
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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  ฯลฯ
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 149 )

2 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการงาน  -  เพ่ือเป็นค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก 40,000      หน่วยงาน กอง
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเตรียมความพร้อมการแข่งขัน ฯลฯ ท่ีรับเป็น การศึกษา

ในการเดินทางไปร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในงาน เจ้าภาพ
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ินของโรงเรียนอนุบาล การแข่งขันฯ
เทศบาลต าบลท่าแร่  
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 150 )

3 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับ  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา 100,000    หน่วยงาน กอง
ปฐมวัยของโรงเรียนสังกัดองค์กร นักเรียนระดับปฐมวัย ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง ท่ีรับเป็น การศึกษา
ปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดสกลนคร ส่วนท้องถ่ินในจังหวัดสกลนคร คร้ังท่ี 9 เจ้าภาพ

(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 150 ) การแข่งขันฯ
4 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน 100,000    หน่วยงาน กอง

นักเรียนระดับปฐมวัยของโรงเรียน ทักษะทางวิชาการนักเรียนระดับปฐมวัยของโรงเรียน ท่ีรับเป็น การศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดสกลนคร คร้ังท่ี 9 เจ้าภาพ
จังหวัดสกลนคร (งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 150 ) การแข่งขันฯ

5 โครงการของศูนย์ส่งเสริมชีวิตครอบครัว  - เพ่ือร่วมกันสร้างเครือข่ายชีวิตครอบครัวและสร้างสรรค์ 15,000      ศูนย์ กอง
อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง สังคม โดยให้การเบิกจ่ายเป็นไป   ฯลฯ ส่งเสริมชีวิต การศึกษา

(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 152 )
ครอบครัวฯ
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับเคร่ืองแบบนักเรียนให้กับนักเรียน 42,000      ร.ร.อนุบาล กอง
สถานศึกษา (ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลท่าแร่ ฯลฯ เทศบาล การศึกษา

(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 153 ) ต าบลท่าแร่
7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 20,000      ร.ร.อนุบาล กอง

สถานศึกษา ต้ังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากท่ี มท 0816.2/ เทศบาล การศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร ว 4110 ลว. 14  กรกฎาคม  2563  ต าบลท่าแร่
สถานศึกษา (งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 153 )

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 50,000      ร.ร.อนุบาล กอง
สถานศึกษา ต้ังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0816.2/ เทศบาล การศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ว 4110 ลว. 14  กรกฎาคม  2563 ต าบลท่าแร่
โรงเรียน (งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 153 )

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับค่าอุปกรณ์การเรียนส าหรับ 28,000      ร.ร.อนุบาล กอง
สถานศึกษา นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลท่าแร่ ต้ังตามหนังสือ เทศบาล การศึกษา
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0816.2/ว 4110  ต าบลท่าแร่

ลงวันท่ี  14 กรกฎาคม 2563
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 153 )

10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนและ 238,000    ร.ร.อนุบาล กอง
สถานศึกษา การบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียน ได้แก่ ค่าส่ืออุปกรณ์ เทศบาล การศึกษา
 - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) การเรียนการสอน ค่าครุภัณฑ์ ต้ังตามหนังสือกระทรวง ต าบลท่าแร่
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล มหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0816.2/ว 4110 
ต าบลท่าแร่ ลงวันท่ี  14 กรกฎาคม 2563

(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 154 )
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาสพติด 21,000      ร.ร.อนุบาล กอง
สถานศึกษา ในสถานศึกษา ต้ังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย เทศบาล การศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกัน ด่วนมาก ท่ี มท 0816.2/ว 4110  ลว. 14 ก.ค.  2563 ต าบลท่าแร่
ยาเสพติดในสถานศึกษา (งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 154 )

12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวัน 560,000    ร.ร.อนุบาล กอง
สถานศึกษา ส าหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลท่าแร่ ฯลฯ เทศบาล การศึกษา
 - ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาล (งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 154 ) ต าบลท่าแร่
เทศบาลต าบลท่าแร่

13 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับค่าหนังสือเรียน ส าหรับ 28,000      ร.ร.อนุบาล กอง
สถานศึกษา นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลท่าแร่ ฯลฯ เทศบาล การศึกษา
 - ค่าหนังสือเรียน (งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 154 ) ต าบลท่าแร่

14 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 60,200      ร.ร.อนุบาล กอง
สถานศึกษา นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลท่าแร่ ได้แก่ กิจกรรม เทศบาล การศึกษา
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน วิชาการ กิจกรรมคุณธรรม กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ต าบลท่าแร่

การให้บริการสารสนเทศ ฯลฯ 
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 155 )

15 ค่าอาหารเสริม (นม) - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ให้กับ 1,035,000  ร.ร.ท่าแร่ กอง
 - โรงเรียนท่าแร่วิทยา นักเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา  โดยจัดสรรให้ วิทยา การศึกษา

นักเรียนโรงเรียนท่าแร่วิทยา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.)  ท้ังน้ีจะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับ
การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 155 )
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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 ค่าอาหารเสริม (นม)  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ให้กับ 230,000    ร.ร.อนุบาล กอง
 - โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลท่าแร่ นักเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา โดยจัดสรรให้ เทศบาล การศึกษา

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลท่าแร่ ท้ังน้ีจะเบิก ต าบลท่าแร่
จ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรร จากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน  ฯลฯ
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 155 )

17 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน 150,000    ร.ร.อนุบาล กอง
และอาคารประกอบ และอาคารประกอบของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลท่าแร่ เทศบาล การศึกษา

ต้ังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากท่ี มท 0816.2/ ต าบลท่าแร่
ว 4110 ลว. 14  กรกฎาคม  2563 
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 156 )

18 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวัน 2,160,000  ร.ร.ท่าแร่ กอง
ท่าแร่วิทยา ให้เด็กนักเรียนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาโรงเรียน วิทยา การศึกษา

ท่าแร่วิทยา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน(สพฐ.)ท้ังน้ีจะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรร จาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ต้ังตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ินด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 4110 
ลงวันท่ี  14 กรกฎาคม 2563 
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 156 )
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการอาหาร 245,000    ศพด. กอง
 - ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการ กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าแร่  ในการ เทศบาล การศึกษา
อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ้างเหมาบริการท าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลท่าแร่
เทศบาลต าบลท่าแร่ เทศบาลต าบลท่าแร่ ท้ังน้ีจะเบิกจ่ายเม่ือได้รับการจัดสรร

จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ฯลฯ
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 157 )

20 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา 85,000      ศพด. กอง
คนละ 1,700 บาท เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าแร่ ท้ังน้ี เทศบาล การศึกษา

จะเบิกจ่ายเม่ือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง ต าบลท่าแร่
ท้องถ่ิน  ต้ังตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
ด่วนมาก ท่ี มท 0816.2/ว 4110 
ลงวันท่ี  14  กรกฎาคม  2563 
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 157 )

21 ค่าอาหารเสริม (นม)  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ให้กับเด็กนักเรียน 95,800      ศพด. กอง
 -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าแร่ ระดับปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เทศบาลต าบลท่าแร่ เทศบาล การศึกษา

ท้ังน้ีจะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ ต าบลท่าแร่
ปกครองท้องถ่ิน   ต้ังตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 4110   
ลงวันท่ี  14 กรกฎาคม 2563
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 157 )

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ 500           เทศบาล กอง
กิจการโรงงาน (แบบ รง.4) กิจการโรงงาน (แบบ รง. 4) ของกิจการท่ีอยู่ใน ต าบลท่าแร่ สาธารณสุขฯ

ความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 159 )

2 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมผู้ประกอบการ 22,500      เทศบาล กอง
(การอบรมผู้ประกอบการในงานด้าน ตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/ว 2018 ลงวันท่ี  ต าบลท่าแร่ สาธารณสุขฯ
สาธารณสุข) 6 ตุลาคม 2548 ฯลฯ

(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 162 )

3 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมกลุ่มเส่ียง ตามหนังสือ 22,500      เทศบาล กอง
(การอบรมกลุ่มเส่ียงในงานด้านสาธารณสุข) ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/ว 2018 ลว. 6 ตุลาคม 2548 ต าบลท่าแร่ สาธารณสุขฯ

(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 162 )

4 โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการตรวจสุขภาพพนักงานท่ีปฏิบัติงาน 20,000      เทศบาล กอง
ประจ ารถขยะและท่ีปฏิบัติงานในโรงฆ่าสัตว์ ต าบลท่าแร่ สาธารณสุขฯ
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 162 )

5 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการรณรงค์ป้องกันโรค 43,000      เทศบาล กอง
พิษสุนัขบ้า จัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุอ่ืนๆ ต าบลท่าแร่ สาธารณสุขฯ
ส ารวจและข้ึนทะเบียน สุนัข-แมว, ผ่าตัดท าหมัน และ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ฯลฯ
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 163 )

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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 โครงการปรับปรุงและทบทวนแผน  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปรับปรุงและ 20,000      เทศบาล กอง
ชุมชนประจ าปี ทบทวนแผนชุมชนประจ าปี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ต าบลท่าแร่ สวัสดิการฯ

ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ฯลฯ
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 186 )

2 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมและ 40,000      เทศบาล กอง
ส่งเสริมอาชีพ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าตอบแทน ต าบลท่าแร่ สวัสดิการฯ
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ อาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ฯลฯ
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 186 )

3 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเศรษฐกิจ 50,000      เทศบาล กอง
พอเพียง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน ต าบลท่าแร่ สวัสดิการฯ
การฝึกอบรม ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม อาหาร
กลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ารถโดยสารศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี ฯลฯ
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 187 )

4 โครงการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานของ  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส ารวจข้อมูล 12,000      เทศบาล กอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยมีค่าใช้จ่าย ต าบลท่าแร่ สวัสดิการฯ

ประกอบด้วยค่าสมุดสรุปแบบส ารวจและจัดเก็บข้อมูล
พ้ืนฐานในการจัดท าแผนของ อปท. ค่าฝึกอบรมประชุม
ช้ีแจงเจ้าหน้าท่ี ผู้น าชุมชนและอาสาสมัคร ค่าบันทึก
ข้อมูลค่าจ้างบุคคลภายนอกฯลฯ
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 187 )

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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 โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่าจัดสถานท่ี 30,000      เทศบาล กอง
จริยธรรมเด็กและเยาวชนต าบลท่าแร่ ค่าอาหาร ค่าน้ าด่ืม น้ าแข็ง ค่าวิทยากร ฯลฯ ต าบลท่าแร่ การศึกษา

(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 188 )

2 โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินรางวัล  ค่าถ้วยรางวัล  100,000    สนามกีฬา กอง
เทศบาลต าบลท่าแร่ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน/พิธีกร ค่าเบ้ียเล้ียง เซนต์ลอเรนซ์ การศึกษา

ค่าพาหนะ  ค่าสนับสนุนการแข่งขัน  ค่าอุปกรณ์กีฬา ฯลฯ ท่าแร่
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 188 )

3 โครงการกีฬาเพ่ือมวลชนแซลเลนจ์เดย์  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมออกก าลังกายเพ่ือมวลชน 2,000        ศูนย์ กอง
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายในการจ้าง ผู้สูงอายุ การศึกษา
ผู้น าในการออกก าลังกายฯลฯ
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 188 )

4 โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬา  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาส าหรับชุมชนหรือ 45,000      เทศบาล กอง
หมู่บ้านท่ีขาดแคลนอุปกรณ์กีฬาในการออกก าลังกาย  ต าบลท่าแร่ การศึกษา
เช่น  ฟุตบอล ตะกร้อ วอลเล่ย์บอลฯลฯ
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 189 )

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลต าบล 8,200,000  เทศบาล ส านัก
ท่าแร่ ค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือนตามหนังสือด่วนท่ีสุด ต าบลท่าแร่ ปลัดเทศบาล
ท่ีมท.0891.3/ว 638 ลงวันท่ี 24 มีนาคม 2559 ฯลฯ
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 203 )

2 เบ้ียยังชีพคนพิการ  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียความพิการให้คนพิการในเขตเทศบาล 2,300,000  เทศบาล ส านัก
ต าบลท่าแร่  ค านวณต้ังจ่ายไว้ 12  เดือน  ตามหนังสือ ต าบลท่าแร่ ปลัดเทศบาล
ด่วนมาก 0891.3/ว 3609  ลว. 24 มิ.ย.  2559 
เร่ือง แนวทางการจ่ายเบ้ียความพิการ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียความพิการให้
คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2553 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี4) พ.ศ.2562
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 204 )

3 เงินสงเคราะห์  - เพ่ือจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ในเขตเทศบาล 42,000      เทศบาล ส านัก
ต าบลท่าแร่ รายละ 500 บาท ค านวณต้ังจ่ายไว้ ต าบลท่าแร่ ปลัดเทศบาล
12 เดือน ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอ านาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16  การด าเนิน
งานให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจ่ายเงินสงเคราะห์ เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 204 )

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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

4 เงินค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่ง  - เพ่ือเป็นค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 65,900      เทศบาล ส านัก
ประเทศไทย (ส.ท.ท.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ถือปฏิบัติตามระเบียบ ต าบลท่าแร่ ปลัดเทศบาล

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเก่ียวกับ ค่าบ ารุงสมาคมพ.ศ.2555
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 205 )

5 เงินค่าช าระภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของศูนย์จัดการ 50,000      เทศบาล ส านัก
ขยะมูลฝอยรวมเทศบาลต าบลท่าแร่ ต าบลท่าแร่ ปลัดเทศบาล
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 205 )

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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 ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานท้าย  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานท้ายรถเก็บ/ขนขยะ 612,000    เทศบาล กอง
รถเก็บ/ขนขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  เพ่ือน าไปก าจัดและท าความสะอาดใน ต าบลท่าแร่ สาธารณสุขฯ

พ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาลต าบลท่าแร่  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 10 
กรกฎาคม  2563  เร่ือง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้าง
เอกสชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 174 )

2 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการก าจัด  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการก าจัดส่ิงปฏิกูล 50,000      เทศบาล กอง
ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย และมูลฝอยตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ ต าบลท่าแร่ สาธารณสุขฯ

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2560
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 174 )

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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 - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานแห่ดาวคริสต์มาส   1,950,000  ศาลามาติโน กอง
สืบสานวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม เช่น ค่าจัดสถานท่ี รางวัลการประกวดรถขบวนแห่ดาว   และโบสถ์ การศึกษา
ท้องถ่ิน เพ่ือจัดกิจกรรมงานประเพณี ค่าน้ าด่ืม น้ าแข็ง ค่าจัดเตรียมอุปกรณ์ในพิธีเปิด-ปิดฯลฯ   อัครเทวดาฯ
ท้องถ่ิน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน (งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 189 )
 -โครงการงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส

2 โครงการอนุรักษ์ศิลปะ จารีต ประเพณี - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดนิทรรศการ  ค่าการแสดง 40,000      ศาลามาติโน กอง
สืบสานวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ  การศึกษา
ท้องถ่ิน เพ่ือจัดกิจกรรมงานประเพณี (งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 189 )
ท้องถ่ิน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
 - โครงการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม

3 โครงการอนุรักษ์ศิลปะ จารีต ประเพณี  -  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันลอยกระทง  เช่น  20,000      บริเวณ กอง
สืบสานวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม ค่าจัดสถานท่ี  ค่าจัดเตรียมอุปกรณ์ในพิธีเปิด-ปิด  ท่าเรือ การศึกษา
ท้องถ่ิน เพ่ือจัดกิจกรรมงานประเพณี น้ าด่ืม น้ าแข็ง รางวัลการประกวดรถขบวนแห่กระทง ฯลฯ  ม.1
ท้องถ่ิน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน (งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 190 )
 - โครงการประเพณีลอยกระทง

4 โครงการอนุรักษ์ศิลปะ จารีต ประเพณี  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมร่วมกับจังหวัดสกลนคร  5,000        เทศบาล กอง
สืบสานวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม ในงานวันวิสาขบูชา ค่าอาหาร ค่าน้ าด่ืม ส าหรับน ามวลชน  ต าบลท่าแร่ การศึกษา
ท้องถ่ิน เพ่ือจัดกิจกรรมงานประเพณี และพนักงานเข้าร่วมงานกับจังหวัด ฯลฯ  
ท้องถ่ิน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน (งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 190 )
 - โครงการวันวิสาขบูชา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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

5 โครงการอนุรักษ์ศิลปะ จารีต ประเพณี  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประเพณีวันสงกรานต์ ได้แก่   50,000      เทศบาล กอง
สืบสานวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดสถานท่ี  ค่าอาหาร  และเคร่ืองด่ืม  ต าบลท่าแร่ การศึกษา
ท้องถ่ิน เพ่ือจัดกิจกรรมงานประเพณี ค่าจ้างเหมาการตกแต่งสถานท่ี  ฯลฯ 
ท้องถ่ิน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน (งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 190 )
 - โครงการวันสงกรานต์

6  - อุดหนุนโครงการแห่เทียนปัสกา  - เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 120,000    เทศบาล กอง
   ของวัดท่าแร่ ตลอดจนเพ่ือส่งเสริมงานประเพณีท้องถ่ิน โดยให้การเบิกจ่าย ต าบลท่าแร่ การศึกษา

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 ฯลฯ
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 191 )

7  - โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเด็กและเยาวชน 10,000      เทศบาล กอง
ให้มีความรู้เก่ียวกับสถานท่ีท่องเท่ียวและประเพณีของ ต าบลท่าแร่ การศึกษา
ชาวท่าแร่ ได้แก่ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง อาหาร  
เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรมฯลฯ 
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 191 )

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลท่าแร่3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี เพ่ือความอยู่ดีมีสุข
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 านัก
อาคารส านักงาน สะอาดส านักงานเทศบาลต าบลท่าแร่ ส านักทะเบียน ต าบลท่าแร่ ปลัดเทศบาล

ท้องถ่ินเทศบาลต าบลท่าแร่และห้องประชุมสภาเทศบาล
ต าบลท่าแร่   ปฏิบัติงานในการควบคุมดูแลการท าความ
สะอาดภายใน  ฯลฯ
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 118 )

2 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดภายนอก  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาท าความ 102,000    เทศบาล ส านัก
อาคารส านักงานและสวนหย่อมหน้า สะอาดภายนอกอาคารส านักงานและสวนหย่อมหน้า ต าบลท่าแร่ ปลัดเทศบาล
ส านักงาน ส านักงาน ปฏิบัติงานในการดูแลการท าความสะอาด

ภายนอกอาคารส านักงาน รวมท้ังบริเวณส่ิงแวดล้อม
ของส านักงานให้สะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย 
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 119 )
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าล้างอัดขยายรูปถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ ตลอด

3 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาบริการเพ่ือ 102,000    เทศบาล ส านัก
เป็นผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ในการช่วย ต าบลท่าแร่ ปลัดเทศบาล

ปฏิบัติงานด้านงานบันทึกข้อมูลในระบบต่าง ๆ เช่นระบบ
ศูนย์ข้อมูลบุคลากรแห่งชาติระบบระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ฯลฯ
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 120 )
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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

4 โครงการจิตอาสา "เราท าความดี  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมจิตอาสา  250,000    สวน ส านัก
ด้วยหัวใจ" “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” เพ่ือให้ประชาชนจิตอาสา สาธารณะ ปลัดเทศบาล

ท ากิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่อส่วนรวมร่วมกัน  ชายฝ่ังริม
เร่ือง การบริหารจัดการขยะภายในเขตเทศบาลต าบล หนองหาร
ท่าแร่และเพ่ือให้ประชาชน จิตอาสาได้ท ากิจกรรม จุดชมวิว
สาธารณะประโยชน์ร่วมกับอ าเภอเมืองสกลนครหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  ฯลฯ
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 122 )

5 รายจ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ  - เพ่ือจ่ายเป็นการเตรียมการรับ-ส่งเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์  30,000      เทศบาล ส านัก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 หรือผู้แทนพระองค์และเพ่ือจ่ายเป็นค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร  ต าบลท่าแร่ ปลัดเทศบาล
และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธา เพ่ือน ามวลชนเข้าร่วมกิจกรรมตลอดจนค่าจัดเตรียมอุปกรณ์
พิมลลักษณ พระบรมราชินีและ เทิดพระเกียรติ เช่น ธงชาติ ธงตราสัญญาลักษณ์  ฯลฯ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรม (งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 123 )
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
และพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจน
ผู้แทนพระองค์

6 รายจ่ายในการป้องกันและบรรเทา    -  เพ่ีอเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือด 50,000      เทศบาล ส านัก
ความเดือดร้อนของประชาชน ร้อนของประชาชนท่ีเกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น การ ต าบลท่าแร่ ปลัดเทศบาล

ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ าป่าไหลหลาก ภัยแล้ง 
ภัยหนาว อัคคีภัยเป็นต้น
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 123)
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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

7 รายจ่ายตามโครงการวันเทศบาล  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน   15,000      เทศบาล ส านัก
2564 วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิก ต าบลท่าแร่ ปลัดเทศบาล
สภาเทศบาล พนักงานลูกจ้างพนักงานจ้างของเทศบาล 
ตลอดจนประชาชน ได้จัดกิจกรรมร่วมกันประกอบกับเป็น
การระลึกถึงวันก่อต้ังเทศบาลท่ัวประเทศ
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 123 )

8 รายจ่ายตามโครงการเลือกต้ังสมาชิก  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานการเลือกต้ัง 220,000    เทศบาล ส านัก
สภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  และค่าใช้จ่ายส าหรับ ต าบลท่าแร่ ปลัดเทศบาล

หน่วยเลือกต้ัง/ท่ีนับคะแนน ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ เก่ียวกับ
การเลือกต้ังและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 124 )

9 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนา  - เพ่ือให้บุคลากรได้เพ่ิมพูนความรู้และได้ศึกษากฎระเบียบ  20,000      เทศบาล ส านัก
เพ่ือเพ่ิมทักษะและพัฒนาบุคลากร และข้อบังคับใหม่ของกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานท่ี ต าบลท่าแร่ ปลัดเทศบาล

เก่ียวข้องให้แก่ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า ฯลฯ
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 124 )

10 โครงการปลูกจิตส านึกส่งเสริมคุณธรรม  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกจิตส านึกส่งเสริม 10,000      เทศบาล ส านัก
จริยธรรม นักการเมืองท้องถ่ิน คุณธรรมจริยธรรมนักการเมืองท้องถ่ิน   เพ่ือให้ผู้ท่ีได้รับ ต าบลท่าแร่ ปลัดเทศบาล

การเลือกต้ังตระหนักถึงผลแห่งการทุจริตไม่เข้าไปยุ่งเก่ียว
กับการทุจริตทุกรูปแบบ 
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 125 )
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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

11 โครงการส ารวจข้อมูลเก่ียวกับงาน  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ส ารวจ 5,000        เทศบาล ส านัก
ทะเบียนราษฎร ข้อมูลเก่ียวกับทะเบียนราษฎร์ วัตถุประสงค์เพ่ือการปรับปรุง ต าบลท่าแร่ ปลัดเทศบาล

ทะเบียนราษฎร์ ให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นจริงและสมบูรณ์ ฯลฯ
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 125 )

12 โครงการประชุมประชาคมท้องถ่ิน  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในการประชุม 40,000      ศูนย์ กองวิชาการฯ
ประชาคมท้องถ่ิน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม  ส่งเสริม
ค่าจัดสถานท่ี ค่าอาหาร  อาหารว่างและค่าเคร่ืองด่ืม  ฯลฯ อาชีพฯ
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 130 )

13 ค่าจ้างเหมาบริการส ารวจภาคสนาม  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการส ารวจข้อมูลท่ีดินเพ่ือ 102,000    เทศบาล กองคลัง
โครงการแผนท่ีภาษีและทะเบียน ปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและค่าแรง ต าบลท่าแร่
ทรัพย์สิน ในการส ารวจเก่ียวกับงานแผนท่ีภาษีและงานจัดเก็บรายได้

(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 133 )

14 ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์  5,000        เทศบาล กองคลัง
สร้างความเข้าใจให้กับผู้เสียภาษี แผ่นพับ รวมถึงเอกสารต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนอันเก่ียว ต าบลท่าแร่

ข้องกับโครงการส าหรับการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้า
ใจให้กับประชาชนเก่ียวกับเงินท่ีช าระภาษีเทศบาลน าไป
ใช้จ่ายอย่างไร  รวมท้ังการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆท่ีเก่ียวกับงานเร่งรัดภาษีหรืองานจัดเก็บรายได้อ่ืน  ๆ
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 133 )
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลท่าแร่3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี เพ่ือความอยู่ดีมีสุข แบบ ผด.02
แผนงานรักษาความสงบภายใน

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 ค่าจ้างเหมางานป้องกันและบรรเทา  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาเพ่ิม 510,000    เทศบาล ส านัก
สาธารณภัยภายในเขตเทศบาล ประสิทธิภาพงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ต าบลท่าแร่ ปลัดเทศบาล

ท าหน้าท่ีเป็นพนักงานประจ ารถดับเพลิงช่วยเหลือใน
การดับเพลิง  ฯลฯ
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 137 )

2 ค่าจ้างเหมาบริการประชาชนเพ่ือรักษา  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาบริการ 612,000    เทศบาล ส านัก
ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย ประชาชนเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัย ต าบลท่าแร่ ปลัดเทศบาล
ในชีวิตและทรัพย์สิน ในชีวิตและทรัพย์สินบริเวณสถานท่ีราชการ ท าหน้าท่ีตรวจ

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยจัดระเบียบหาบเร่  แผงลอย และ
อ านวยความสะดวก ด้านการจราจร ฯลฯ
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 138 )

3 รายจ่ายตามโครงการรณรงค์  - เพ่ือจัดกิจกรรมรณรงค์ให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดและ 10,000      เทศบาล ส านัก
ต่อต้านยาเสพติด ตระหนักถึงภัยและโทษของยาเสพติดและเพ่ือจัดกิจกรรม ต าบลท่าแร่ ปลัดเทศบาล

ท่ีเก่ียวข้องกับยาเสพติด
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 138 )

4 อุดหนุนโครงการอุดหนุนสถานศึกษา  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนท่าแร่วิทยา  ในการจัด 30,000      เทศบาล ส านัก
จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพ่ือแก้ไขปัญหา ต าบลท่าแร่ ปลัดเทศบาล
ยาเสพติด ยาเสพติดในกลุ่มเส่ียงท่ีเป็นเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา

(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 141 )
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลท่าแร่3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี เพ่ือความอยู่ดีมีสุข แบบ ผด.02
แผนงานรักษาความสงบภายใน

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 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ  - เพ่ือจัดฝึกอบรม  ประชุม  ช้ีแจงท าความเข้าใจและเพ่ือ 15,000      เทศบาล ส านัก
เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ สร้างทัศนคติและจิตส านึกท่ีดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่าง ต าบลท่าแร่ ปลัดเทศบาล
ระดับท้องถ่ินในชุมชน สมานฉันท์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน

(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 142 )

6 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดอบรมทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ 50,000      เทศบาล ส านัก
ภัยพิบัติประจ าเทศบาลต าบลท่าแร่ ของเทศบาลต าบลท่าแร่ ท่ีผ่านการฝึกอบรมตาม ต าบลท่าแร่ ปลัดเทศบาล
หลักสูตรทบทวน โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 143 )
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดภายในและ  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาท าความสะอาด 408,000    เทศบาล กอง
ภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายใน และภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล ต าบลท่าแร่ การศึกษา
เทศบาลต าบลท่าแร่ และโรงเรียน ท่าแร่ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลท่าแร่  ปฏิบัติงานใน
อนุบาลเทศบาลต าบลท่าแร่ การดูแลท าความสะอาดภายในและภายนอกอาคารศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าแร่และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล
ท่าแร่ รวมท้ังท าความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ภายในอาคาร
ตลอดจนดูแลรักษาสวนหย่อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 146 )

2 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการ ของ  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาปฏิบัติงาน 102,000    เทศบาล กอง
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลท่าแร่ ธุรการของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลท่าแร่  ปฏิบัติงาน ต าบลท่าแร่ การศึกษา

ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลท่าแร่ 
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 146 )

3 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานพัสดุและงาน  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาปฏิบัติงานพัสดุ 102,000    เทศบาล กอง
ธุรการของกองการศึกษาเทศบาล และปฏิบัติงานธุรการของกองการศึกษา  เทศบาลต าบลท่าแร่ ต าบลท่าแร่ การศึกษา
ต าบลท่าแร่ (งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 147 )

4 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติหน้าท่ีในการจัดการ  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาปฏิบัติหน้าท่ี 102,000    เทศบาล กอง
เรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาล จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลท่าแร่  ต าบลท่าแร่ การศึกษา
เทศบาลต าบลท่าแร่ (งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 147 )
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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

5 ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาบริการรักษา 102,000    เทศบาล กอง
ในสถานท่ีราชการ ความปลอดภัยในสถานท่ีราชการ ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สิน ต าบลท่าแร่ การศึกษา

ของทางราชการ ฯลฯ
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 147 )

6 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา   - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 10,000      เทศบาล กอง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ต าบลท่าแร่ การศึกษา

(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 148 )

7 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมถวายพระพรและ 5,000        เทศบาล กอง
พระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ เทิดพระเกียรติ ในพ้ืนท่ี ต าบลท่าแร่ การศึกษา
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  (งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 148 )

8 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมถวายพระพรและ 10,000      เทศบาล กอง
พระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ เทิดพระเกียรติ ในพ้ืนท่ี ต าบลท่าแร่ การศึกษา
พระบรมราชินี (งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 148 )

9 โครงการวันเด็กแห่งชาติ  -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 100,000    เทศบาล กอง
2564 เช่นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าจัดเตรียมสถานท่ี ค่าวัสดุ ต าบลท่าแร่ การศึกษา
อุปกรณ์  ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมให้เด็กได้ร่วม
กิจกรรมท่ีสร้างสรรค์และกล้าแสดงออก รางวัลการแสดงฯลฯ 
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 156 )
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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 ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานในระบบ  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาบริการหรือ 816,000    เทศบาล กอง
การแพทย์ฉุกเฉิน ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ตามโครงการให้บริการ ต าบลท่าแร่ สาธารณสุขฯ

การแพทย์ฉุกเฉิน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0808.2/ว 3358 ลว. 29 ตุ.ค. 2553
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 161 )

2 ค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ 60,000      เทศบาล กอง
ส่ิงแวดล้อม คุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานด้าน ต าบลท่าแร่ สาธารณสุขฯ

ส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีซ่ึงกองสาธารณสุขฯ รับผิดชอบ
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 161 )

3 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคล่ือนและด าเนินงานตาม 300,000    เทศบาล กอง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆ ต าบลท่าแร่ สาธารณสุขฯ
ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพ้ืนท่ี จ านวน 
15 ชุมชนๆละ 20,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนในการเพ่ิมพูนความ
รู้ความสามารถ ทักษะของประชาชน ฯลฯ
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 165 )

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาบริการ  102,000    เทศบาล กอง
  ประเภทค่าจ้างเหมาบริการ (คนสวน) (คนสวน) เพ่ือดูแลท าความสะอาดและบ ารุงรักษาอาคาร ต าบลท่าแร่ สวัสดิการฯ

สถานท่ีรวมถึงห้องน้ าสาธารณะและพันธ์ุไม้ของอาคาร
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ชุมชน ฯลฯ
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 171 )

2 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ  - เพ่ือปฏิบัติงานธุรการ เขียนโครงการขอรับสนับสนุน 102,000    เทศบาล กอง
  ประเภทค่าจ้างเหมาบริการ เพ่ือปฏิบัติ งบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน จัดเก็บข้อมูล ต าบลท่าแร่ สวัสดิการฯ
  งานธุรการ ผู้สูงอายุ ฯลฯ รับผิดชอบดูแลท าความสะอาดอาคาร

สถาบันพัฒนาศักยภาพผู้ทรงคุณค่าเทศบาลต าบลท่าแร่
(โรงเรียนผู้สูงอายุ)
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 171 )

3 ประเภทค่าจ้างเหมาบริการบุคลากรเพ่ือ  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาบริการ 102,000    เทศบาล กอง
ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เพ่ือปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ในการ ต าบลท่าแร่ สวัสดิการฯ

ช่วยปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลด้านต่าง ๆ ในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ และประสานงานพิมพ์งามเอกสารต่าง ๆ
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 172 )
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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

4 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพและ  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริม 30,000      ศูนย์ กอง
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ สุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่าย ส่งเสริม สวัสดิการฯ

ประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารกลางวัน  อาชีพฯ
ค่าอาหารว่าง และค่าเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าป้าย ค่าจัดสถานท่ีและอ่ืน ๆ
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 172 )

5 ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมพลังคนพิการ  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 20,000      ศูนย์ กอง
และผู้ดูแลเพ่ือความม่ันคงในชีวิต เสริมพลังคนพิการและผู้ดูแลเพ่ือความม่ันคง ส่งเสริม สวัสดิการฯ

ในชีวิต โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าตอบแทน อาชีพฯ
วิทยากร ค่าอาหารว่างและค่าเคร่ืองด่ืม อาหาร-
กลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง ค่ารถโดยสาร 
ค่าป้าย ฯลฯ 
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 172 )
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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 ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานสุขาภิบาล  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ช่วยงานสุขาภิบาลและบริการ 204,000    เทศบาล กอง
และบริการประชาชน ประชาชนปฏิบัติงานด้านเอกสารการรายงาน สถิติ ข้อมูลงาน ต าบลท่าแร่ สาธารณสุขฯ

สาธารณสุขการควบคุมโรค ฯลฯ
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 174 )

2 เงินอุดหนุนส่วนราชการ  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในเขต 50,000      เทศบาล กองช่าง
  เงินสมทบขยายเขตไฟฟ้า เทศบาล ให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน   ต าบลท่าแร่

(พ.ศ. 2561-2565)  หน้าท่ี 86  ล าดับท่ี 2 
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 176 )

3 ค่าจ้างเหมาบริการดูแลสวนสาธารณะ  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามประเภทค่าจ้างเหมาบริการ 612,000    เทศบาล กองช่าง
ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ดูแลสวนสาธารณะในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบท าความสะอาด ต าบลท่าแร่

สวนสาธารณะ ฯลฯ
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 177 )

4 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดและบริเวณ  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาท าความสะอาด 1,326,000  เทศบาล กอง
ท่ีสาธารณะในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ถนนและร่องระบายน้ าทุกสาย ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบรวมท้ัง ต าบลท่าแร่ สาธารณสุขฯ

ถนนดอนเกินถึงจุดชมวิวถึงดอนโพธ์ิและถนนเรียบหนองหาร
และท าความสะอาดตลาดสดท้ัง  2 แห่ง 
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 178 )
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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

5 ค่าจ้างเหมาบริการดูแลระบบศูนย์จัด  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาบริการดูแล 204,000    เทศบาล กองช่าง
การขยะมูลฝอยรวมเทศบาลต าบลท่าแร่ ระบบศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาลต าบลท่าแร่ ฯลฯ ต าบลท่าแร่

(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 178 )

6 ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานรักษา  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติ 204,000    เทศบาล กองช่าง
ความปลอดภัยประจ าศูนย์จัดการขยะ งานรักษาความปลอดภัยประจ าศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม ต าบลท่าแร่
มูลฝอยรวมเทศบาลต าบลท่าแร่ เทศบาลต าบลท่าแร่  ฯลฯ

(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 179 )

7 ค่าจ้างเหมาบริการตรวจรับรอง  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตรวจรับรองมาตรฐานเคร่ืองช่ังน้ าหนัก  11,000      เทศบาล กองช่าง
มาตรฐานเคร่ืองช่ังน้ าหนัก (งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 179 ) ต าบลท่าแร่

8 ค่าจ้างเหมาบริการดูแลระบบ  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามประเภทค่าจ้างเหมาบริการดูแล 102,000    รอบบ าบัด กองช่าง
บ าบัดน้ าเสีย ระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลต าบลท่าแร่ปฏิบัติหน้าท่ีดูแลระบบ น้ าเสีย

บ าบัดน้ าเสีย ควบคุมการท างานระบบบ าบัดน้ าเสียตลอดจน ม.1
บ ารุงรักษาซ่อมแซมระบบบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลต าบล
ท่าแร่ ให้สามารถบ าบัดน้ าเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 183 )

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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 รายจ่ายตามโครงการกิจการของศูนย์  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกิจการของศูนย์ อปพร. 20,000      เทศบาล ส านัก
อปพร. เทศบาลต าบลท่าแร่  วัตถุประสงค์เพ่ือให้สมาชิก อปพร. ต าบลท่าแร่ ปลัดเทศบาล

ของศูนย์ อปพร. ท่ีผ่านการอบรม ตามหลักสูตรของกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้บริหารงานของกิจการ 
อปพร.ให้มีศักยภาพ ฯลฯ
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 186 )

2 รายจ่ายตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาลต่าง ๆ
 - รายจ่ายตามโครงการป้องกันและ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร.ในการปฏิบัติหน้าท่ี 30,000      เทศบาล ส านัก
   ลดอุบัติทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ต าบลท่าแร่ ปลัดเทศบาล

ปีใหม่ และเพ่ือเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนขับข่ีปลอดภัย
ไปให้ถึงจุดมุ่งหมายปลายทาง ฯลฯ
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 185 )

 - รายจ่ายตามโครงการป้องกันและ  - เพ่ือเป็นค่าตอบแทน อปพร.ในการปฎิบัติหน้าท่ีตามโครงการ 30,000      เทศบาล ส านัก
   ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ต าบลท่าแร่ ปลัดเทศบาล
  วันสงกรานต์ และเพ่ือเป็นการรณรงค์ให้ประชาชน ขับข่ีปลอดภัยไปให้ถึง

จุดมุ่งหมายปลายทาง ฯลฯ
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 185 )  

3 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมขับเคล่ือนงานป้องกันและ 30,000      เทศบาล ส านัก
ถนนตลอดท้ังปี ของเทศบาลต าบลท่าแร่ ลดอุบัติเหตุทางถนนของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทาง ต าบลท่าแร่ ปลัดเทศบาล

ถนนเทศบาลต าบลท่าแร่(ศปถ.ทต.ท่าแร่) เช่น การวิเคราะห์
สถานการณ์สาเหตุปัจจัยการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนฯลฯ
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 187 )
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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 ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านช่าง  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการค่าจ้างเหมาบริการ 204,000    เทศบาล กองช่าง
ปฏิบัติงานด้านช่าง  ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติ ต าบลท่าแร่
งานของกองช่างเก่ียวกับการส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ
แปลนและงานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 193 )

2  รายจ่ายเพ่ือลงหินลูกรัง  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงหินลูกรังซ่อมแซมถนนสายต่าง ๆ ท่ีช ารุด 50,000      เทศบาล กองช่าง
ภายในเขตเทศบาล  โดยลงหินลูกรังจ านวนไม่น้อยกว่า 715 ต าบลท่าแร่
ลูกบาศก์เมตรละ 70 บาท
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 195 )

3 โครงการก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะ  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  191,600    ม.6 กองช่าง
เฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พ.ศ. 2562 จ านวน  1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน
กรมโยธาธิการและผังเมืองฯลฯ
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 197 )

4 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตตลาดสด 472,200    ม.8 กองช่าง
คอนกรีต ตลาดสดเทศบาล 2 เทศบาล 2 พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,700 ตร.ม.ก่อสร้างตามแบบ

แปลนเทศบาลต าบลท่าแร่ เลขท่ี 24/2563 ฯลฯ
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 197 )

5 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจร กว้าง   1,110,000  ม.1 กองช่าง
รอบบ่อบ าบัดน้ าเสีย 3.50  ม. ยาว 590 ม.  พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  2,065 ตร.ม. 

ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลต าบลท่าแร่ เลขท่ี 5/2563 
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 197 )
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลท่าแร่แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวาง  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจร กว้าง   105,000    ม.1 กองช่าง

ท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ซอยเฟ่ืองฟู 3 3.00 เมตร ยาว  27 เมตร หนา 0.15  เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า  78  ตร.ม.  พร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ านวน 24 ท่อนพร้อมบ่อพักจ านวน 
4 บ่อ ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลต าบลท่าแร่  เลขท่ี  
25/2563 ฯลฯ
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 197 )

7 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวาง  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดผิวจราจร กว้าง   158,000    ม.1 กองช่าง
ท่อระบายน้ า ซอยราษฎร์เจริญ 3.50  เมตร ยาว  38  เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อย

กว่า 133 ตร.ม.พร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 0.40  เมตร  จ านวน 35  ท่อน พร้อมบ่อพัก  
จ านวน 5 บ่อ ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลต าบลท่าแร่ 
เลขท่ี 26/2563
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 198 )

8 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวาง  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจร กว้าง   131,000    ม.7 กองช่าง
ท่อระบายน้ า ซอยแสงประเทืองตอนล่าง 3.00 เมตร ยาว 35  เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อย

กว่า 102 ตร.ม.พร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ านวน 32  ท่อน พร้อมบ่อพัก
จ านวน 4 บ่อ ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลต าบลท่าแร่ 
เลขท่ี 27/2563 ฯลฯ 
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 198 )
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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 ค่าจ้างเหมาบริการโครงการจ้างเหมา  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาท าความสะอาด 306,000    เทศบาล กองคลัง
ท าความสะอาดและดูแลตลาดสด และดูแลตลาดสดเทศบาลต าบลท่าแร่ 1 และตลาดสดเทศบาล ต าบลท่าแร่
เทศบาลต าบลท่าแร่ 1 และตลาดสด ต าบลท่าแร่ 2  ปฏิบัติงานท าความสะอาด และดูแลตลาดสด

เทศบาลต าบลท่าแร่ 2 และตลาดโต้รุ่ง เทศบาล1, 2  ดูแลโต๊ะและแท่นปูนการจัดระเบียบตลาดท้ัง  
2 แห่ง ฯลฯ
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 199 )

2 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานบริการและ  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจ้างหมาบริการพนักงาน 102,000    เทศบาล กองคลัง
ดูแลท าความสะอาดห้องน้ า ตลาดสด บริการและดูแลความสะอาดห้องน้ าตลาดสดเทศบาล ต าบลท่าแร่
เทศบาลท่าแร่ 2 ต าบลท่าแร่ 2 ฯลฯ

(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 199 )

3 ค่าเช่าอาคารตลาดสดเทศบาล 2  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าอาคารตลาดสดเทศบาล 2 และต่อสัญญา 106,000    เทศบาล กองคลัง
เช่าอาคารตลาดสดเทศบาล 2  ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของ ต าบลท่าแร่
กองคลัง  ค านวณต้ังจ่ายไว้ 12  เดือน ฯลฯ
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 199 )

4 ค่าเบ้ียประกันอัคคีภัยตลาดสด  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าประกันอัคคีภัยตลาดสดเทศบาล 2 3,830        เทศบาล กองคลัง
เทศบาล 2 (งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 200 ) ต าบลท่าแร่

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาบริการ
5 ค่าจ้างเหมาบริการฆ่าสัตว์ และดูแล ฆ่าสุกร โค กระบือ และท าความสะอาดโรงฆ่าสัตว์  1,020,000  เทศบาล กอง

รักษาความสะอาดโรงฆ่าสัตว์ (งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 201 ) ต าบลท่าแร่ สาธารณสุขฯ
เทศบาลต าบลท่าแร่
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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

6 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานตรวจ  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานตรวจโรคสัตว์ 102,000    เทศบาล กอง
โรคสัตว์ เทศบาลต าบลท่าแร่ ปฏิบัติหน้าท่ีตรวจโรคสัตว์และตรวจ ต าบลท่าแร่ สาธารณสุขฯ

เน้ือสัตว์  ตาม พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่าย
เน้ือสัตว์ พ.ศ. 2559  ฯลฯ 
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 201 )

7 ค่าจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงาน  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานควบคุม 510,000    เทศบาล กอง
ควบคุมระบบผลิต ระบบผลิตระบบจ่ายน้ าประปา งานบ ารุงรักษาระบบภายใน ต าบลท่าแร่ การประปา

โรงผลิตน้ าประปารักษาความสะอาดในบริเวณโรงผลิต รักษา
ความสะอาดแหล่งน้ าดิบท่ีน้ ามาผลิตน้ าประปาควบคุมและ
ตรวจสอบคุณภาพน้ าดิบติดต้ังมาตรวัดน้ า บ ารุงรักษาท่อเมน
ส่งน้ า จดเลขมาตรวัดน้ า แจกใบแจ้งหน้ีค่าน้ าประปา 
รักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของทางราชการ
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 210 )

8 ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าประปา  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าประปา  8,300        เทศบาล กอง
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย พ.ศ. 2553    ต าบลท่าแร่ การประปา
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 210 )

9 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเคร่ืองตัดหญ้าแบบสายสะพาย 9,500        เทศบาล กอง
เคร่ืองยนต์เบนซิน ชนิด 4 จังหวะ จ านวน 1 เคร่ือง  ต าบลท่าแร่ การประปา
จัดซ้ือราคาตามท้องตลาด
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 213 )
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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

10 โครงการงานขยายเขตจ าหน่าย  - เพ่ือวางท่อ PVC 4 น้ิว ปลายบานปากระฆัง ช้ัน 8.5 น้ิว  350,500    ม.6 กอง
น้ าประปา พร้อมแหวนยาง จ านวน  250  ท่อน เป็นไปตามแผนพัฒนา การประปา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 หน้าท่ี 16  ล าดับท่ี 3
(งบประมาณรายจ่ายฯ 2564 หน้า 213)
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