
3.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี  เพื่อความอยู"ดีมีสุข
แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน"วย

(บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
1 โครงการป2องกันและบรรเทา  - เพื่อให�ความช"วยเหลือประชาชนผู�ประสบสาธารณภัย 50,000 เทศบาล สํานักปลัด

ความเดือดร�อนของประชาชน ทางธรรมชาติ เช"น ภัยหนาว วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย ตําบลท"าแร" เทศบาล

2 โครงการวันเทศบาล  - เพื่อให�คณะผู�บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ�าง 15,000 เทศบาล สํานักปลัด
และพนักงานจ�าง ของเทศบาลได�จัดกิจกรรมร"วมกัน ตําบลท"าแร" เทศบาล

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

เทศบาลตําบลท�าแร� 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562

และพนักงานจ�าง ของเทศบาลได�จัดกิจกรรมร"วมกัน ตําบลท"าแร" เทศบาล
ประกอบกับเพื่อเป<นการระลึกถึงก"อตั้งเทศบาลทั่วประเทศ

3 ค"าชดใช�ค"าเสียหาย หรือสินไหม  -เพื่อจ"ายค"าประกันความเสียหายสําหรับผู�ประสบภัยจากรถของ 35,000      เทศบาล สํานักปลัด
ทดแทน เทศบาล ตามพรบ. พ.ศ. 2535 ตามหนังสือสั่งการ ตําบลท"าแร" เทศบาล

4 โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท�องถิ่น  -เพื่อจ"ายเป<นคณะกรรมการเลือกตั้งประจําองคกรปกครอง 400,000    เทศบาล สํานักปลัด
หรือผู�บริหารท�องถิ่น ส"วนท�องถิ่น  และค"าใช�จ"ายสําหรับหน"วยงานเลือกตั้ง/ที่นับคะแนน ตําบลท"าแร" เทศบาล

ค"าวัสดุ/อุปกรณเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และค"าใช�จ"ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง
ตามหนังสือสั่งการ
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3.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี  เพื่อความอยู"ดีมีสุข
แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน"วย

(บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
5 ค"าใช�จ"ายในการฝCกอบรม/สัมมนา/  -เพื่อให�บุคลากรได�เพิ่มพูนความรู�และได�ศึกษากฎระเบียบ 30,000      เทศบาล สํานักปลัด

ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มทักษะและ ข�อบังคับใหม"ของกระทรวงมหาดไทยและหน"วยงานที่เกี่ยวข�อง ตําบลท"าแร" เทศบาล
พัฒนาบุคลากร

6 โครงการปลูกจิตสํานึกส"งเสริม  -เพื่อเป<นค"าใช�จ"ายในโครงการปลูกจิตสํานึกส"งเสริมคุณธรรม 10,000 เทศบาล สํานักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

เทศบาลตําบลท�าแร� 

พ.ศ.2561

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562

พ.ศ.2562

6 โครงการปลูกจิตสํานึกส"งเสริม  -เพื่อเป<นค"าใช�จ"ายในโครงการปลูกจิตสํานึกส"งเสริมคุณธรรม 10,000 เทศบาล สํานักปลัด
คุณธรรมจริยธรรมนักการเมืองท�องถิ่น จริยธรรมนักการเมืองท�องถิ่น ตําบลท"าแร" เทศบาล

7  โครงการจัดหาวัสดุของ  - จัดซื้อวัสดุการปฏิบัติงาน ดังนี้ 230,000    เทศบาล สํานักปลัด
สํานักปลัดเทศบาล  -วัสดุสํานักงาน  จํานวน 100,000 บาท ตําบลท"าแร" เทศบาล

 -วัสดุงานบ�านงานครัว  จํานวน  20,000 บาท
 -วัสดุยานพาหนะและขนส"ง  จํานวน  30,000 บาท
 -วัสดุเชื้อเพลิงและหล"อลื่น  จํานวน  40,000 บาท
 -วัสดุคอมพิวเตอร  จํานวน  45,000 บาท
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3.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี  เพื่อความอยู"ดีมีสุข   
แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน"วย

(บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
8 โครงการบํารุงรักษาและซ"อมแซม  - เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน 130,000 เทศบาล สํานักปลัด

ทรัพยสินของสํานักปลัดเทศบาล ตําบลท"าแร" เทศบาล

 - เพื่อให�ระบบคอมพิวเตอรและระบบสื่อสารข�อมูลงานทะเบียน 85,400 เทศบาล สํานักปลัด
ราษฎรและค"าบํารุงรักษาเครื่องพิมพ Line Printer ตําบลท"าแร" เทศบาล

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

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

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ราษฎรและค"าบํารุงรักษาเครื่องพิมพ Line Printer ตําบลท"าแร" เทศบาล

9  โครงการจ�างเหมาบริการบุคคล  - เพื่อจ�างเหมาบริหารบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน 384,000 เทศบาล สํานักปลัด
ภายนอกมาปฏิบัติงาน  ตําแหน"งแม"บ�าน,คนสวน และยาม ตําบลท"าแร" เทศบาล

10 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ  -เพื่อจ"ายเป<นการเตรียมรับ-ส"งเสด็จพระบรมวงศานุวงศ 50,000 เทศบาล สํานักปลัด
พระเจ�าอยู"หัวมหาวชิราลงกรณ หรือผู�แทนพระองค ตําบลท"าแร" เทศบาล
บดินทรเทพวรางกูร และสมเด็จ
พระนางเจ�าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 พระบรมวงศานุวงศ
ตลอดจนผู�แทนพระองค
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3.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี  เพื่อความอยู"ดีมีสุข
แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน"วย

(บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
11  โครงการสํารวจข�อมูลเกี่ยวกับงาน  - เพื่อปรับปรุงฐานข�อมูลของสํานักทะเบียนราษฎรให�เป<นปVจจุบัน 30,000 เทศบาล สํานักปลัด

ทะเบียนราษฎร ในการตรวจสอบฐานข�อมูลบุคคลในครัวเรือน ตําบลท"าแร" เทศบาล

12 ค"าเบี้ยประกันภัยรถยนต  - เพื่อจ"ายเป<นประกันภัยรถยนตค"าธรรมเนียม ค"าภาษี ฯลฯ 16,200 เทศบาล สํานักปลัด
ตําบลท"าแร" เทศบาล

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

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

เทศบาลตําบลท�าแร� 

ตําบลท"าแร" เทศบาล

13  โครงการจัดหาวัสดุ ในการ  - เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน 8,000 เทศบาล หน"วยงาน

ปฏิบัติงาน ของหน"วยตรวจสอบ ฯ  - เพื่อให�มีวัสดุที่เกี่ยวข�องในการ ตําบลท"าแร" ตรวจสอบภายใน

ดําเนินงานตามกิจกรรมต"างๆ 
ขององคกร

14  โครงการบํารุงรักษาและซ"อมแซม  - เพื่อจ"ายเป<นค"าใช�จ"ายในการซ"อมแซมทรัพยสินที่มีอยู"ใน 2,000 เทศบาล หน"วยงาน

ทรัพยสินของหน"วยตรวจสอบ ฯ ทรัพยสินที่มีอยู"ในความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายใน ตําบลท"าแร" ตรวจสอบภายใน

15 โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุง  -เพื่อจ"ายเป<นค"าซ"อมแซมบํารุงครุภัณฑโครงสร�างครุภัณฑขนาดใหญ" 20,000 เทศบาล สํานักปลัด
ครุภัณฑ ของรถยนตดับเบิ้ลแคZบ ฯลฯ ตําบลท"าแร" เทศบาล
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3.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี  เพื่อความอยู"ดีมีสุข
แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน"วย

(บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
16 โครงการจัดประชุมประชาคมท�องถิ่น  - เพื่อรับทราบปVญหาความเดือดร�อนของประชาชนและ 20,000 เทศบาล กองวิชาการฯ

เพื่อเป[ดโอกาสให�ประชาชนมีส"วนร"วมในการวางแผนพัฒนาท�องถิ่น ตําบลท"าแร"

17  โครงการให�ความรู�เกี่ยวกับ  - เพื่อให�ความรู�เกี่ยวกับข�อมูลข"าวสารของทางราชการ 5,000 เทศบาล กองวิชาการฯ
ข�อมูลข"าวสาร ตําบลท"าแร"

พ.ศ.2561พ.ศ.2560

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

เทศบาลตําบลท�าแร� 

ข�อมูลข"าวสาร ตําบลท"าแร"

18  โครงการจัดหาวัสดุในการงาน  - จัดซื้อวัสดุการปฏิบัติงาน ดังนี้ 55,000 เทศบาล กองวิชาการฯ
ของกองวิชาการและแผนงาน  -วัสดุสํานักงาน  จํานวน  30,000 บาท ตําบลท"าแร"

 -วัสดุโฆษณาและเผยแพร"  จํานวน  5,000 บาท
 -วัสดุคอมพิวเตอร  จํานวน  20,000  บาท 

19  โครงการจัดหาวารสาร  - เพื่อให�ประชาชนที่มาติดต"อราชการตลอดจนเจ�าหน�าที่ใน 10,000 เทศบาล กองวิชาการฯ
หน"วยงานได�รับความรู�และข"าวสารต"าง ๆ ตําบลท"าแร"
 - เพื่อให�หน"วยงานมีหนังสือระเบียบกฎหมายใหม"ๆ ไว�ศึกษา
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3.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี  เพื่อความอยู"ดีมีสุข
แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน"วย

(บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
20 โครงการจ�างเหมาบริการ  - เพื่อจ"ายเป<นค"าถ"ายเอกสารในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล, 80,000 เทศบาล กองวิชาการฯ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ"ายประจําป] ตลอดจนเผยแพร" ตําบลท"าแร"
ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานและภาพกิจกรรมต"างๆ  
ของเทศบาลแต"ละป]ให�หน"วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ
และประชาชนทั่วไป ได�รับทราบ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

เทศบาลตําบลท�าแร� 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562

และประชาชนทั่วไป ได�รับทราบ

21  โครงการเช"าบริการพื้นที่จัดทํา  - เพื่อเผยแพร"ข�อมูล ข"าวสารของเทศบาลให�ประชาชน 5,000 เทศบาล กองวิชาการฯ
เว็ปไซต ,หน"วยงานอื่นๆ ได�รับทราบโดยทั่วกัน ตําบลท"าแร"

22 ค"าใช�บริการอินเตอรเน็ตของ  - เพื่อให�มีการติดต"อสื่อสารด�านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 100,000 เทศบาล กองวิชาการฯ
สํานักงาน ตําบลท"าแร"

23 โครงการบํารุงรักษาและซ"อมแซม  - ซ"อมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสินให�อยู"ในสภาพดีและใช�งานได� 10,000 เทศบาล กองวิชาการฯ
ทรัพยสินของกองวิชาการ ฯ ตําบลท"าแร"

24 โครงการบํารุงรักษาและซ"อมแซม  - ซ"อมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสินให�อยู"ในสภาพดีและใช�งานได� 20,000 เทศบาล กองคลัง
ทรัพยสินของกองคลัง ตําบลท"าแร"
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3.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี  เพื่อความอยู"ดีมีสุข
แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน"วย

(บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
25 ค"าเบี้ยประกันภัยรถยนต  - เพื่อจ"ายเป<นประกันภัยรถยนตค"าธรรมเนียม ค"าภาษี ฯลฯ 5,500 เทศบาล กองคลัง

ตําบลท"าแร"

26  โครงการจัดหาวัสดุในการปฏิบัติงาน  - จัดซื้อวัสดุต"างๆ  เพื่อใช�ในการ 245,000 เทศบาล กองคลัง
กองคลัง ปฎิบัติงาน อาทิเช"น ตําบลท"าแร"

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

เทศบาลตําบลท�าแร� 

พ.ศ.2561

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562

พ.ศ.2562

กองคลัง ปฎิบัติงาน อาทิเช"น ตําบลท"าแร"
    - วัสดุสํานักงาน  จํานวน 150,000 บาท
    - วัสดุยานพาหนะและขนส"ง  จํานวน  15,000 บาท
    - วัสดุเชื้อเพลิงและหล"อลื่น  จํานวน 60,000 บาท
    -วัสดุคอมพิวเตอร  จํานวน  20,000 บาท

27 โครงการเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการ  - เพื่อจ"ายเป<นค"าจ�างให�บุคคลรับจ�าง 126,000 เทศบาล กองคลัง
ทําการที่เกี่ยวข�องกับกองคลัง ตําบลท"าแร"

28  โครงการประชาสัมพันธข�อมูล  - เพื่อให�ผู�เสียภาษีมีความรู�ความ 5,000 เทศบาล กองคลัง
ข"าวสารเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการ เข�าใจมากขึ้นในการยื่นเอกสารแบบต"างๆ ตําบลท"าแร"
ชําระภาษีที่ถูกต�อง ในการชําระภาษีได�ถูกต�อง
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3.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี  เพื่อความอยู"ดีมีสุข
แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน"วย

(บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
1 โครงการรณรงควันต"อต�าน  - เพื่อจัดกิจกรรมรณรงคให�เยาวชนห"างไกลยาเสพติด และ 10,000 เทศบาล สํานักปลัด

ยาเสพติดโลก ตระหนักถึงภัยและโทษของยาเสพติด ตําบลท"าแร" เทศบาล

2 โครงการค"ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  -เพื่อเป<นค"าใช�จ"ายโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและอบรมอาชีพ 32,500 เทศบาล สํานักปลัด
และอบรมอาชีพให�กับผู�ผ"านการฝCก ให�กับผู�ผ"านการฝCกอบรมบําบัดฟ̀aนฟูผู�เกี่ยวข�องกับยาเสพติด ตําบลท"าแร" เทศบาล

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

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

เทศบาลตําบลท�าแร� 

และอบรมอาชีพให�กับผู�ผ"านการฝCก ให�กับผู�ผ"านการฝCกอบรมบําบัดฟ̀aนฟูผู�เกี่ยวข�องกับยาเสพติด ตําบลท"าแร" เทศบาล
อบรมบําบัดฟ̀aนฟูผู�เกี่ยวข�องกับ
ยาเสพติด

3 โครงการจัดอบรมทบทวนและเพิ่ม  - เพื่อให�พนักงานดับเพลิงได�ทบทวนความรู�ที่ได�อบรมมา 20,000 เทศบาล สํานักปลัด
ทักษะพนักงานดับเพลิง และมีความพร�อมในการปฏิบัติหน�าที่ในกรณีเกิดเหตุอุทกภัย ตําบลท"าแร" เทศบาล

อัคคีภัย วาตภัย

4 โครงการจัดหาวัสดุของ  - จัดซื้อวัสดุการปฏิบัติงาน ดังนี้ 190,000 เทศบาล สํานักปลัด
สํานักปลัดเทศบาล  -วัสดุยานพาหนะและขนส"ง  จํานวน  50,000 บาท ตําบลท"าแร" เทศบาล

 -วัสดุเชื้อเพลิงและหล"อลื่น  จํานวน  120,000 บาท
 -วัสดุเครื่องดับเพลิง  จํานวน  20,000 บาท

5 โครงการบํารุงรักษาและซ"อมแซม   - ซ"อมแซมบํารุงรักษาและซ"อมแซมทรัพยสินของเทศบาล 50,000 เทศบาล สํานักปลัด
ทรัพยสินของสํานักปลัดเทศบาล ให�อยู"ในสภาพใช�งานได� เช"น รถยนตสํานักงาน รถยนตดับเพลิงฯลฯ ตําบลท"าแร" เทศบาล
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3.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี  เพื่อความอยู"ดีมีสุข
แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน"วย

(บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
6 โครงการจ�างเหมาบริการบุคคล  - เพื่อจ�างเหมาบริหารบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน 1,344,000 เทศบาล สํานักปลัด

ภายนอกมาปฏิบัติงาน  ตําแหน"งพนักงานประจําท�ายรถยนตดับเพลิง, เจ�าหน�าที่รักษา ตําบลท"าแร" เทศบาล
ความสงบเรียบร�อย (เทศกิจ)

7 โครงการอุดหนุนสถานศึกษา  -เพื่อจ"ายเป<นเงินอุดหนุนโรงเรียนท"าแร"วิทยาในการจัดกิจกรรม 30,000 เทศบาล สํานักปลัด

เทศบาลตําบลท�าแร� 

พ.ศ.2560

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561

พ.ศ.2561

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

7 โครงการอุดหนุนสถานศึกษา  -เพื่อจ"ายเป<นเงินอุดหนุนโรงเรียนท"าแร"วิทยาในการจัดกิจกรรม 30,000 เทศบาล สํานักปลัด
จัดกิจกรรมป2องกันและแก�ไขปVญหา ป2องกันและแก�ไขยาเสพติดในกลุ"มเสียงที่เป<นเด็กและเยาวชน ตําบลท"าแร" เทศบาล
ยาเสพติด ในสถานศึกษา ตามหนังสือสั่งการ

8 โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุง  -เพื่อจ"ายเป<นค"าซ"อมแซมบํารุงครุภัณฑโครงสร�างครุภัณฑ 100,000 เทศบาล สํานักปลัด
ครุภัณฑ ขนาดใหญ"ของรถยนต รถยนตดับเพลิง รถยนตไซเรน ซึ่งเป<นการ ตําบลท"าแร" เทศบาล

บํารุงรักษาหรือซ"อมแซมเกินปกติทั่วไป  และทรัพยสินอื่น ๆ 
ที่อยู"ในความรับผิดชอบของสํานักปลัดเทศบาล
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3.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี  เพื่อความอยู"ดีมีสุข
แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน"วย

(บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
9 โครงการปรองดองสมานฉันท  - เพื่อความปรองดองสมานฉันฑ 15,000 เทศบาล สํานักปลัด

 - เพื่อกระตุ�นเตือนให�เกิดความรักความสามัคคีและความร"วมมือ ตําบลท"าแร" เทศบาล
ในหน"วยงานและประชาชน

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

เทศบาลตําบลท�าแร� 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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3.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี  เพื่อความอยู"ดีมีสุข
แผนงานการศึกษา
ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน"วย

 (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
1 โครงการจัดหาวัสดุในการปฏิบัติงาน  - จัดซื้อวัสดุการปฏิบัติงาน ดังนี้ 165,000 เทศบาล กองการศึกษา

ของกองการศึกษา  -วัสดุสํานักงาน  จํานวน  50,000 บาท ตําบลท"าแร"
 -วัสดุไฟฟ2าและวิทยุ  จํานวน  10,000 บาท
 -วัสดุงานบ�านงานครัว  จํานวน  50,000 บาท
 -วัสดุก"อสร�าง  จํานวน  20,000 บาท

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562

พ.ศ.2562

เทศบาลตําบลท�าแร� 

พ.ศ.2561

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 -วัสดุก"อสร�าง  จํานวน  20,000 บาท
 -วัสดุการเกษตร  จํานวน  10,000 บาท
 -วัสดุโฆษณาและเผยแพร"  จํานวน  5,000 บาท
 -วัสดุคอมพิวเตอร  จํานวน  20,000 บาท

2 โครงการบํารุงรักษาหรือซ"อมแซม  - บํารุงรักษาและซ"อมแซมทรัพยสินภายในกองการศึกษา 40,000 เทศบาล กองการศึกษา

ทรัพยสินของกองการศึกษา ที่ชํารุดให�อยู"ในสภาพที่ใช�งานได� ตําบลท"าแร"
ของกองการศึกษา

3 โครงการจ�างเหมาบริการงานธุรการ  - จ�างบุคลากรภายนอกช"วยปฏิบัติงาน 480,000 เทศบาล กองการศึกษา

แม"บ�าน / คนสวนศูนยพัฒนา ธุรการ/แม"บ�าน/คนสวน จํานวน 4 ตําแหน"ง ตําบลท"าแร"
เด็กเล็กเทศบาลตําบลท"าแร"
ยามรักษาความปลอดภัย
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3.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี  เพื่อความอยู"ดีมีสุข
แผนงานการศึกษา
ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน"วย

 (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
4 โครงการจ�างเหมาบริการต"างๆ  - เพื่อจ"ายเป<นค"าจ�างทําเอกสารแผ"นปลิวจุลสาร จดหมายข"าว 20,000 เทศบาล กองการศึกษา

ทําปกเข�าเล"มหนังสือและค"าจ�างเหมาพาหนะนํามวลชน นักเรียน ตําบลท"าแร"
และนักศึกษาในเขตรับผิดชอบ เข�าร"วมงานโครงการ
หรืองานพิธีการต"างๆ ที่จังหวัดมีนโยบายให� อปท.ให�การสนับสนุน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

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

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

5 โครงการรายจ"ายเกี่ยวกับการรับรอง  -จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ�าอยู"หัวมหาวชิรา 10,000 เทศบาล กองการศึกษา

และพิธีการ ลงกรณบดินทราเทพยวรางกูร ตําบลท"าแร"

 -จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ�าสิริกิติ์พระบรม 10,000 เทศบาล กองการศึกษา

ราชินีนาถ ตําบลท"าแร"

6 ค"าพวงมาลัย ช"อดอกไม� กระเช�าดอกไม�  -เพื่อจ"ายเป<นค"าใช�จ"ายสําหรับจัดซื้อพวงมาลา ช"อดอกไม� กระเช�า 10,000 เทศบาล กองการศึกษา

ร"วมกิจกรรมวันสําคัญของชาติ ดอกไม� และพวงมาลา ตลอดจนจัดทําพานประดับพุ"มดอกไม�สําหรับ ตําบลท"าแร"
วางอนุสาวรีย ฯ

7   โครงการวันเด็กแห"งชาติ  -เพื่อเป<นค"าใช�จ"ายในการจัดโครงการวันเด็กแห"งชาติ 100,000 เทศบาล กองการศึกษา

ประจําป]  2562 ตําบลท"าแร"
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3.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี  เพื่อความอยู"ดีมีสุข
แผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน"วย

 (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
1 โครงการบํารุงและซ"อมแซม   - ซ"อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เช"น เครื่องตัดหญ�า 15,000 เทศบาล กองสาธารณสุขฯ

ทรัพยสินของกองสาธารณสุขฯ เครื่องคอมพิวเตอร ครุภัณฑต"างๆ ฯลฯ ตําบลท"าแร"

2 โครงการจัดหาวัสดุในการ  - จัดซื้อวัสดุการปฏิบัติงาน ดังนี้ 420,000 เทศบาล กองสาธารณสุขฯ

ปฏิบัติงานของกองสาธารณสุข  -วัสดุสํานักงาน  จํานวน  30,000 บาท ตําบลท"าแร"

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

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

เทศบาลตําบลท�าแร� 

ปฏิบัติงานของกองสาธารณสุข  -วัสดุสํานักงาน  จํานวน  30,000 บาท ตําบลท"าแร"
 -วัสดุคอมพิวเตอร  จํานวน  30,000 บาท
 -วัสดุไฟฟ2าและวิทยุ  จํานวน 5,000 บาท
 -วัสดุยานพาหนะและขนส"ง  จํานวน  40,000 บาท
 -วัสดุเชื้อเพลิงและหล"อลื่น  จํานวน  170,000 บาท
 -วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  จํานวน  120,000 บาท
 -วัสดุโฆษณาและเผยแพร"  จํานวน  5,000 บาท 
 -วัสดุเครื่องแต"งกาย  จํานวน  20,000 บาท

3 โครงการจ�างเหมาบริการคนงาน  - เพื่อปฏิบัติงานเป<นผู�ช"วยในการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขฯ 864,000 เทศบาล กองสาธารณสุขฯ

เพื่อปฏิบัติงานกองสาธารณสุข ตําบลท"าแร"

4 ค"าเบี้ยประกันภัยรถยนต  - เพื่อจ"ายเป<นประกันภัยรถยนตค"าธรรมเนียม ค"าภาษี ฯลฯ 10,000 เทศบาล กองสาธารณสุขฯ

ตําบลท"าแร"
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3.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี  เพื่อความอยู"ดีมีสุข
แผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน"วย

 (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
5 ค"าใช�จ"ายในการตรวจวิเคราะห  -เพื่อเป<นค"าใช�จ"ายในการจ�างเหมาบริการตรวจวิเคราะหคุณภาพ 60,000 เทศบาล กองสาธารณสุขฯ

คุณภาพสิ่งแวดล�อม สิ่งแวดล�อมที่เกี่ยวข�องกับการปฏิบัติงานด�านสิ่งแวดล�อมที่เกี่ยวข�อง ตําบลท"าแร"
กับการปฏิบัติงานด�านสิ่งแวดล�อมในพื้นที่ซึ่งกองสาธารณสุข ฯ
รับผิดชอบ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

6  ค"าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  -เพื่อจ"ายเป<นค"าซ"อมแซมบํารุงครุภัณฑโครงสร�างครุภัณฑ 10,000 เทศบาล กองสาธารณสุขฯ

ขนาดใหญ"ของรถยนต เป<นการบํารุงรักษาหรือซ"อมแซมเกินปกติ ตําบลท"าแร"
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3.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี  เพื่อความอยู"ดีมีสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห
ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน"วย

 (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
1 โครงการจัดหาวัสดุในการ  - จัดซื้อวัสดุการปฏิบัติงาน ดังนี้ 55,000 เทศบาล กองสวัสดิการฯ

ปฎิบัติงานของกองสวัสดิการฯ  -วัสดุสํานักงาน  จํานวน  30,000 บาท ตําบลท"าแร"
 -วัสดุโฆษณาและเผยแพร"  จํานวน  5,000 บาท
 -วัสดุคอมพิวเตอร  จํานวน  20,000 บาท

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

เทศบาลตําบลท�าแร� 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

2 โครงการบํารุงรักษาหรือซ"อมแซม  - ซ"อมแซม บํารุง รักษา ทรัพยสินของกองสวัสดิการสังคมให�อยู"ใน 30,000 เทศบาล กองสวัสดิการฯ

ทรัพยสิน ของกองสวัสดิการสังคม สภาพพร�อมใช�งาน ตําบลท"าแร"

3 โครงการจ�างเหมาบริการคนงาน  - เพื่อปฏิบัติงานเป<นผู�ช"วยในการปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม 192,000 เทศบาล กองสวัสดิการฯ

เพื่อปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม ตําบลท"าแร"

4 รายจ"ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการ  -เพื่อจ"ายเป<นค"าเย็บหนังสือหรือเข�าปกหนังสือ ค"าจ�างเหมาบริการ 10,000 เทศบาล กองสวัสดิการฯ

ฯลฯ ตําบลท"าแร"

5 โครงการวันผู�สูงอายุแห"งชาติ  -เพื่อจ"ายเป<นค"าใช�จ"ายในการจัดกิจกรรมวันผู�สูงอายุ  ได�แก" 50,000      เทศบาล กองสวัสดิการฯ

ค"าวัสดุอุปกรณ ค"าอาหารกลางวัน ฯลฯ ตําบลท"าแร"

6 โครงการวันผู�พิการประจําป]  -เพื่อจ"ายเป<นค"าใช�จ"ายในการจัดกิจกรรมวันผู�พิการสากล 30,000      เทศบาล กองสวัสดิการฯ

จังหวัดสกลนคร ได�แก" ค"าตอบแทนวิทยากร  ฯลฯ ตําบลท"าแร"
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3.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี  เพื่อความอยู"ดีมีสุข
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน"วย

 (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
1 โครงการจัดซื้อวัสดุในการ  -จัดซื้อวัสดุในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 1,125,000 เทศบาล กองช"าง

ปฏิบัติงานของกองช"าง  -วัสดุไฟฟ2าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท ตําบลท"าแร"
 -วัสดุการเกษตร จํานวน  100,000 บาท
 -วัสดุเชื้อเพลิงและหล"อลื่น
จํานวน 250,000 บาท

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

เทศบาลตําบลท�าแร� 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

จํานวน 250,000 บาท
 -วัสดุเชื้อเพลิงและหล"อลื่น (ศูนยจัดการขยะ)
จํานวน 300,000 บาท
 -วัสดุเครื่องแต"งกาย จํานวน 20,000 บาท
 -วัสดุเครื่องแต"งกาย จํานวน 20,000 บาท
(ศูนยจัดการขยะฯ)
 -วัสดุงานบ�านงานครัว  จํานวน 30,000 บาท
 -วัสดุงานบ�านงานครัว  จํานวน 5,000 บาท
(ศูนยจัดการขยะฯ)
 - วัสดุยานพาหนะและขนส"ง จํานวน  250,000  บาท
 - วัสดุยานพาหนะและขนส"ง  จํานวน  50,000  บาท
(ศูนยจัดการขยะฯ)
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3.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี  เพื่อความอยู"ดีมีสุข
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน"วย

 (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
2 โครงการจัดซื้อวัสดุในการ  -จัดซื้อวัสดุในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 410,000 เทศบาล กองสาธารณสุขฯ

ปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ  -วัสดุงานบ�านครัว  จํานวน 60,000 บาท ตําบลท"าแร"
 -วัสดุยานพาหนะและขนส"ง จํานวน 80,000 บาท
 -วัสดุเชื้อเพลิงและหล"อลื่น  จํานวน 250,000 บาท
 -วัสดุเครื่องแต"งกาย  จํานวน  20,000  บาท

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

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

เทศบาลตําบลท�าแร� 

 -วัสดุเครื่องแต"งกาย  จํานวน  20,000  บาท

3 โครงการบํารุงรักษาและซ"อมแซม  -ซ"อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินของกองสาธารณสุขฯ 30,000 เทศบาล กองสาธารณสุขฯ

ทรัพยสินของกองสาธารณสุขฯ ตําบลท"าแร"

4 โครงการจ�างเหมาบริการคนงาน  -  เพื่อปฏิบัติงานเป<นผู�ช"วยในการปฏิบัติงานกองช"าง  576,000 เทศบาล กองช"าง
เพื่อปฏิบัติงานกองช"าง ตําบลท"าแร"

5 โครงการจ�างเหมาบริการคนงาน  -จ�างเหมาทําความสะอาดถนนและร"องระบายน้ําทุกสายในเขต 1,152,000 เทศบาล กองสาธารณสุขฯ

เพื่อปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขฯ พื้นที่รับผิดชอบรวมทั้งถนนดอนเกินถึงจุดชมวิวถึงดอนโพธิ์ และ ตําบลท"าแร"
ถนนเรียบหนองหารและทําความสะอาดตลาดทั้ง 2 แห"ง 
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3.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี  เพื่อความอยู"ดีมีสุข
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน"วย

 (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
6 โครงการจ�างเหมาบริการคนงาน  -จ�างเหมาบริการดูแลระบบศูนยจัดการขยะมูลฝอยรวม 192,000 เทศบาล กองช"าง

เพื่อปฏิบัติงานในกองช"าง ตําบลท"าแร"

 -จ�างเหมาบริการผู�ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยประจําศูนย 192,000 เทศบาล กองช"าง
จัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตําบลท"าแร" ตําบลท"าแร"

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

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

เทศบาลตําบลท�าแร� 

จัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตําบลท"าแร" ตําบลท"าแร"

 -จ�างเหมาบริการดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลตําบลท"าแร" 192,000 เทศบาล กองช"าง
ตําบลท"าแร"

7 รายจ"ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการ  -ค"าตรวจรับรองมาตรฐานเครื่องชั่งน้ําหนักของศูนยกําจัดขยะ 11,000 เทศบาล กองช"าง
มูลฝอยรวม ตามหนังสือสั่งการ ตําบลท"าแร"

8 โครงการขยายเขตไฟฟ2า  -เพื่อจ"ายเป<นเงินค"าขยายเขตไฟฟ2าสาธารณะในเขตเทศบาล 100,000 เทศบาล กองช"าง
ให�ครอบคลุมพื้นที่ ตําบลท"าแร"

9 ค"าบํารุงรักษาและซ"อมแซม  -จ"ายเป<นค"าซ"อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องตัดหญ�า 20,000 เทศบาล กองช"าง
ตําบลท"าแร"
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3.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี  เพื่อความอยู"ดีมีสุข
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน"วย

 (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
10 ค"าบํารุงรักษาและซ"อมแซม  -จ"ายเป<นค"าซ"อมแซมรถบรรทุกขยะ ฯลฯ 100,000 เทศบาล กองสาธารณสุขฯ

ตําบลท"าแร"

11 ค"าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  -จ"ายเป<นค"าซ"อมแซมบํารุงครุภัณฑโครงสร�างขนาดใหญ" เช"น 200,000 เทศบาล กองช"าง
ของกองช"าง เครื่องจักรกล รถบรรทุก 6 ล�อ ฯลฯ ตําบลท"าแร"

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

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

เทศบาลตําบลท�าแร� 

ของกองช"าง เครื่องจักรกล รถบรรทุก 6 ล�อ ฯลฯ ตําบลท"าแร"

12 ค"าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  -จ"ายเป<นค"าซ"อมแซมบํารุงครุภัณฑโครงสร�างขนาดใหญ" 70,000 เทศบาล กองสาธารณสุขฯ

ของกองสาธารณสุข ฯ ตําบลท"าแร"
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3.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี  เพื่อความอยู"ดีมีสุข
งานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน"วย

 (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
1 โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุ  - ตั้งด"านตรวจในช"วงเทศกาลวันขึ้นป]ใหม" 30,000 เทศบาล สํานักปลัด

ในช"วงเทศกาลต"างๆ  ตําบลท"าแร" เทศบาล
 - ตั้งด"านตรวจในช"วงเทศกาลวันสงกรานต 30,000 เทศบาล สํานักปลัด

ตําบลท"าแร" เทศบาล

เทศบาลตําบลท�าแร� 

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

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

2  โครงการบริหารงานกิจการ   - เพื่อให�สมาชิก อปพร.ของศูนยอปพร.ที่ผ"านการอบรมตาม 30,000 เทศบาล สํานักปลัด
ของศูนย อปพร. หลักสูตรของกรมป2องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได�บริหารกิจการ ตําบลท"าแร" เทศบาล

อปพร. ให�มีศักยภาพ
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3.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี  เพื่อความอยู"ดีมีสุข
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน"วย

 (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
1 โครงการบํารุงรักษาและซ"อมแซม  - เพื่อจ"ายเป<นค"าซ"อมแซมอุปกรณระบบบําบัดน้ําเสีย 100,000 เทศบาล กองช"าง

ทรัพยสินของกองช"าง เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถ"ายเอกสาร  เครื่องตัดหญ�า หรือ ตําบลท"าแร"
ทรัพยสินอื่น ๆ 

2 รายจ"ายเพื่อลงหินลูกรัง  -เพื่อจ"ายเป<นค"าลงหินลูกรังซ"อมแซมถนนสายต"าง ๆ ที่ชํารุดภายใน 70,000 เทศบาล กองช"าง

เทศบาลตําบลท�าแร� 

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

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

2 รายจ"ายเพื่อลงหินลูกรัง  -เพื่อจ"ายเป<นค"าลงหินลูกรังซ"อมแซมถนนสายต"าง ๆ ที่ชํารุดภายใน 70,000 เทศบาล กองช"าง
เขตเทศบาลและถนนรอบบําบัดน้ําเสียเทศบาลตําบลท"าแร"ที่ชํารุด ตําบลท"าแร"

3 โครงการจ�างเหมาบริการคนงาน  -เพื่อจ"ายเป<นค"าใช�จ"ายตามโครงการค"าจ�างเหมาบริการปฏิบัติงาน 192,000 เทศบาล กองช"าง
เพื่อปฏิบัติงานในกองช"าง ด�านช"าง  ปฏิบัติงานเป<นผู�ช"วยในการปฏิบัติงานของกองช"าง ตําบลท"าแร"

เกี่ยวกับการสํารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบแปลน และงานอื่น ๆ 
ที่ได�รับมอบหมาย ตามหนังสือสั่งการ ฯ

4 รายจ"ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการ  -ค"าจัดทําประกันภัยรถยนต ที่อยู"ในความรับผิดชอบของกองช"าง 20,700 เทศบาล กองช"าง
จํานวน 5,700 บาท ตําบลท"าแร"
 -ค"าจ�างเหมาบริการต"าง ๆ เพื่อจ"ายเป<นค"าล�างอัดขยายรูปถ"าย 
ค"าจ�างเข�าปกเย็บเล"มเอกสาร ค"าถ"ายเอกสาร
จํานวน 15,000  บาท
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3.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี  เพื่อความอยู"ดีมีสุข
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน"วย

 (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
5 โครงการจัดซื้อวัสดุในการ  -จัดซื้อวัสดุในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 420,000 เทศบาล กองช"าง

ปฏิบัติงานของกองช"าง  -วัสดุสํานักงาน  จํานวน 40,000 บาท ตําบลท"าแร"
 -วัสดุก"อสร�าง  จํานวน 360,000 บาท
 -วัสดุคอมพิวเตอร  จํานวน  20,000  บาท

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

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

เทศบาลตําบลท�าแร� 

6 โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุง  -เพื่อจ"ายเป<นค"าซ"อมแซมบํารุงครุภัณฑโครงสร�างครุภัณฑขนาดใหญ" 200,000 เทศบาล กองช"าง
ครุภัณฑ เช"น เครื่องจักรกล รถดูดโคลน รถกระเช�าไฟฟ2า  รถยนตส"วนกลาง ตําบลท"าแร"

ฯลฯ ซึ่งเป<นการบํารุงรักษาหรือซ"อมแซมเกินปกติทั่วไป

7 โครงการก"อสร�างห�องน้ําศูนยจัดการ  -เพื่อจ"ายเป<นค"าก"อสร�างห�องน้ํา จํานวน 1 หลัง 2 ห�องน้ํา 100,000 เทศบาล กองช"าง
ขยะมูลฝอยรวม  เทศบาลตําบลท"าแร" ก"อสร�างตามแบบแปลนเทศบาลตําบลท"าแร"  เลขที่ 3/2560 ตําบลท"าแร"

8 โครงการก"อสร�างท"อระบายน้ํา ค.ส.ล.  -เพื่อจ"ายเป<นค"าก"อสร�างท"อระบายน้ํา ค.ส.ล. พร�อมบ"อพัก 262,000 เทศบาล กองช"าง
พร�อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. โดยวางท"อระบายน้ํา ค.ส.ล. (มอก.ชั้น3) ขนาดท"อ Ø 0.40 เมตร ตําบลท"าแร"
ถนนชูสวัสดิ์ (จากถ.ดําเนินสว"าง- จํานวน 99 ท"อน บ"อพักจํานวน 12 บ"อ พร�อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล.  หมู" 7
ถ.บ"อบําบัดน้ําเสีย) หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม"น�อยกว"า 133 ตารางเมตร ก"อสร�างตาม

แบบแปลนเทศบาลตําบลท"าแร"  เลขที่10/2561
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3.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี  เพื่อความอยู"ดีมีสุข
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน"วย

 (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
9 โครงการก"อสร�างถนน ค.ส.ล.  -เพื่อจ"ายเป<นค"าก"อสร�างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว�าง 3.00 ม. 114,000 เทศบาล กองช"าง

พร�อมวางท"อระบายน้ํา ค.ส.ล. ยาว 33 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ ค.ส.ล. ไม"น�อยกว"า 99 ตรม. ตําบลท"าแร"
ถนนชูเมืองตอนบน (ซอย 1) พร�อมวางท"อระบายน้ํา ค.ส.ล. (มอก.ชั้น 3) ขนาดท"อ Ø 0.40 ม.  หมู" 8

จํานวน 27 ท"อน  บ"อพักจํานวน 4 บ"อ ก"อสร�างตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลท"าแร"  เลขที่9/2561

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

เทศบาลตําบลท�าแร� 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

เทศบาลตําบลท"าแร"  เลขที่9/2561

10 โครงการก"อสร�างถนน ค.ส.ล.  -เพื่อจ"ายเป<นค"าก"อสร�างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว�าง 3.00 ม. 104,000 เทศบาล กองช"าง
พร�อมวางท"อระบายน้ํา ค.ส.ล. ยาว 28 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ ค.ส.ล. ไม"น�อยกว"า 84 ตรม. ตําบลท"าแร"
ซอยหลังอนามัย (ซอย1) พร�อมวางท"อระบายน้ํา ค.ส.ล. (มอก.ชั้น 3) ขนาดท"อ Ø 0.40 ม.  หมู" 8

จํานวน 27 ท"อน บ"อพักจํานวน 4 บ"อ ก"อสร�างตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลท"าแร"  เลขที่12/2561

11 โครงการก"อสร�างถนน ค.ส.ล.  -เพื่อจ"ายเป<นค"าก"อสร�างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว�าง 4.00 ม. 214,000 เทศบาล กองช"าง
พร�อมวางท"อระบายน้ํา ค.ส.ล. ยาว 53 ม. พื้นที่ ค.ส.ล. ไม"น�อยกว"า 212 ตรม. พร�อมวางท"อ ตําบลท"าแร"
ถนนหลังตลาดสดเทศบาล 2 (ซอย1) ระบายน้ํา ค.ส.ล. (มอก.ชั้น 3) ขนาดท"อ Ø 0.40 ม.จํานวน 45 ท"อน  หมู" 8

บ"อพักจํานวน 7 บ"อ ก"อสร�างตามแบบแปลนเทศบาลตําบลท"าแร"
เลขที่ 8/2561
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3.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี  เพื่อความอยู"ดีมีสุข
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน"วย

 (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
12 โครงการก"อสร�างถนน ค.ส.ล.  -เพื่อจ"ายเป<นค"าก"อสร�างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว�าง 3.00 ม. 122,000 เทศบาล กองช"าง

พร�อมวางท"อระบายน้ํา ค.ส.ล. ยาว 36 ม. พื้นที่ ค.ส.ล. ไม"น�อยกว"า 102 ตรม. พร�อมวางท"อ ตําบลท"าแร"
ถนนกระจ"างแจ�งตอนล"าง ระบายน้ํา ค.ส.ล. (มอก.ชั้น 3) ขนาดท"อ Ø 0.40 ม.จํานวน 33 ท"อน  หมู" 7

บ"อพักจํานวน 5 บ"อ ก"อสร�างตามแบบแปลนเทศบาลตําบลท"าแร"
เลขที่ 6/2561

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

เทศบาลตําบลท�าแร� 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

เลขที่ 6/2561

13 โครงการก"อสร�างรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  -เพื่อจ"ายเป<นค"าก"อสร�างรั้ว  ความยาวรั้วไม"น�อยกว"า 80 ม. 363,000 เทศบาล กองช"าง
เทศบาลตําบลท"าแร" พร�อมประตูบานเลื่อนเหล็ก จํานวน 1 บาน ก"อสร�างตามแบบแปลน ตําบลท"าแร"

เทศบาลตําบลท"าแร" เลขที่ 17/2561  หมู" 6

14 ประเภทเงินชดเชยสัญญาค"าปรับ  -เพื่อจ"ายเป<นเงินชดเชยสัญญาแบบค"าปรับได� ตามหนังสือ กค 144,520 เทศบาล กองช"าง
(ค"า K) (กวจ) 0405.2/ว110 ลว.5 มี.ค. 2561 เรื่องซ�อมแนวทางปฏิบัติ ตําบลท"าแร"

ในการกําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑสัญญาแบบปรับราคาได�
(ค"า K) คํานวณร�อยละ 4 ของโครงการก"อสร�าง
 (3,613,000X4/100)
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3.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี  เพื่อความอยู"ดีมีสุข
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน"วย

 (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
15 โครงการก"อสร�างท"อระบายน้ํา ค.ส.ล.  -เพื่อจ"ายเป<นค"าก"อสร�างท"อระบายน้ํา ค.ส.ล. พร�อมบ"อพัก 149,000 เทศบาล กองช"าง

พร�อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. โดยวางท"อระบายน้ํา ค.ส.ล. (มอก.ชั้น3) ขนาดท"อ Ø 0.40 ม. ตําบลท"าแร"
ซอยใจประสงค จํานวน 66 ท"อน บ"อพักจํานวน 8 บ"อ พร�อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล.  หมู" 6
(จากถนนถิ่นไทย1-ถนนใจประสงค) หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม"น�อยกว"า 23.50 ตรม. ก"อสร�างตาม

แบบแปลนเทศบาลตําบลท"าแร" เลขที่ 7/2561

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

เทศบาลตําบลท�าแร� 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แบบแปลนเทศบาลตําบลท"าแร" เลขที่ 7/2561

16 โครงการก"อสร�างท"อระบายน้ํา ค.ส.ล.  -เพื่อจ"ายเป<นค"าก"อสร�างท"อระบายน้ํา ค.ส.ล. พร�อมบ"อพัก 138,000 เทศบาล กองช"าง
พร�อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. โดยวางท"อระบายน้ํา ค.ส.ล. (มอก.ชั้น3) ขนาดท"อ Ø 0.40 ม. ตําบลท"าแร"
ถนนเฟ̀eองฟู 2 ตอนบน ฝVeงทิศตะวันตก จํานวน 53 ท"อน บ"อพักจํานวน 6 บ"อ พร�อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล.  หมู" 8

หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม"น�อยกว"า 35 ตรม. ก"อสร�างตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลท"าแร" เลขที่ 13/2561

17 โครงการก"อสร�างท"อระบายน้ํา ค.ส.ล.  -เพื่อจ"ายเป<นค"าก"อสร�างท"อระบายน้ํา ค.ส.ล. พร�อมบ"อพัก 846,000 เทศบาล กองช"าง
พร�อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล.  โดยวางท"อระบายน้ํา ค.ส.ล. (มอก.ชั้น3) ขนาดท"อ Ø 0.40 ม. ตําบลท"าแร"
ถนนทางเข�าโรงเรียนท"าแร"วิทยา จํานวน 264 ท"อน บ"อพักจํานวน 31บ"อ พร�อมขยายผิวจราจร  หมู" 8
ฝVeงทิศตะวันตก  ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม"น�อยกว"า 561 ตรม. ก"อสร�างตาม

แบบแปลนเทศบาลตําบลท"าแร" เลขที่ 11/2561
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3.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี  เพื่อความอยู"ดีมีสุข
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน"วย

 (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
18 โครงการก"อสร�างท"อระบายน้ํา ค.ส.ล.  -เพื่อจ"ายเป<นค"าก"อสร�างท"อระบายน้ํา ค.ส.ล. พร�อมบ"อพัก 470,000 เทศบาล กองช"าง

พร�อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. โดยวางท"อระบายน้ํา ค.ส.ล. (มอก.ชั้น3) ขนาดท"อ Ø 0.40 ม. ตําบลท"าแร"
ซอยสถาพร จํานวน 178 ท"อน บ"อพักจํานวน 21บ"อ พร�อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล.  หมู" 6

หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม"น�อยกว"า  133 ตรม. ก"อสร�างตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลท"าแร" เลขที่ 16/2561

พ.ศ.2562

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

เทศบาลตําบลท�าแร� 

พ.ศ.2561

แบบแปลนเทศบาลตําบลท"าแร" เลขที่ 16/2561

19 โครงการก"อสร�างถนน ค.ส.ล.  -เพื่อจ"ายเป<นค"าก"อสร�างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว�าง 3.00 ม. 57,000 เทศบาล กองช"าง
ซอยกระจ"างแจ�งตอนบน ยาว 35 ม. พื้นที่ ค.ส.ล. ไม"น�อยกว"า 105 ตรม. ก"อสร�างตาม ตําบลท"าแร"

แบบแปลนเทศบาลตําบลท"าแร" เลขที่ 4/2561  หมู" 3

20 โครงการก"อสร�างถนน ค.ส.ล.  -เพื่อจ"ายเป<นค"าก"อสร�างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว�าง 3.00 ม. 177,000 เทศบาล กองช"าง
พร�อมวางท"อระบายน้ํา ค.ส.ล. ยาว 51 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ ค.ส.ล. ไม"น�อยกว"า 153 ตรม. ตําบลท"าแร"
ถนนกระจ"างแจ�งตอนล"าง (ซอย2) พร�อมวางท"อระบายน้ํา ค.ส.ล. (มอก.ชั้น 3) ขนาดท"อ Ø 0.40 ม.  หมู" 7

จํานวน 47 ท"อน บ"อพักจํานวน 6 บ"อ ก"อสร�างตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลท"าแร"ที่ 5/2561
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3.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี  เพื่อความอยู"ดีมีสุข
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน"วย

 (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
21 โครงการก"อสร�างถนน ค.ส.ล.  -เพื่อจ"ายเป<นค"าก"อสร�างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว�าง 4.00 ม. 403,000 เทศบาล กองช"าง

พร�อมวางท"อระบายน้ํา ค.ส.ล. ยาว 98 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ ค.ส.ล. ไม"น�อยกว"า 392 ตรม. ตําบลท"าแร"
ถนนสถาพร (ซอย 1) พร�อมวางท"อระบายน้ํา ค.ส.ล. (มอก.ชั้น 3) ขนาดท"อ Ø 0.40 ม.  หมู" 6

จํานวน 90 ท"อน บ"อพักจํานวน 11 บ"อ ก"อสร�างตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลท"าแร"ที่ 15/2561

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

เทศบาลตําบลท�าแร� 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

เทศบาลตําบลท"าแร"ที่ 15/2561

22 โครงการก"อสร�างถนน ค.ส.ล.  -เพื่อจ"ายเป<นค"าก"อสร�างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว�าง 3.00 ม. 94,000 เทศบาล กองช"าง
พร�อมวางท"อระบายน้ํา ค.ส.ล. ยาว 28 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ ค.ส.ล. ไม"น�อยกว"า 84 ตรม. ตําบลท"าแร"
ถนนเฟ̀eองฟู 3 ตอนล"าง (ซอย 1) พร�อมวางท"อระบายน้ํา ค.ส.ล. (มอก.ชั้น 3) ขนาดท"อ Ø 0.40 ม.  หมู" 1

จํานวน  27  ท"อน บ"อพักจํานวน 3 บ"อ ก"อสร�างตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลท"าแร"ที่ 14/2561

 -43-



3.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี  เพื่อความอยู"ดีมีสุข
แผนงานการพาณิชย

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

1 โครงการจ�างเหมาทําความสะอาด  - เพื่อดําเนินการจ�างเหมาบริการและจ�างบุคคลเข�ามา 288,000 เทศบาล กองคลัง
และดูแลตลาดสดเทศบาลตําบลท"าแร" ทําความสะอาดตลาดสดเทศบาลตําบลท"าแร" 1, 2 และตลาดโต�รุ"ง ตําบลท"าแร"
1 ตลาดสดเทศบาลตําบลท"าแร" 2
และตลาดโต�รุ"ง

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

เทศบาลตําบลท�าแร� 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

2 โครงการเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการ  - เพื่อจ"ายเป<นค"าเช"าอาคารตลาดสด จํานวน 105,000 บาท 111,230 เทศบาล กองคลัง
 - เพือจ"ายเป<นค"าเช"าที่ดิน  จํานวน 2,400 บาท ตําบลท"าแร"
 - เพื่อจ"ายเป<นค"าเบี้ยประกันอัคคีภัย 3,830 บาท

3 โครงการจ�างเหมาคนงาน  - เพื่อจ�างเหมาปฏิบัติงานโรงฆ"าสัตว 960,000 เทศบาล กองสาธารณสุขฯ

ปฏิบัติงานโรงฆ"าสัตว ตําบลท"าแร"
เทศบาลตําบลท"าแร"

4 โครงการบํารุงรักษาและซ"อมแซม  - เพื่อจ"ายเป<นค"าบํารุงและซ"อมแซมทรัพยสิน เช"น คอมพิวเตอร 20,000 เทศบาล กองสาธารณสุขฯ

ทรัพยสินของโรงฆ"าสัตว ตู�เย็นเครื่องตัดหญ�า ฯลฯ หรือทรัพยสินอื่นที่เกี่ยวข�องกับ ตําบลท"าแร"
งานโรงฆ"าสัตว
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3.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี  เพื่อความอยู"ดีมีสุข
แผนงานการพาณิชย
ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน"วย

 (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
5 โครงการจัดซื้อวัสดุในการปฏิบัติงาน  - จัดซื้อวัสดุในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 260,000 เทศบาล กองสาธารณสุขฯ

ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม  - วัสดุงานบ�านงานครัว จํานวน 30,000 บาท ตําบลท"าแร"
 - วัสดุเชื้อเพลิงและหล"อลื่น จํานวน 200,000 บาท
 - วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  จํานวน 10,000 บาท
 - วัสดุเครื่องแต"งกาย จํานวน  20,000 บาท

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562

พ.ศ.2562

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

เทศบาลตําบลท�าแร� 

พ.ศ.2561

 - วัสดุเครื่องแต"งกาย จํานวน  20,000 บาท
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3.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี  เพื่อความอยู"ดีมีสุข
แผนงานการพาณิชย
ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน"วย

 (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
6 โครงการจ�างเหมาบริการคนงาน  - เพื่อเพิ่มบุคลากรในการปฏิบัติงานของกองการประปา 480,000 เทศบาล กองการประปา

กองการประปา ทั้งในสํานักงานและงานบริการภายนอก ตําบลท"าแร"

7 โครงการจัดหาวัสดุในการ - จัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช"น กระดาษพิมพใบเสร็จรับเงินค"า 504,000 เทศบาล กองการประปา

ปฏิบัติงานของกองการประปา น้ําประปาแบบต"อเนื่องและวัสดุอุปกรณสํานักงานฯลฯ ตําบลท"าแร"

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ.2562

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

พ.ศ.2561

ปฏิบัติงานของกองการประปา น้ําประปาแบบต"อเนื่องและวัสดุอุปกรณสํานักงานฯลฯ ตําบลท"าแร"
จํานวน  50,000 บาท 
- วัสดุไฟฟ2าและวิทยุ เช"น สายไฟหลอดไฟ  ฯลฯ
จํานวน  10,000  บาท 
- วัสดุงานบ�านงานครัว เช"น  ไม�กวาด จอบ เสียม พลั่วตักดิน ฯลฯ
จํานวน 3,000 บาท 
- วัสดุก"อสร�าง จัดซื้อท"อประปามาตรวัดน้ํา  จีโบลว ข�อต"อ ข�องอ
จํานวน 170,000 บาท
 - วัสดุเชื้อเพลิงและหล"อลื่น  จํานวน 25,000 บาท
 - วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  จํานวน 230,000 บาท
 - วัสดุคอมพิวเตอร  จํานวน 10,000 บาท
 - วัสดุเครื่องแต"งกาย  จํานวน 6,000 บาท
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3.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี  เพื่อความอยู"ดีมีสุข
แผนงานการพาณิชย
ที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน"วย

 (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
8 โครงการบํารุงรักษาและซ"อมแซม  - บํารุงรักษาและซ"อมแซมทรัพยสินของกองการประปา 40,000 เทศบาล กองการประปา

ทรัพยสินของกองการประปา ให�อยู"ในสภาพใช�งานได� ตําบลท"าแร"

9 ค"าจ�างเหมาบริการต"าง ๆ  -เพื่อจ"ายเป<นค"าจ�างเหมาบริการอย"างใดอย"างหนึ่ง ค"าล�างอัด 15,000 เทศบาล กองการประปา

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

พ.ศ.2561

เทศบาลตําบลท�าแร� 

พ.ศ.2560

9 ค"าจ�างเหมาบริการต"าง ๆ  -เพื่อจ"ายเป<นค"าจ�างเหมาบริการอย"างใดอย"างหนึ่ง ค"าล�างอัด 15,000 เทศบาล กองการประปา

ขยายรูปถ"ายกิจกรรมต"าง ๆ ตลอดจนค"าเย็บเล"ม  เข�าปกเอกสาร ตําบลท"าแร"
ต"าง ๆ 

10 ค"าตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําประปา  -เพื่อจ"ายเป<นค"าจ�างตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําประปา 5,500 เทศบาล กองการประปา

กรมอนามัย พ.ศ. 2553 ตําบลท"าแร"

11 ค"าประกันภัย  -เพื่อเป<นค"าจัดทําประกันภัยรถยนต ค"าธรรมเนียม ค"าภาษี 2,900 เทศบาล กองการประปา

ตามพระราชบัญญัติการขนส"งทางบก พ.ศ. 2522 ตําบลท"าแร"
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