัดการจราจร  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการโดยจ่ายเป็นค่าจัดหาอุปกรณ์ 15,000      เทศบาล ส านักปลัด
ในส่ิงท่ีประชาชน ได้รับประโยชน์โดยตรง ได้แก่ การจัดหา ต าบลท่าแร่ เทศบาล
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้เก่ียวกับการจาราจร เช่น วิทยุส่ือสาร-
ประจ าตัว เคร่ืองหมายจราจร สัญญาณไฟ แผงกั น 
สีตีเส้นจราจร สีทา และตีเส้น ฯลฯ

16 เงินช่วยพิเศษ  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานส่วนท้องถ่ิน 30,000      เทศบาล ส านักปลัด
ผู้รับบ านาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลต าบลท่าแร่ ต าบลท่าแร่ เทศบาล
ถึงแก่ความตาย 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลท่าแร่1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แบบ ผด.02
แผนงานงบกลาง

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
(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

17 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ  - เพ่ือสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการ 806,320    เทศบาล ส านักปลัด
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.) ส่วนท้องถ่ิน ต าบลท่าแร่ เทศบาล

18 เงินช่วยพิเศษผู้รับบ านาญ  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชืพผู้รับบ านาญ 36,100      เทศบาล ส านักปลัด
(ตามหนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ต าบลท่าแร่ เทศบาล
ส่วนท้องถ่ิน)

19 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  - เพ่ือส่งเสริมกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติ 700           เทศบาล กอง
พ.ศ. 2537 ต าบลท่าแร่ การประปา

20 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  - เพ่ือส่งเสริมกองทุนประกันสังคม 16,000      เทศบาล กอง
ต าบลท่าแร่ การประปา

21 ส ารองจ่าย  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจ าเป็นเร่งด่วน 10,000      เทศบาล ส านักปลัด
ซ่ึงไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าได้ เช่น การเกิดสาธารณ- ต าบลท่าแร่ เทศบาล
ภัยต่างๆ (อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว 
แผ่นดินไหว ดินโคลนถล่ม หรือเพ่ือบรรเทาปัญหาความ
เดือนร้อนของประชาชน เกษตรกร หรือ กรณีท่ีมีความ
จ าเป็นต้องจ่ายนอกเหนือจากท่ีงบประมาณตั งจ่ายไว้

22 เงินช่วยพิเศษ  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานส่วนท้องถ่ิน 20,000      เทศบาล กอง
ผู้รับบ านาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างกองการประปา ต าบลท่าแร่ การประปา
เทศบาลต าบลท่าแร่ ถึงแก่ความตาย

23 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ  - เพ่ือสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการ 53,500      เทศบาล กอง
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน(กบท.) ส่วนท้องถ่ิน ต าบลท่าแร่ การประปา
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลท่าแร่2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียง การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แบบ ผด.02
แผนงานสาธารณสุข

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
(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 โครงการถังดักไขมันในครัวเรือน  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการอบรมให้ความรู้ใน 20,000      เทศบาล กอง
การจัดการน  าเสียในครัวเรือนโดยถังดักไขมันอย่างง่าย ต าบลท่าแร่ สาธารณสุขฯ

2 โครงการปุ๋ยหมักครัวเรือน  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการอบรมให้ความรู้ 20,000      เทศบาล กอง
รวมน  าใจไทท่าแร่ และจัดท าชุดสาธิตการท าปุ๋ยหมักในครัวเรือน เพ่ือให้ ต าบลท่าแร่ สาธารณสุขฯ

ประชาชนสามารถจัดการขยะอินทรีย์ด้วยตนเอง
 

3 โครงการปลูกหญ้าแฝก  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรณรงค์การปลูก 2,000        เทศบาล กอง
หญ้าแฝกอันเน่ืองมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ ต าบลท่าแร่ สาธารณสุขฯ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

4 โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการส่งเสริมการ 20,000      เทศบาล กอง
เกษตรกรให้ลดการใช้สารเคมีจากการเกษตร ส่งเสริม ต าบลท่าแร่ สาธารณสุขฯ
ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
จัดตั งศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ 

5 โครงการท้องถ่ินไทย รวมใจภักด์ิ  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อมและ 5,000        เทศบาล กอง
รักษ์พื นท่ีสีเขียว ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียวและปรับปรุง- ต าบลท่าแร่ สาธารณสุขฯ

ทัศนียภาพการเพ่ิมพื นท่ีสีเขียว การจัดหาพันธ์ุไม้ 
รวมทั งด าเนินการรณรงค์ปลูกต้นไม้เพ่ือแก้ปัญหา
ลดโลกร้อน
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลท่าแร่2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียง การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แบบ ผด.02
แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
(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 ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานท้ายรถ/  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานท้ายรถเก็บ/ขนขยะ 612,000    เทศบาล กอง
ขนขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ขับรถขยะเพ่ือน าไปก าจัดและ ต าบลท่าแร่ สาธารณสุขฯ

ท าความสะอาดในเขตพื นท่ีรับผิดชอบเทศบาลต าบลท่าแร่

2 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการก าจัด  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการก าจัดส่ิงปฏิกูล 50,000      เทศบาล กอง
ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย และมูลฝอย ต าบลท่าแร่ สาธารณสุขฯ
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลท่าแร่2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียง การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แบบ ผด.02
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
(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 โครงการอนุรักษ์ศิลปะ จารีต ประเพณี  - เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมและประเพณี
สืบสานวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม ต่างๆ ดังนี 
ท้องถ่ิน 1.โครงการประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส 1,200,000 เทศบาล กอง

ต าบลท่าแร่ การศึกษาฯ
2.โครงการประเพณีลอยกระทง 10,000      เทศบาล กอง

ต าบลท่าแร่ การศึกษาฯ
3.โครงการวันวิสาขบูชา 5,000        เทศบาล กอง

ต าบลท่าแร่ การศึกษาฯ
4.โครงการวันสงกรานต์ 100,000    เทศบาล กอง

ต าบลท่าแร่ การศึกษาฯ
5.โครงการจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถ่ิน 40,000      เทศบาล กอง

ต าบลท่าแร่ การศึกษาฯ

2 โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเด็กและเยาวชนให้มี 10,000      เทศบาล กอง
ความรู้เก่ียวกับสถานท่ีท่องเท่ียวและประเพณีของชาว ต าบลท่าแร่ การศึกษาฯ
ท่าแร่ ได้แก่ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง อาหาร เคร่ืองด่ืม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม ฯลฯ
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลท่าแร่3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี เพ่ือความอยู่ดีมีสุข แบบ ผด.02
แผนงานบริหารท่ัวไป

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
(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 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดภายใน  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาท าความ 204,000    เทศบาล ส านักปลัด
อาคารส านักงาน สะอาดส านักงานเทศบาลต าบลท่าแร่ ส านักทะเบียน- ต าบลท่าแร่ เทศบาล

ท้องถ่ินเทศบาลต าบลท่าแร่และห้องประชุมสภาเทศบาล
ต าบลท่าแร่ ปฏิบัติงานในการควบคุมดูแลการท าความ
สะอาดภายในส านักงาน ให้สะอาดสวยงามเป็นระเบียบ
เรียบร้อย จัดท าทะเบียนคุมการขออนุญาตใช้ห้อง
ประชุมจัดบริการอาหารระหว่างการประชุม ช่วยเหลือ
ดูแลความเรียบร้อยของ ระบบต่างๆ

2 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดภายนอก  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาท า 102,000    เทศบาล ส านักปลัด
อาคารส านักงานและสวนหย่อม ความสะอาดภายนอกอาคารส านักงานและสวนหย่อม ต าบลท่าแร่ เทศบาล
หน้าส านักงาน หน้าส านักงาน ปฏิบัติงานในการดูแลการท าความ

สะอาดภายนอกอาคารส านักงาน รวมทั งบริเวณ
ส่ิงแวดล้อมของส านักงานให้สะอาดสวยงามเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

3 ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาบริการ 102,000    เทศบาล ส านักปลัด
ในสถานท่ีราชการ รักษาความปลอดภัยในสถานท่ีราชการ ดูแลรับผิดชอบ ต าบลท่าแร่ เทศบาล

ทรัพย์สินของทางราชการ และความเรียบร้อยใน
บริเวณสถานท่ีส านักงานเทศบาลต าบลท่าแร่

4 ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าล้างอัดขยายรูปถ่ายกิจกรรมต่างๆ 10,000      เทศบาล ส านักปลัด
ตลอดทั งจัดพิมพ์วุฒิบัตรต่างๆ การเข้าเล่มหรือ ต าบลท่าแร่ เทศบาล
ปกเอกสารต่างๆ จัดท าป้ายช่ือประจ าตัว การเช่าเคร่ือง
ถ่ายเอกสาร ฯลฯ
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เทศบาลต าบลท่าแร่3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี เพ่ือความอยู่ดีมีสุข แบบ ผด.02
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โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
(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 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบัติ  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาบริการ เพ่ือ 102,000    เทศบาล ส านักปลัด
งานเป็นผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ในการช่วย ต าบลท่าแร่ เทศบาล

ปฏิบัติงานด้านงานผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ในการช่วย
ปฏิบัติงานด้านงานบันทึกข้อมูลในระบบต่างๆ เช่น 
ระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ ระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินe-laas ฯลฯ

6 ค่าธรรมเนียมและเงินค่าปรับของ  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าใช้จ่ายในการ 200,000    เทศบาล ส านักปลัด
ส านักงานศาลปกครอง ด าเนินคดีตามค าพูดพิพากษาและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียว ต าบลท่าแร่ เทศบาล

กับการด าเนินคดีของศาล
7 ค่าเบี ยประกันภัยรถยนต์  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถยนต์ และ พรบ.รถยนต์ 50,000      เทศบาล ส านักปลัด

ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และ ต าบลท่าแร่ เทศบาล
การประกันภัยรถยนต์การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และ
การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ท่ี มท 8080.2/ว 2633 ลงวันท่ี 14 สิงหาคม 2552
เร่ือง ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การประกันภัยรถราชการท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ
ส านักปลัด จ านวน 4 คัน ดังนี 
 1.รถยนต์ดับเพลิง ทะเบียน 81-0403 สน
 2.รถยนต์ดับเพลิง ทะเบียน 81-8354 สน
 3.รถยนต์ไซต์เรน ทะเบียน ป-5198 สน
 4.รถยนต์ดับเบิ ลแค็บ ทะเบียน กต 9300 สน
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เทศบาลต าบลท่าแร่3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี เพ่ือความอยู่ดีมีสุข แบบ ผด.02
แผนงานบริหารท่ัวไป

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
(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 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์ 40,000      เทศบาล ส านักปลัด
คณะบุคคล เอกสาร ค่าใช้จ่าย เก่ียวเน่ืองในการเลี ยงรับรอง รวมทั ง ต าบลท่าแร่ เทศบาล

ด าเนินการ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ซ่ึงจ าเป็นต้องจ่ายท่ีเก่ียวกับ
การรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลไปนิเทศงาน
ตรวจงาน หรือเย่ียมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าท่ี
ท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงร่วมต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล

9 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาท-  - เพ่ือจ่ายเป็นการเตรียมการรับ-ส่ง เสด็จพระบรม 50,000      เทศบาล ส านักปลัด
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร วงศานุวงศ์หรือผู้แทนพระองค์ ต าบลท่าแร่ เทศบาล
มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
และพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมล-
ลักษณพระบรมราชินี ฯลฯ

10 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามภารกิจ  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการปรับปรุงภูมิทัศน์ 50,000      เทศบาล ส านักปลัด
ของส านักปลัดเทศบาล บริเวณส านักงานเทศบาลต าบลท่าแร่ และศูนย์อาสา ต าบลท่าแร่ เทศบาล

สมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน
เทศบาลต าบลท่าแร่ เพ่ือจัดซื อพันธ์ุไม้ พันธ์ุพืช ปุ๋ยและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ

11 โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือด  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความ 50,000      เทศบาล ส านักปลัด
ร้อนของประชาชน เดือนร้อนของประชาชนท่ีเกิดจากสาธารณภัยต่างๆ ต าบลท่าแร่ เทศบาล

เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
น  าป่าไหลหลาก ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย เป็นต้น
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลท่าแร่3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี เพ่ือความอยู่ดีมีสุข แบบ ผด.02
แผนงานบริหารท่ัวไป

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
(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

12 โครงการวันเทศบาล  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล 24 เม.ย. 15,000      เทศบาล ส านักปลัด
2563 วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร ต าบลท่าแร่ เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างพนักงานจ้างของ
เทศบาล ตลอดจนประชาชน ได้จัดกิจกรรมร่วมกัน 
ประกอบกับเป็นการระลึกถึงวันก่อตั งเทศบาล
ท่ัวประเทศ

13 ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหม  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าประกันความเสียหายส าหรับ 35,000      เทศบาล ส านักปลัด
ทดแทน ผู้ประสบภัยจากรถเทศบาล ต าบลท่าแร่ เทศบาล

14 โครงการเลือกตั งสมาชิกสภาท้องถ่ิน  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั ง 450,000    เทศบาล ส านักปลัด
หรือผู้บริหารท้องถ่ิน ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และค่าใช้จ่ายส าหรับ ต าบลท่าแร่ เทศบาล

หน่วยเลือกตั ง/ท่ีนับคะแนน ค่าวัสดุ/อุปกรณ์เก่ียวกับ
การเลือกตั ง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

15 โครงการฝึกอบรม/สัมมนา เพ่ือเพ่ิม  -เพ่ือให้บุคลากรได้เพ่ิมพูนความรู้และได้ศึกษากฎระเบียบ 10,000      เทศบาล ส านักปลัด
ทักษะและพัฒนาบุคลากร และข้อบังคับใหม่ของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงาน ต าบลท่าแร่ เทศบาล

ท่ีเก่ียวข้องให้แก่ ผู้บริหาร ผู้ช่วยบริหาร สมาชิกสภาฯลฯ
16 โครงการปลุกจิตส านึกส่งเสริมคุณธรรม  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปลุกจิตส านึก 10,000      เทศบาล ส านักปลัด

จริยธรรมนักการเมืองท้องถ่ิน ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักการเมืองท้องถ่ินเพ่ือให้ผู้ ต าบลท่าแร่ เทศบาล
ท่ีได้รับการเลือกตั งตระหนักถึงผลแห่งการทุจริตไม่เข้า
ไปยุ่งเก่ียวกับการทุจริตทุกรูปแบบและเพ่ือเป็นการ
ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
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17 โครงการส ารวจข้อมูลเก่ียวกับงาน  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน/นักศึกษา  ส ารวจ 10,000      เทศบาล ส านักปลัด
ทะเบียนราษฎร ข้อมูลเก่ียวกับทะเบียนราษฎร์ วัตถุประสงค์เพ่ือการปรับปรุง ต าบลท่าแร่ เทศบาล

ทะเบียนราษฎร์ ให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นจริง และสมบูรณ์ ฯลฯ
18 โครงการจิตอาสา  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมจิตอาสา 50,000      เทศบาล ส านักปลัด

"เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ" "เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ" เพ่ือให้ประชาชนจิตอาสา ต าบลท่าแร่ เทศบาล
ท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวมร่วมกัน ฯลฯ

19 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมรถยนต์ดับเบิ ลแค็บ 100,000    เทศบาล ส านักปลัด
ทรัพย์สินของเทศบาล เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองปรับอากาศส านักงาน ต าบลท่าแร่ เทศบาล

เคร่ืองตัดหญ้า ฯลฯ และทรัพย์สินอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในความรับ
ผิดชอบของ(ส านักปลัดเทศบาลและงานตรวจสอบภายใน)

20 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบส่ือสาร และ 85,400      เทศบาล ส านักปลัด
แก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และระบบ บ ารุงรักษาเคร่ืองพิมพ์ Line Printer ของงานทะเบียน- ต าบลท่าแร่ เทศบาล
ส่ือสารข้อมูลงานทะเบียนราษฎร์ ราษฎร์  ระยะเวลา 1 ปี

21 ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการถ่ายเอกสารต่างๆ 50,000      เทศบาล กอง
พร้อมเข้าเล่มหนังสือ/เอกสารท่ีเก่ียวข้องในการ ต าบลท่าแร่ วิชาการฯ
ด าเนินงานค่าล้าง อัด ขยายรูปภาพกิจกรรมต่างๆ 
ค่าจัดท าวารสาร ค่าจัดท าแผ่นพับส่ิงพิมพ์อ่ืน ค่าโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ด้วยส่ืออ่ืนๆ เช่น สปอร์ตโฆษณา 
โทรทัศน์ วีดีทัศน์ ฯลฯ

22 ค่าจัดซื อคู่มือระเบียบ กฎหมาย  - เพ่ือเป็นค่าจัดซื อคู่มือระเบียบ กฎหมาย ท่ีเก่ียวข้อง 5,000        เทศบาล กอง
ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน กับการปฏิบัติงาน ฯลฯ ต าบลท่าแร่ วิชาการฯ
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23 ค่าเช่าบริการพื นท่ีท าเว็ปไชต์  - เพ่ือเป็นค่าเช่าบริการพื นท่ีท าเว็ปไชต์ ไม่น้อยกว่า 5,000        เทศบาล กอง
300 MB และค่าจดโดเมนรายปี ใช้ส าหรับจัดท า ต าบลท่าแร่ วิชาการฯ
เว็ปไชต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลท่าแร่

24 โครงการประชุมประชาคมท้องถ่ิน  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในการประชุม 50,000      เทศบาล กอง
ประชาคมท้องถ่ิน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานท่ี ต าบลท่าแร่ วิชาการฯ
ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าน  าด่ืม น  าแข็ง ค่าป้าย ฯลฯ

25 โครงการให้ความรู้เก่ียวกับข้อมูล  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการอบรมให้ 5,000        เทศบาล กอง
ข่าวสาร ความรู้เก่ียวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ต าบลท่าแร่ วิชาการฯ

ราชการพ.ศ.2540 เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การอบรมค่าจัดสถานท่ี ค่าอาหาร ค่าน  าด่ืม น  าแข็ง ฯลฯ

26 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 10,000      เทศบาล กอง
ทรัพย์สินของกองวิชาการและแผนงาน เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองปริ นเตอร์ ต าบลท่าแร่ วิชาการฯ

เคร่ืองส ารองไฟ  กล้องถ่ายรูป ฯลฯ

27 โครงการจ้างเหมาบริการส ารวจภาค  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการส ารวจข้อมูลท่ีดิน 102,000    เทศบาล กองคลัง
สนามแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพ่ือปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ต าบลท่าแร่

และค่าแรงในการส ารวจเก่ียวกับงานแผนท่ีภาษีและ
งานจัดเก็บรายได้
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28 ค่าเบี ยประกันภัยรถยนต์  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถยนต์ และ พรบ.รถยนต์ 5,500        เทศบาล กองคลัง
ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และ ต าบลท่าแร่
การประกันภัยรถยนต์การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และ
การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ท่ี มท 8080.2/ว 2633 ลงวันท่ี 14 สิงหาคม 2552
เร่ือง ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การประกันภัยรถราชการท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ
กองคลัง

29 โครงการให้ได้มาซ่ึงบริการ  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้บุคคลรับจ้างท าการอย่างหน่ึง 15,000      เทศบาล กองคลัง
อย่างใดท่ีเก่ียวข้องการงานคลัง เช่น ค่าเย็บปกเข้าเล่ม ต าบลท่าแร่
หรือเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน

30 โครงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 5,000        เทศบาล กองคลัง
ให้กับผู้เสียภาษี แผ่นพับ รวมถึงเอกสารต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนอันเก่ียว ต าบลท่าแร่

ข้องกับโครงการส าหรับประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ
ให้กับประชาชนเก่ียวกับเงินท่ีช าระภาษีเทศบาลน าไป
ใช้จ่ายอย่างไร ฯลฯ

31 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ 30,000      เทศบาล กองคลัง
ทรัพย์สินของกองคลัง เคร่ือง เคร่ืองพิมพ์ดีด เคร่ืองถ่ายเอกสาร ฯลฯ หรือ ต าบลท่าแร่

ทรัพย์สินอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง
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1 โครงการจ้างเหมางานป้องกันและ  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาเพ่ิม 510,000    เทศบาล ส านักปลัด
บรรเทาสาธารณภัยภายในเขตเทศบาล ประสิทธิภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต าบลท่าแร่ เทศบาล

ท าหน้าท่ีเป็นพนักงานประจ ารถดับเพลิงช่วยเหลือใน
การดับเพลิงประจ ารถบรรทุกน  าช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ของพนักงานขับรถบรรทุกน  า

2 โครงการจ้างเหมาบริการประชาชน  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาบริการ 612,000    เทศบาล ส านักปลัด
เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยและความ ประชาชนเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยและ ต าบลท่าแร่ เทศบาล
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินบริเวณสถานท่ี-

ท่ีราชการ แผงลอย และอ านวยความสะดวก ด้านการ
จราจรในบริเวณตลาดสดเทศบาล 1 และ
ตลาดสดเทศบาล 2 เทศบาลต าบลท่าแร่

3 โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  - เพ่ือจัดกิจกรรมรณรงค์ให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด 30,000      เทศบาล ส านักปลัด
และตระหนักถึงภัยและโทษของยาเสพติด และเพ่ือจัด ต าบลท่าแร่ เทศบาล
กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับยาเสพติด

4 ค่าบ ารุงและซ่อมแซมทรัพย์สิน  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมรถยนต์ รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์- 100,000    เทศบาล ส านักปลัด
ของส านักปลัดเทศบาล ไซเรน วิทยุส่ือสาร และซ่อมแซมระบบกล้อง CCTV ฯลฯ ต าบลท่าแร่ เทศบาล

ซ่ึงเป็นการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมปกติท่ัวไปและทรัพย์สิน
อ่ืนๆ ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของส านักปลัดเทศบาล

5 ค่าครุภัณฑ์ส ารวจ  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาอุปกรณ์ติดตามด้วย ดาวเทียม 6,500        เทศบาล ส านักปลัด
GPS Tracker เพ่ือใช้ติดตั งกับรถยนต์ดับเพลิง, และ ต าบลท่าแร่ เทศบาล
รถอืนๆ ของส านักปลัดเทศบาล สังกัดเทศบาลต าบล
ท่าแร่ จ านวน 1 เคร่ือง
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6 ค่าบ ารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงครุภัณฑ์โครงสร้างครุภัณฑ์ 100,000    เทศบาล ส านักปลัด
ขนาดใหญ่ของรถยนต์ รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์ไซเรน ต าบลท่าแร่ เทศบาล
ระบบกล้อง CCTV ฯลฯ ซ่ึงเป็นการบ ารุงรักษา หรือซ่อมแซม
เกินปกติท่ัวไปและทรัพย์สินอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของส านักปลัดเทศบาล

7 โครงการอุดหนุนสถานศึกษาจัดกิจกรรม  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนท่าแร่วิทยาในการจัด 30,000      ร.ร.ท่าแร่ ส านักปลัด
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือแก้ไข วิทยา เทศบาล

ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเส่ียงท่ีเป็นเด็กและเยาวชนใน
สถานศึกษา

8 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ  - เพ่ือจัดฝึกอบรม ประชุม ชี แจงท าความเข้าใจ และ 15,000      เทศบาล ส านักปลัด
เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพ่ือสร้างทัศนคติและจิตส านึกท่ีดีงามในการอยู่ร่วมกัน ต าบลท่าแร่ เทศบาล
ระดับท้องถ่ินในชุมชน อย่างสมานฉันท์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในชุมชน
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลท่าแร่3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี เพ่ือความอยู่ดีมีสุข แบบ ผด.02
แผนงานการศึกษา

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
(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 โครงการจ้างเหมาท าความสะอาด  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาท าความ 306,000    เทศบาล กอง
ภายในและภายนอกอาคารศูนย์พัฒนา สะอาดภายในอาคารและภายนอกอาคารศูนย์พัฒนา ต าบลท่าแร่ การศึกษาฯ
เด็กเล็กต าบลท่าแร่ โรงเรียนอนุบาล เด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าแร่และโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
เทศบาลต าบลท่าแร่ ต าบลท่าแร่ ปฏิบัติงานในการดูแลท าความสะอาดภายใน

และภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลท่าแร่ รวมทั งท าความสะอาดวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ

2 โครงการจ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการของ  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาปฏิบัติ 102,000    เทศบาล กอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าแร่ งานธุรการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าแร่ ต าบลท่าแร่ การศึกษาฯ

3 โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความ  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาบริการ 102,000    เทศบาล กอง
ปลอดภัยในสถานท่ีราชการ รักษาความปลอดภัยในสถานท่ีราชการ ดูแลรับผิดชอบ ต าบลท่าแร่ การศึกษาฯ

ทรัพย์สินของทางราชการ และความเรียบร้อยในบริเวณ
สถานท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าแร่

4 โครงการจ้างเหมาบริการ  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าเอกสาร แผ่นปลิว จุลสาร 15,000      เทศบาล กอง
จดหมายข่าว ค่าจ้างท าปก-เข้าเล่มหนังสือ ค่าจ้างท า ต าบลท่าแร่ การศึกษาฯ
กิจการต่างๆ ของการศึกษา ค่าจ้างเหมาพาหนะน า
มวลชนและนักเรียนนักศึกษาในเขตรับผิดชอบเข้าร่วม
โครงการหรือพิธีการต่างๆ ท่ีจังหวัดมีนโยบายให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินให้การสนับสนุน ฯลฯ

5 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 10,000      เทศบาล กอง
พระบาทสมเด็จพระปรมทรรามาธิบดี พระบาทสมเด็จพระปรมทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหา- ต าบลท่าแร่ การศึกษาฯ
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิร- วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เกล้าเจ้าอยู่หัว
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลท่าแร่3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี เพ่ือความอยู่ดีมีสุข แบบ ผด.02
แผนงานการศึกษา

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
(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 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 10,000      เทศบาล กอง
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรม ในพื นท่ี ต าบลท่าแร่ การศึกษาฯ
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง

7 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมถวายพระพรและ 10,000      เทศบาล กอง
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธา เทิดพระเกียรติ ในพื นท่ี ต าบลท่าแร่ การศึกษาฯ
พิมลลักษณพระบรมราชินี

8 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับจัดซื อพวงมาลา ช่อดอกไม้ 5,000        เทศบาล กอง
กระเช้าดอกไม้  ร่วมกิจกรรม กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ตลอดจนท าพานประดับ ต าบลท่าแร่ การศึกษาฯ
วันส าคัญของชาติ พุ่มดอกไม้ส าหรับวางอนุสาวรีย์ มอบให้ผู้มีเกียรติชาวต่าง

ประเทศ และคู่สมรสท่ีเดินทางเข้ามาหรือออกจาก
ประเทศไทย และพวงมาลาส าหรับวางอนุสาวรีย์พระบรมรูป
หรือค่าหรีดหรือพวงมาลา ส าหรับสักการะศพ ผู้ท่ีเคยให้
ความช่วยเหลือ หรือเป็นผู้เคยท าประโยชน์ให้แก่ประเทศ
หรือส่วนราชการจนเป็นท่ีประจักษ์ชัด

9 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  - เพ่ือเป็นค่าเบี ยเลี ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก 40,000      หน่วยงาน กอง
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน ท่ีจัดการ การศึกษา

แข่งขันทักษะ
วิชาการฯ
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลท่าแร่3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี เพ่ือความอยู่ดีมีสุข แบบ ผด.02
แผนงานการศึกษา

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
(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 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร 150,000    เทศบาล กอง
อาคารเรียนและอาคารประกอบ เรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ต าบลท่าแร่ การศึกษาฯ

ต าบลท่าแร่

11 โครงการวันเด็กแห่งชาติ  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ 100,000    เทศบาล กอง
ประจ าปี 2563 เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าจัดเตรียม ต าบลท่าแร่ การศึกษาฯ
สถานท่ี ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมต่างๆท่ีส่งเสริม

ให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์และกล้าแสดงออก
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลท่าแร่3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี เพ่ือความอยู่ดีมีสุข แบบ ผด.02
แผนงานสาธารณสุข

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
(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 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น 5,000        เทศบาล กอง
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองปริ นเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟ ต าบลท่าแร่ สาธารณสุขฯ
ฯลฯ อ่ืนๆ ท่ีอยู่ในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

2 โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานใน  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาบริการ 816,000     เทศบาล กอง
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน หรือช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ตามโครงการให้ ต าบลท่าแร่ สาธารณสุขฯ

บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
3 ค่าเบี ยประกันภัยรถยนต์  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถยนต์ และ พรบ.รถยนต์ 10,000      เทศบาล กอง

ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และ ต าบลท่าแร่ สาธารณสุขฯ
การประกันภัยรถยนต์การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และ
การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ท่ี มท 8080.2/ว 2633 ลงวันท่ี 14 สิงหาคม 2552
เร่ือง ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การประกันภัยรถราชการท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

4 ค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการตรวจ 60,000      เทศบาล กอง
ส่ิงแวดล้อม วิเคราะห์คุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับการ ต าบลท่าแร่ สาธารณสุขฯ

ปฏิบัติงานด้านส่ิงแวดล้อมในพื นท่ีซ่ึงกองสาธารณสุขฯ 
รับผิดชอบ

5 โครงการฝึกอบรมฟ้ืนฟูและเพ่ิมทักษะ  - เพ่ืออบรมบุคลากร อาสาสมัคร อปพร. ผู้ปฏิบัติงาน 20,000      เทศบาล กอง
ตามโครงการแพทย์ฉุกเฉิน หรือช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ตามโครงการ ต าบลท่าแร่ สาธารณสุขฯ

การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลท่าแร่3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี เพ่ือความอยู่ดีมีสุข แบบ ผด.02
แผนงานสาธารณสุข

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
(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 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมรถยนต์ วิทยุส่ือสารฯลฯ และ 20,000      เทศบาล กอง
ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวกับการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ต าบลท่าแร่ สาธารณสุขฯ

7 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมรถยนต์ให้บริการการแพทย์ 10,000      เทศบาล กอง
ฉุกเฉินและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องท่ีมากกว่าการซ่อมแซมปกติ ต าบลท่าแร่ สาธารณสุขฯ

8 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคล่ือนและด าเนินงาน 300,000    จ านวน กอง
ตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรม 15 ชุมชน สาธารณสุขฯ
ต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของ ของเทศบาล
พื นท่ีจ านวน 15 ชุมชนๆ ละ 20,000 บาท ต าบลท่าแร่
เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข
ของประชาชนในการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
ทักษะของประชาชน ค่าใช้จ่ายในการอบรมการประชุม
การสัมมนาฯ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรม
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับภารกิจของแต่ละโครงการ
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลท่าแร่3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี เพ่ือความอยู่ดีมีสุข แบบ ผด.02
แผนงานสังคมสงเคราะห์

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
(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 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 30,000      เทศบาล กอง
ของกองสวัสดิการสังคม ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม เช่น ต าบลท่าแร่ สวัสดิการฯ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองปริ นเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟ 
ประตู หน้าต่าง ฯลฯ หรือทรัพย์สินอ่ืนๆ 

2 โครงการจ้างเหมาบุคลากรช่วยงาน  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาบุคลากรช่วยงาน 102,000    เทศบาล กอง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ปฏิบัติ ต าบลท่าแร่ สวัสดิการฯ
อาชีพผู้สูงอายุ หน้าท่ีพิมพ์เอกสารต่างๆ จัดท าแผนการด าเนินงานของ

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ส ารวจความต้องการผู้สูงอายุ
ในชุมชน และงานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย(กองสวัสดิการฯ)

3 โครงการค่าจ้างเหมาผู้ช่วย  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงาน 102,000    เทศบาล กอง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน พัฒนาชุมชน ปฏิบัติงานพิมพ์เอกสารต่าง ๆ จัดท าแผน ต าบลท่าแร่ สวัสดิการฯ

ด าเนินงานด้านชุมชน ประสานงานกับผู้น าชุมชน กลุ่มอาชีพ
รวบรวมเอกสารข้อมูลด้านต่าง ๆ ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ ท่ีได้
รับมอบหมาย (กองสวัสดิการสังคม)

4 โครงการค่าจ้างเหมาบริการ  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้าง 5,000        เทศบาล กอง
เหมารถโดยสาร และจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ต าบลท่าแร่ สวัสดิการฯ

5 โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริม 50,000      เทศบาล กอง
ศักยภาพผู้สูงอายุ สุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่าย ต าบลท่าแร่ สวัสดิการฯ

ประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าป้าย ค่าจัดสถานท่ี และอ่ืนๆ
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลท่าแร่3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี เพ่ือความอยู่ดีมีสุข แบบ ผด.02
แผนงานสังคมสงเคราะห์

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
(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 โครงการวันผู้พิการ  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการวันผู้พิการ 20,000      เทศบาล กอง
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ต าบลท่าแร่ สวัสดิการฯ
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม อาหารกลางวัน ค่าวัสดุ-
อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง ค่ารถโดยสาร ค่าป้าย ฯลฯ

7 โครงการเสริมพลังคนพิการและผู้ดูแล  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเสริม 40,000      เทศบาล กอง
เพ่ือความม่ันคงในชีวิต คนพิการและผู้ดูแลเพ่ือความม่ันคงในชีวิต โดยมี ต าบลท่าแร่ สวัสดิการฯ

ค่าใช้จ่ายฃประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและค่าเคร่ืองด่ืม อาหารกลางวัน ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง ค่ารถโดยสาร ค่าป้าย ฯลฯ

8 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกัน 10,000      เทศบาล กอง
ตั งครรภ์ก่อนวัยอันควร และแก้ไขปัญหาการตั งครรภ์ก่อนวันอันควร โดยมีค่าใช้ ต าบลท่าแร่ สวัสดิการฯ

จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่าง
และค่าเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์
ท่ีเก่ียวข้องค่ารถโดยสาร ค่าป้าย ฯลฯ

9 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกัน 10,000      เทศบาล กอง
รุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลใน และแก้ไขปัญหาความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคล ต าบลท่าแร่ สวัสดิการฯ
ครอบครัว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร 

ค่าอาหารว่างและค่าเคร่ืองด่ืม อาหารกลางวัน ค่าวัสดุ-
อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง ค่ารถโดยสาร ค่าป้าย ฯลฯ
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลท่าแร่3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี เพ่ือความอยู่ดีมีสุข แบบ ผด.02
แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
(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 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้า ฯลฯ หรือ 30,000      เทศบาล กอง
ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม อุปกรณ์และทรัพย์สินอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในงานท่ีรับผิดชอบ ต าบลท่าแร่ สาธารณสุขฯ

2 โครงการอุดหนุนเงินสมทบขยาย  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในเขต 50,000      เทศบาล กองช่าง
เขตไฟฟ้า เทศบาลให้ครอบคลุมพื นท่ี ต าบลท่าแร่

3 โครงการจ้างเหมาบริการดูแลสวน  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามประเภทค่าจ้างเหมาบริการดูแล 612,000    เทศบาล กองช่าง
สาธารณะในเขตพื นท่ีรับผิดชอบ สวนสาธารณะในเขตพื นท่ีรับผิดชอบท าความสะอาด ต าบลท่าแร่

สวนสาธารณะ พร้อมดูแลตัดตกแต่งก่ิงไม้ และบ ารุงรักษา
ต้นไม้บริเวณสวนสาธารณะในเขตเทศบาลและพื นท่ีรับผิด
รับผิดชอบ

4 โครงการครุภัณพ์การเกษตร  - เพ่ือจัดซื อป้ัมน  าไดโว่ชนิดจุ่ม ขนาด 2 นิ ว 1/2 HP 8,400        เทศบาล กองช่าง
จัดซื อป้ัมน  าไดโว่ชนิดจุ่ม ขนาด 2 นิ ว จ านวน 1 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 8,400 บาท ต าบลท่าแร่
1/2 HP จัดซื อตามท้องตลาด

5 โครงการจ้างเหมาบริการต่างๆ  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมทรัพย์สินของศูนย์ 30,000      เทศบาล กองช่าง
จัดการขยะมูลฝอยรวมฯ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซม ต าบลท่าแร่
อาคารส านักงาน ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
เป็นต้น ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย ค่าจ้างเข้าปกเย็บเล่มเอกสาร
ค่าถ่ายเอกสารแบบพิมพ์ต่างๆ และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ฯลฯ

6 โครงการจ้างเหมาบริการดูแลระบบศูนย์  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาบริการ 204,000    เทศบาล กองช่าง
จัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาลต าบล ดูแลระบบศูนย์จัดการขยะฝอยรวมเทศบาลต าบลท่าแร่ ต าบลท่าแร่
ท่าแร่ ปฏิบัติหน้าท่ีควบคุมการท างาน ตลอดจนบ ารุงรักษา

ซ่อมแซมระบบให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามท่ีหน่วยงานราชการ
ก าหนด
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลท่าแร่3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี เพ่ือความอยู่ดีมีสุข แบบ ผด.02
แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
(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 โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาบริการ 204,000    เทศบาล กองช่าง
รักษาความปลอดภัยประจ าศูนย์จัดการ ผู้ปฎิบัติงานรักษาความปลอดภัยประจ าศูนย์จัดการขยะ ต าบลท่าแร่
ขยะมูลฝอยรวมเทศบาลต าบลท่าแร่ มูลฝอยรวมเทศบาลต าบลท่าแร่  ปฏิบัติหน้าท่ีดูแลรักษา

ความปลอดภัยของสถานท่ีและทรัพย์สินต่างๆ ฯลฯ
ในศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาลต าบลท่าแร่

8 โครงการจ้างเหมาบริการตรวจรับรอง  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตรวจรับรองมาตรฐานเคร่ืองช่ัง 11,000      เทศบาล กองช่าง
มาตรฐานเคร่ืองช่ังน  าหนัก น  าหนักของศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมฯ ต าบลท่าแร่

9 โครงการจ้างเหมาท าความสะอาดและ  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาท าความ 1,326,000   เทศบาล กอง
บริเวณท่ีสาธารณะในเขตพื นท่ีรับ สะอาดถนนและร่องระบายน  าทุกสายในเขตพื นท่ีรับผิด ต าบลท่าแร่ สาธารณสุขฯ
ผิดชอบ ชอบ รวมทึ งถนนดอนเกินถึงจุดชมวิวถึงดอนโพธ์ิ และ

ถนนเลียบหนองหาร และท าความสะอาด ทั ง 2 แห่ง
10 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองตัด 50,000      เทศบาล กองช่าง

หญ้า ฯลฯ หรือทรัพย์สินอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ ต าบลท่าแร่
ของศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาลต าบลท่าแร่

11 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ฯลฯ หรือ 80,000      เทศบาล กอง
ทรัพย์สินอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ ต าบลท่าแร่ สาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

12 ค่าครุภัณฑ์โรงงาน  - เพ่ือจัดซื อครุภัณฑ์โรงงาน ดังนี 27,690      เทศบาล กองช่าง
จัดซื อป้ัมลม  1. เพ่ือจัดซื อป้ัมลม ขนาด 150 ลิตร 2 HP ต าบลท่าแร่

จ านวน 1 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 21,450 บาท (กองช่าง)
 2. เพ่ือจัดซื อเคร่ืองฉีดน  าแรงดันสูง ขนาด 145 บาร์ 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 6,240 บาท
จัดซื อตามราคาท้องตลาด (กองช่าง)
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลท่าแร่3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี เพ่ือความอยู่ดีมีสุข แบบ ผด.02
แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
(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 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์โครงสร้าง 150,000    เทศบาล กองช่าง
ของกองช่าง ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เคร่ืองจักรกล รถบรรทุก 6 ล้อ ต าบลท่าแร่

รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ
รถตักหน้า-ขุดหลัง แบบขับเคล่ือน 4 ล้อ ฯลฯ หรือ
ทรัพย์สินอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์จัดการ
ขยะมูลฝอยรวมเทศบาลต าบลท่าแร่

14 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ฯลฯ หรือ 50,000      เทศบาล กอง
ของกองสาธารณสุขฯ ทรัพย์สินอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ ต าบลท่าแร่ สาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ
15 โครงการจ้างเหมาบริการดูแลระบบ  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามประเภทค่าจ้างเหมาบริการ 204,000    เทศบาล กองช่าง

บ าบัดน  าเสีย ดูแลระบบบ าบัดน  าเสีย เทศบาลต าบลท่าแร่ ปฏิบัติ ต าบลท่าแร่
หน้าท่ีดูแลระบบบ าบัดน  าเสีย ควบคุมการท างานระบบ
บ าบัดน  าเสียตลอดจนบ ารุงรักษาซ่อมแซมระบบบ าบัด
น  าเสียของเทศบาลต าบลท่าแร่ ให้สามารถบ าบัด
น  าเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลท่าแร่3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี เพ่ือความอยู่ดีมีสุข แบบ ผด.02
แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
(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 โครงการกิจกรรมของศูนย์ อปพร.  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกิจการของศูนย์ อปพร. 30,000      ศูนย์ อปพร. ส านักปลัด
เทศบาลต าบลท่าแร่ วัตถุประสงค์เพ่ือให้สมาชิก อปพร. เทศบาล เทศบาล
ของศูนย์ อปพร. ท่ีผ่านการอบรมตามหลักสูตร ของ ต าบลท่าแร่
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้บริหารงานของ
กิจการ อปพร. ให้มีศักยภาพ

2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง  - เพ่ือเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนขับข่ีปลอดภัยไปให้ 30,000      เทศบาล ส านักปลัด
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ถึงจุดหมายปลายทาง ต าบลท่าแร่ เทศบาล

3 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง  - เพ่ือเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนขับข่ีปลอดภัยไปให้ 30,000      เทศบาล ส านักปลัด
ถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ถึงจุดหมายปลายทาง ต าบลท่าแร่ เทศบาล
ปี พ.ศ. 2563
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลท่าแร่3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี เพ่ือความอยู่ดีมีสุข แบบ ผด.02
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
(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 โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการค่าจ้างเหมา 102,000    เทศบาล กองช่าง
ด้านช่าง บริการปฏิบัติงานด้านช่าง ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยใน ต าบลท่าแร่

ปฏิบัติงานของกองช่าง เก่ียวกับการส ารวจ ออกแบบ 
เขียนแบบแปลน และงานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

2 โครงการจัดท าประกันภัยรถยนต์  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถยนต์ และ พรบ.รถยนต์ 5,700        เทศบาล กองช่าง
ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และ ต าบลท่าแร่
การประกันภัยรถยนต์การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และ
การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ท่ี มท 8080.2/ว 2633 ลงวันท่ี 14 สิงหาคม 2552
เร่ือง ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การประกันภัยรถราชการท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ
กองช่าง

3 โครงการจ้างเหมาบริการต่างๆ  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย ค่าจ้างเข้าปกเย็บเล่ม 20,000      เทศบาล กองช่าง
เอกสาร ค่าถ่ายเอกสารแบบพิมพ์ต่างๆ ค่าเช่าชุดเคร่ืองยนต์ ต าบลท่าแร่
ก าเนิดไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมทรัพย์สินของ
กองช่าง ค่าธรรมเนียมในการออกระวังชี แนวเขตท่ีดิน
สาธารณประโยชน์ และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ฯลฯ

4 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบบ าบัดน  าเสีย 100,000    เทศบาล กองช่าง
ทรัพย์สินของกองช่าง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองตัดหญ้า ต าบลท่าแร่

หรือทรัพย์สินอ่ืนๆ ฯลฯ รวมทั งยานพาหนะท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบของกองช่าง
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลท่าแร่3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี เพ่ือความอยู่ดีมีสุข แบบ ผด.02
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
(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 รายจ่ายเพ่ือลงหินลูกรัง  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงหินลูกรังซ่อมแซมถนนสายต่างๆ 70,000      เทศบาล กองช่าง
ท่ีช ารุดภายในเขตเทศบาล และถนนรอบบ่อบ าบัด ต าบลท่าแร่
น  าเสียเทศบาลต าบลท่าแร่ท่ีช ารุด ฯลฯ

6 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 150,000    เทศบาล กองช่าง
โครงสร้างครุภัณพ์ขนาดใหญ่ เช่น เคร่ืองจักรกล ต าบลท่าแร่
รถดูดโคลน รถกระเช้าไฟฟ้า  รถยนต์ส่วนกลาง ฯลฯ 
และพาหนะท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง

7 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดซื อเคร่ืองเจาะ  - เพ่ือจัดซื อเคร่ืองเจาะคอนกรีต จ านวน 1 เคร่ือง 15,600      เทศบาล กองช่าง
คอนกรีต ต าบลท่าแร่

8 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดซื อตู้เซ่ือม  - เพ่ือจัดตู้เซ่ือมแบบเคล่ือนท่ี  จ านวน 1 อัน 8,450        เทศบาล กองช่าง
แบบเคล่ือนท่ี ต าบลท่าแร่

9 ครุภัณฑ์โรงงาน จัดซื อป้ัมลม  - เพ่ือจัดซื อป่ัมลม ROWEL ขนาด 1.5 HP 11,050      เทศบาล กองช่าง
65 Liter จ านวน 1 เคร่ือง ต าบลท่าแร่

10 ครุภัณฑ์ส ารวจ จัดซื อกล้องระดับ  - เพ่ือจัดซื อกล้องระดับ จ านวน 1 ตัว 35,000      เทศบาล กองช่าง
ต าบลท่าแร่

11 ครุภัณฑ์ส ารวจ จัดซื อไม้สต๊าฟแบบซัก  - เพ่ือจัดซื อไม้สต๊าฟแบบซัก ขนาด 5 เมตร 3,000        เทศบาล กองช่าง
จ านวน 1 อัน ต าบลท่าแร่

12 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  า ค.ส.ล.  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน  า ค.ส.ล.พร้อม 194,000    เทศบาล กองช่าง
พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนหลัง บ่อพักโดยวางท่อระบายน  า ค.ส.ล.(มอก.ชั น3 )ขนาดท่อ Ø ต าบลท่าแร่
ตลาดสดเทศบาล 1 0.40 เมตร จ านวน 66 ท่อน บ่อพักจ านวน 8 บ่อ 

พร้อมขนายผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร พื นท่ี
ไม่น้อยกว่า 59 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลท่าแร่ เลขท่ี 6/2562
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลท่าแร่3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี เพ่ือความอยู่ดีมีสุข แบบ ผด.02
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
(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 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  า ค.ส.ล.  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน  า ค.ส.ล.พร้อม 329,000    เทศบาล กองช่าง
พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยสถาพร บ่อพักโดยวางท่อระบายน  า ค.ส.ล.(มอก.ชั น3 )ขนาดท่อ Ø ต าบลท่าแร่
(ซอย 1) ฝ่ังทิศใต้ 0.40 เมตร จ านวน 170 ท่อน บ่อพักจ านวน 13 บ่อ 

พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร พื นท่ีไม่
น้อยกว่า 121 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลท่าแร่ เลขท่ี 5/2562

14 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินโรงเรียน 322,500    เทศบาล กองช่าง
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลท่าแร่ อนุบาลเทศบาลต าบลท่าแร่ ก่อสร้างตามแบบแปลน ต าบลท่าแร่

เทศบาลต าบลท่าแร่ เลขท่ี 11/2562
15 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 461,600    เทศบาล กองช่าง

คอนกรีต ตลาดสดเทศบาล 2 ตลาดสดเทศบาล 2 พื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,700 ตารางเมตร ต าบลท่าแร่
ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลต าบลท่าแร่ 
เลขท่ี 8/2562

16 โครงการปรับปรุงหลังคาตลาดสด  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหลังคาตลาดเทศบาล 1  โดย 546,000    เทศบาล กองช่าง
เทศบาล 1 ปรับปรุงหลังคาตลาดสดเทศบาล 1 ท่ีช ารุดมาเป็น ต าบลท่าแร่

หลังคาเมทัลซิล ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลต าบล
ท่าแร่ เลขท่ี 9/2562
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลท่าแร่3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี เพ่ือความอยู่ดีมีสุข แบบ ผด.02
แผนงานการพาณิชย์

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
(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 โครงการจ้างเหมาท าความสะอาดและ  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาท าความ 306,000    เทศบาล กองคลัง
ดูแลตลาดสดเทศบาลต าบลท่าแร่ 1 สะอาดและดูแลตลาดสดเทศบาลต าบลท่าแร่ 1 และ ต าบลท่าแร่
และตลาดสดเทศบาลต าบลท่าแร่ 2 ตลาดสดเทศบาลต าบลท่าแร่ 2 ปฏิบัติงานท าความ

สะอาดและดูแลตลาดสดเทศบาล 1, 2  ดูแลโต๊ะและ
แท่นปูน การจัดระเบียบตลาดทั ง 2 แห่ง

2 ค่าเช่าอาคารตลาดสดเทศบาล 2  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าอาคารตลาดสดเทศบาล 2 และ 106,000    เทศบาล กองคลัง
ต่อสัญญาเช่าอาคารตลาดสดเทศบาล 2 ซ่ึงอยู่ในความ ต าบลท่าแร่
รับผิดชอบของกองคลัง

3 ค่าจดทะเบียนสิทธิการเช่าอาคารนานปี  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิอาคาร 3,500        เทศบาล กองคลัง
อาคารตลาดสด 2 นานปี (อาคารตลาดสด 2 เทศบาลต าบลท่าแร่) ต าบลท่าแร่

4 ค่าเบี ยประกันอัคคีภัยอาคารตลาดสด  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าประกันอัคคีภัยตลาดสดเทศบาล 2 3,830        เทศบาล กองคลัง
เทศบาล 2 ต าบลท่าแร่

5 โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาบริการ 1,020,000    เทศบาล กอง
บริการฆ่าสุกร โค กระบือ และ ฆ่าสุกร โค กระบือ และท าความสะอาดโรงฆ่าสัตว์ ต าบลท่าแร่ สาธารณสุขฯ
ท าความสะอาดโรงฆ่าสัตว์

6 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 15,000      เทศบาล กอง
ทรัพย์สินของกองสาธารณสุขฯ เคร่ืองตัดหญ้า ตู้เย็น ฯลฯ หรือทรัพย์สินอ่ืนๆ ต าบลท่าแร่ สาธารณสุขฯ

ท่ีเก่ียวข้องกับงานโรงฆ่าสัตว์
7 โครงการจ้างเหมาบริการ  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอย่างใดอย่างหน่ึง 5,000        เทศบาล กอง

ค่าล้างอัดขยายรูปถ่ายกิจกรรมต่างๆ  ตลอดจนค่าเย็บ ต าบลท่าแร่ การประปา
เล่มเข้าปกเอกสารต่างๆ ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อเมน 
ติดตั งมาตรน  าใหม่ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลท่าแร่3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี เพ่ือความอยู่ดีมีสุข แบบ ผด.02
แผนงานการพาณิชย์

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
(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 โครงการจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงาน  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ช่วยปฏิบัติงาน 510,000    เทศบาล กอง
ควบคุมระบบผลิตประปา ควบคุมระบบจ่ายน  าประปา งานบ ารุงรักษาระบบ ต าบลท่าแร่ การประปา

ภายในโรงผลิตน  าประปา รักษาความสะอาดในบริเวณ-
โรงผลิต รักษาความสะอาดแหล่งน  าด่ืมท่ีมาผลิต
น  าประปา ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพน  าดิบ ติดตั ง
มาตรวัดน  า บ ารุงรักษาท่อเมนส่งน  า จดเลขมาตรวัดน  า 
แจกใบแจ้งหนี ค่าน  าประปา รักษาความปลอดภัยของ
ทรัพย์สินของทางราชการ

9 ค่าประกันภัยรถจักรยานยนต์  - เพ่ือเป็นค่าจัดท าค่าประกันภัยจักรยานยนต์ 8,800        เทศบาล กอง
(กองการประปา) จ านวน 4 คัน ดังนี ต าบลท่าแร่ การประปา

 1. หมายเลขทะเบียน กวม 88 สกลนคร
 2. หมายเลขทะเบียน กวม 89 สกลนคร
 3. หมายเลขทะเบียน กนษ 466 สกลนคร
 4. หมายเลขทะเบียน ช 4899 สกลนคร
ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกองการประปา

10 ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน  าประปาของ  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน  าประปา 5,900        เทศบาล กอง
กรมอนามัย ของกรมอนามัย พ.ศ. 2553 ต าบลท่าแร่ การประปา

11 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของ 30,000      เทศบาล กอง
ของกองการประปา ราชการ เช่น ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ คอมพิวเตอร์ ต าบลท่าแร่ การประปา

โต๊ะ เก้าอี  เคร่ืองตัดหญ้า เคร่ืองสูบน  า เคร่ืองป้ัมน  า
หม้อแปลงไฟฟ้า แผงวงจรไฟฟ้า ฯลฯ
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