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สวนที่ 1 

บทนํา 

1.1 บทนํา 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน 
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม ไดกําหนดใหองคการปกครองสวนทองถิ่นทําแผนพัฒนาทองถิ่นและ
แผนการดําเนินงาน สําหรับแผนการดําเนินงานนั้น มีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณนั้น  
ทําใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้น ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความชัดเจนในการปฏบิตัิ
มากขึ้น มีการประสาน และบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน
โครงการในแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปมีความสะดวกมากขึ้นอีกดวยจาก
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 (หมวด5 
ขอ 26 ) ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนการดําเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนารวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาครัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถิ่น
ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ
เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน และตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 

และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ขอที่ 27 แผนการดําเนินงานใหจัดทําเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณรายจายเพิ่มเติม 
งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆ ที่ตองดําเนินงานในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้น การ
ขยายเวลาการจัดทําแผนและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น 

 
1.2 วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตําบลยางฮอมประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

2. เพื่อใหหนวยงานใชเปนเครื่องมือในการควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

3. เพื่อใหการดําเนินงานโครงการ มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ
ทองถิ่น และสามารถวัดผลประเมินผลความสําเร็จได  

4. เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีเปาหมายตามยุทธศาสตรและบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรมที่ตั้งไว 

5.  เพื่อใหการดําเนินโครงการของเทศบาลตําบลยางฮอม มีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการรวมกันของ
ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ และไมเกิดการซ้ําซอนกัน 
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1.3 แนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
แผนการดําเนินงานเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่นเพื่อควบคุมการ

ดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงาน
และการประเมินผล ดังนั้นแผนปฏิบัติการจึงมีแนวทางในการจัดทํา ดังนี้ 

1. เปนแผนที่แยกออกมาจากแผนพฒันา และมลีักษณะเปนการดําเนินการ (Action Plan) 
2. จัดทําหลังจากที่ไดมกีารจัดทํางบประมาณรายจายประจาํปแลว 
3. แสดงถึงเปาหมาย รายละเอียดกจิกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการที่ชัดเจน และ

แสดงถึงการดําเนินงานจริง 
4. เปนการรวบรวมขอมลูจากทกุหนวยงานทีจ่ะเขามาดําเนนิการในพื้นทีเ่ทศบาลตําบลยางฮอม 

1.4 ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
ระเบียบการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2548 (หมวด 5 ขอ 26) และที่แกไขเพิ่มเติม ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนการ
ดําเนินงานโดยมีข้ันตอน ดังนี ้

1 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่น เกบ็รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นๆ 
ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงานเสนอ
คณะกรรมการพฒันาทองถิ่น 

2. คณะกรรมการพฒันาทองถิ่น พิจารณารางแผนการดําเนนิงาน แลวเสนอผูบรหิารทองถิ่น 
ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ทัง้นี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสบิหาวันนับแตวันที่
ประกาศ เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 
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จากขั้นตอนการทําแผนการดําเนินงานสามารถเขียนเปนแผนภูมิไดดังน้ี 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุน 
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

 

 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

 

ทํารางแผนการดําเนินงาน 
 

 

หนวยงานอื่น 
 

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

เสนอรางแผนการ

ดําเนินงาน 

พิจารณารางแผนการ 
ดําเนินงาน 

 

คณะกรรมการ 
พัฒนาทองถิ่น 

 

 

เสนอรางตอผูบริหารทองถ่ิน 

 

ประกาศใช 

 

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
ผูบริหารทองถ่ินใหความ

เห็นชอบ 
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1.5 ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงานเพิ่มเติม 

 ภายหลังจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดจัดทําแผนการดําเนินงานแลวหากเทศบาลตําบล
ยางฮอมมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหนวยงานราชการ 
สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่เทศบาลตําบลยางฮอมใน
ปงบประมาณนั้น ใหเทศบาลดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแตมีการจัดตั้ง
งบประมาณเพิ่มเติมหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆ ที่ตองดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้น 

การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น 

1.6 ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
1. ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน โดยใชแผนการดําเนินงาน 

เปนเครื่องมือในการพัฒนาทองถิ่น 
2. องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแผนงานโครงการพัฒนา ตรงตามความตองการและ

ตอบสนองปญหาของทองถิ่น และสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาทุกระดับ 
3. ทําใหการพัฒนาในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมซ้ําซอนกับหนวยงานอื่น 
4. ประชาชนทราบลวงหนาวา องคกรปกครองสวนทองถิ่น จะดําเนินการกิจกรรม หรือมี

โครงการพัฒนาอะไรในพื้นที่บาง เพื่อใชเปนขอมูลในการติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปดวยความถูกตอง โปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล 

5. เปนเครื่องมือที่อํานวยความสะดวกในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานประจําปของ
หนวยงาน 

6. แผนการดําเนินงานจะเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น เพื่อ
ควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพื่อใหการใชงบประมาณเปนไปอยางคุมคา
และประหยัด 
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สวนที ่2 
บัญชีโครงการ / กิจกรรม  
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แบบ ผด. 01

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละ คิดรอยละของ หนวยงาน
ที่ดําเนินการ ของโครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบ

แผนงานเคหะชุมชน 30 100 5,902,000 100 กองชาง
รวม 30 100 5,902,000 100 กองชาง

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 3 1.25 65,000 0.17 สํานักปลัด
รวม 3 1.25 65,000 0.17

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6 4.41 290,000 0.76 สํานักปลัด
แผนงานสาธารณสุข 80 58.82 760,000 1.99 กองสาธารณสุขฯ
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 7 5.15 78,000 0.20 สํานักปลัด

กองการศึกษา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 16 14.04 230,000 0.60 กองการศึกษา

แผนงานสังคมสงเคราะห 1 6.25 30,000 13.04 สํานักปลัด
แผนงานงบกลาง 4 2.94 19,304,991 50.47 สํานักปลัด

รวม 114 47.50 20,692,991 54.10

แผนงานการศึกษา 26 19.12 5,426,776 14.19 กองการศึกษา

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 7 5.15 30,000 0.08 กองการศึกษา

รวม 29 12.08 5,456,776 14.27

ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาระบบคมนาคมโครงสรางพื้นฐานการบริหารจัดการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมและการเมืองเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแผนงานการศึกษา

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตําบลยางฮอม   อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตรการพัฒนา จํานวนงบประมาณ

ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาเศรษฐกิจสูชุมชนที่เขมแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสงเสริมการทองเที่ยว



จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละ คิดรอยละของ หนวยงาน
ที่ดําเนินการ ของโครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนา จํานวนงบประมาณ

แผนงานเคหะและชุมชน 6 4.41 175,000 0.46 กองชาง

กองสาธารณสุขฯ

แผนงานสาธารณสุข 3 2.21 40,000 0.10 กองสาธารณสุขฯ

รวม 9 3.75 215,000 0.56

แผนงานบริหารงานทั่วไป 4 2.94 942,000 2.46 สํานักปลัด

แผนงานสาธารณสุข 1 0.74 25,000 0.07 สาธารณสุข

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2 1.47 50,000 0.13 สํานักปลัด

แผนงานงบกลาง 7 5.15 1,491,557 3.90 สํานักปลัด,กองคลัง

รวม 14 5.83 2,508,557 6.56

บัญชีครุภัณฑ

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12 8.82 235,800 0.62 สํานักปลัด,กองคลัง

แผนงานการศึกษา 7 1.47 177,400 0.46 กองการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข 8 0.74 96,400 0.25 กองสาธารณสุขฯ

แผนงานเคหะและชุมชน 14 10.29 2,897,020 7.57 กองชาง

รวม 41 17.08 3,406,620 8.91

รวมท้ังสิ้น 240 100 38,246,944 185

ยุทธศาสตรท่ี 5 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาสงเสริมการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีบูรณาการโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง



 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมโครงสรางพ้ืนฐานการบริหารจัดการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ)

แผนงานเคหะชุมชน
ลําดับ หนวยงาน

ที่ รับผิดชอบหลัก 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 สรางอาคารอเนกประสงค หมู 13 เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการกอสราง
อาคารอเนกประสงคประจําหมูบาน หมู 
13 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 8 เมตร 

200,000 หมูที่ 13    
ต.ยางฮอม

กองชาง

2 กอสรางถนน คสล (สายทุงมอญ) หมู 20 เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการกอสราง
ถนน คสล (สายทุงมอญ) หมู 20 ขนาด
กวาง 4 เมตร ยาว 98 เมตร หนา 0.15 
เมตร

200,000 หมูที่ 20   ต.
ยางฮอม

กองชาง

3 กอสรางถนน คสล. (ซอย 7) หมู 14 เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการสราง
ถนน คสล. (ซอย 7) หมู 14 ขนาด 
กวาง 4 เมตร ยาว 98 เมตร หนา 0.15 
เมตร

200,000 หมูที่ 20   ต.
ยางฮอม

กองชาง

4 กอสรางถนน คสล. (ซอยหลังวัด) หมู 1 เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการกอสราง
ถนน คสล. หมู 1 ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 24 เมตร หนา 0.15 เมตร

50,000        หมูที่  1   ต.
ยางฮอม

กองชาง

5 กอสรางถนน คสล. (สายน้ําบอติ๊บ) หมู 7 เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการกอสราง
ถนน คสล. (สายน้ําบอติ๊บ) หมู 7 ขนาด
กวาง 3.50 เมตร ยาว 107 เมตร หนา 
0.15 เมตร

200,000      หมูที่  7   ต.
ยางฮอม

กองชาง

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แบบ ผด. 02

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

                                            บัญชีจํานวนโครงการการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ                           
                          แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

           เทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

Phalueda2522
Typewriter
8



ลําดับ หนวยงาน
ที่ รับผิดชอบหลัก ต.

ค.

พ.
ย. ธ.ค ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

6 กอสรางถนน คสล.(ซอย 4) หมู 19 เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการกอสราง
ถนน คสล.(ซอย 4) หมู 19 ขนาดกวาง 
4 เมตร ยาว 98 เมตร หนา 0.15 เมตร

200,000      หมูที่  19   
ต.ยางฮอม

กองชาง

7 กอสรางทอเหลี่ยม คสล. ชนิดชองทาง
เดียว (ชวงนาเพ็ญวร) หมู 1

เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการกอสราง
ทอเหลี่ยม คสล. ชนิดชองทางเดียว 
(ชวงนาเพ็ญวร) หมู 1 ขนาดกวาง 1.80 
เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 5 เมตร

150,000      หมูที่  1   ต.
ยางฮอม

กองชาง

8 กอสรางทอเหลี่ยมลําหวยโปง เชื่อมหมู 7
  หมู 18

เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการกอสราง
ทอเหลี่ยมลําหวยโปง เชื่อมหมู 7 หมู 
18 ขนาดกวาง 1.80 เมตร สูง 1.80 
เมตร ยาว 8 เมตร

200,000      หมูที่  18   
ต.ยางฮอม

กองชาง

9 กอสรางที่จอดรถของผูมาติดตอราชการ 
ศพด.บานชมภู

เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการกอสราง
ที่จอดรถของผูมาติดตอราชการ ศพด.
บานชมภู ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 20 
เมตร 

128,000       ศพด.บาน
ชมภู

กองชาง

10 กอสรางฝายน้ําลน คสล. รองสลี 
(หอประชุม หมู 12)

เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการกอสราง
ฝายน้ําลน คสล. รองสลี (หอประชุม 
หมู 12) ขนาดกวาง 2.50 เมตร ยาว 15 
เมตร สูง 2 เมตร 

200,000      หมูที่  12   
ต.ยางฮอม

กองชาง

11 กอสรางรั้ว ศพด.บานปาแดง เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการกอสราง
รั้ว ศพด.บานปาแดง ขนาด ยาว 36.5 
เมตร สูง 2 เมตร 

65,000 ศพด.บานปา
แดง

กองชาง

Phalueda2522
Typewriter
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ลําดับ หนวยงาน
ที่ รับผิดชอบหลัก ต.

ค.

พ.
ย. ธ.ค ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

12 กอสรางรางระบายน้ํา รูปตัวยู (ซอย1) 
ชนิดมีฝาปด หมู 2

เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการกอสราง
รางระบายน้ํา รูปตัวยู (ซอย1) ชนิดมีฝา
ปด หมู 2 ขนาด กวาง 0.30 เมตร ลึก 
0.30 เมตร ยาว 111 เมตร  

200,000      หมูที่  2   ต.
ยางฮอม

กองชาง

13 กอสรางรางระบายน้ํา รูปตัวยู ชนิดมีฝา
ปด (ซอยฝายตนเดื่อ) หมู 6

เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการกอสราง
รางระบายน้ํา รูปตัวยู ชนิดมีฝาปด 
(ซอยฝายตนเดื่อ) หมู 6 ขนาด กวาง 
0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 108 
เมตร  

200,000      หมูที่  6   ต.
ยางฮอม

กองชาง

14 กอสรางรางระบายน้ํา รูปตัวยู ชนิดมีฝา
ปด (สายหนาวัดถึงรองหวาย) หมู 17

เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการกอสราง
รางระบายน้ํา รูปตัวยู ชนิดมีฝาปด 
(สายหนาวัดถึงรองหวาย) หมู 17 
ขนาด กวาง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร 
ยาว 111 เมตร  

200,000      หมูที่  17   
ต.ยางฮอม

กองชาง

15 กอสรางรางระบายน้ํา รูปตัวยู ชนิดมีฝา
ปด หมู 11

เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการกอสราง
รางระบายน้ํา รูปตัวยู ชนิดมีฝาปด หมู 
11 ขนาด กวาง 0.30 เมตร ลึก 0.50 
เมตร ยาว 108 เมตร 

200,000      หมูที่  11  ต.
ยางฮอม

กองชาง

16 กอสรางรางระบายน้ํา รูปตัวยู หมู 21 เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการกอสราง
รางระบายน้ํา รูปตัวยู หมู 21 จุดที่ 1 
หลังตลาดปาแดง ชนิดไมมีฝาปด ขนาด 
กวาง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 
59 เมตร จุดที่ 2 หาแยก ชนิดมีฝาปด 
ขนาด กวาง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร 
ยาว 71 เมตร

200,000      หมูที่  21  ต.
ยางฮอม

กองชาง

Phalueda2522
Typewriter
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ลําดับ หนวยงาน
ที่ รับผิดชอบหลัก ต.

ค.

พ.
ย. ธ.ค ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

17 ขุดเจาะบอบาดาล บริเวณสํานักงาน
เทศบาลตําบลยางฮอม

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการขุดเจาะ
บอบาดาล บริเวณสํานักงานเทศบาล
ตําบลยางฮอม พรอมระบบสูบน้ําซับ
เมอรส  

280,000      เทศบาล
ตําบลยางฮอม

กองชาง

18 ขุดเจาะบอบาดาล บานน้ําแพร หมู 4 เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการขุดเจาะ
บอบาดาล บานนํ้าแพร หมู 4 พรอม
ระบบสูบน้ําซับเมอรส  

280,000      หมูที่  4    
ต.ยางฮอม

กองชาง

19 ขุดเจาะบอบาดาล บานยางฮอม หมู 8 เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการขุดเจาะ
บอบาดาล บานยางฮอม หมู 8 พรอม
ระบบสูบน้ําซับเมอรส 

280,000      หมูที่  8    
ต.ยางฮอม

กองชาง

20 จัดทําที่จอดรถ สํานักงานเทศบาลตําบล
ยางฮอม

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดทําที่
จอดรถของผูมาติดตอราชการเทศบาล
ตําบลยางฮอม หลังที่ 1.ขนาดกวาง 6 
เมตร ยาว 16.50 เมตร  หลังที่ 2 ขนาด
กวาง 4 เมตร ยาว 13.80 เมตร  

309,000 เทศบาล
ตําบลยาง 

ฮอม

กองชาง

21 ติดตั้งไฟฟาแรงต่ําภายใน พรอมติดตั้ง
มิเตอร ขนาด 3 เฟส 15 แอมป ใหกับ
ระบบประปาหมู 7 และ หมู 12

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการติดตั้ง
ไฟฟาแรงต่ําภายใน พรอมติดตั้งมิเตอร 
ขนาด 3 เฟส 15 แอมป ใหกับระบบ
ประปาหมู 7 และ หมู 12

50,000 หมู 7 และ 
หมู 12      
ต.ยางฮอม

กองชาง

22 สรางฝายทดน้ํา (ชวงบานนายมงคล) หมู
 15

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสรางฝาย
ทดน้ํา (ชวงบานนายมงคล) หมู 15
ขนาด กวาง 3 เมตร ยาว 11 เมตร สูง 
1.60 เมตร

200,000      หมูที่ 10    
ต.ยางฮอม

กองชาง

Phalueda2522
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ลําดับ หนวยงาน
ที่ รับผิดชอบหลัก ต.

ค.

พ.
ย. ธ.ค ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

23 สรางพนังปองกันนํ้าเซาะตลิ่ง ลําหวยปา
แดง (ชวงบานนายวรยศ) หมู 16

เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการสราง
พนังปองกันนํ้าเซาะตลิ่ง ลําหวยปาแดง 
(ชวงบานนายวรยศ) หมู 16 ขนาด 
กวาง 3 เมตร ยาว 45 เมตร 

200,000      หมูที่ 16    
ต.ยางฮอม

กองชาง

24 สรางพนังปองกันนํ้าเซาะถนน (สายบาน
น้ําแพร เชื่อมบานงามเมือง) หมู 14

เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการสราง
พนังปองกันนํ้าเซาะถนน (สายบานนํ้า
แพร เชื่อมบานงามเมือง) หมู 14 ขนาด 
ยาว 14 เมตร สูง 2 เมตร

90,000        หมูที่ 14    
ต.ยางฮอม

กองชาง

25 สรางหอถังสูงพรอมถังเก็บน้ํา หมู 5 เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการสรางหอ
ถังสูงพรอมถังเก็บน้ํา หมู 5 ขนาด 
กวาง 3 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 12 เมตร

340,000 หมูที่ 5    ต.
ยางฮอม

กองชาง

26 ปรับปรุงถนนและกอสรางพนังปองกัน
ตลิ่งพัง หมู 4

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปรับปรุง
และกอสรางพนังปองกันตลิ่งพัง หมู 
4    -เทถนนกวาง 4 เมตร ยาว 15 
เมตร    -สรางพนังปองกันตลิ่งพังทลาย 
สูง 1.20 เมตร  ยาว 15 เมตร -ทําราว
กันตก 2 ขางๆละ 6 เมตร                 

200,000      หมูที่ 5    ต.
ยางฮอม

กองชาง
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ลําดับ หนวยงาน
ที่ รับผิดชอบหลัก ต.

ค.

พ.
ย. ธ.ค ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

27 ปรับปรุงทางระบายน้ํา 2 ขางทาง (โคง
บานนายยอด เมืองมูล) หมู 9

เพื่อจายเปนคากอสรางโครงการ
ปรับปรุงทางระบายน้ํา 2 ขางทาง (โคง
บานนายยอด เมืองมูล) หมู 9 เชน วาง
ทอ คสล. เสนผาศูนยกลาง ขนาด 0.80 
เมตร ยาว 81 เมตร พรอมบอพัก ฯลฯ

200,000      หมูที่ 5    ต.
ยางฮอม

กองชาง

28 ปรับปรุงระบบประปา (ขุดเจาะบอ
บาดาล พรอมเครื่องสูบน้ําแบบซับ
เมอรส) หมู 3

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปรับปรุง
ระบบประปา (ขุดเจาะบอบาดาล พรอม
เครื่องสูบน้ําแบบซับเมอรส) หมู 3

280,000      หมูที่ 3    ต.
ยางฮอม

กองชาง

29 ปรับปรุงระบบประปาภูเขา หมู 10 เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปรับปรุง
ระบบประปาภูเขา หมู 10 สรางถังเก็บ
น้ําขนาดกวาง 4.20 ม. ยาว 6.90 ม. 
จํานวน 1 ถัง

200,000      หมูที่ 10    
ต.ยางฮอม

กองชาง

30 ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน หมู 8 เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมูบาน หมู 8 เชน 
ปรับปรุงระบบประปาภายในหมูบาน
ขนาดทอ PVC เสนผาศูนยกลาง 3 นิ้ว 
ยาว 750 ม. และทอ PVC 
เสนผาศูนยกลาง 2 นิ้วยาว 140 ม. ฯลฯ 

200,000      หมูที่ 8    ต.
ยางฮอม

กองชาง
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 ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาเศรษฐกิจสูชุมชนที่เขมแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสงเสริมการทองเที่ยว

ลําดับ หนวย

ที่ ดําเนินงาน 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 โครงการสงเสริมกลุมอาชีพในพื้นที่
ตําบลยางฮอม (กิจกรรมสงเสริมอาชีพ
สตรีการนวดแผนไทย)

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการสงเสริมกลุมอาชีพในพื้นที่
ตําบลยางฮอม (กิจกรรมสงเสริมอาชีพ
สตรีการนวดแผนไทย) เชน คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาปาย ฯลฯ

10,000       ต.ยางฮอม สํานักปลัด
(พช.)

2 โครงการสงเสริมและพัฒนาเกษตรเพื่อ
สืบสานพระราชดําริตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระมหากษัตริย
และพระบรมวงศษานุวงศ

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการสงเสริมและพัฒนาเกษตรเพื่อ
สืบสานพระราชดําริตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระมหากษัตริย
และพระบรมวงศษานุวงศ เชน คา
เดินทาง คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง คาเขาชม
งาน คาอาหารและเครื่องดื่ม คา
วิทยากร คาปาย ฯลฯ

50,000       ต.ยางฮอม สํานักปลัด
(พช.)

3 อุดหนุนโครงการสงเสริมการพัฒนา
ทักษะภาวะผูนําองคกรสตรีอําเภอ  ขุน
ตาล

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการสงเสริม
การพัฒนาทักษะภาวะผูนําองคกรสตรี
อําเภอขุนตาล และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ ฯลฯ

5,000         ต.ยางฮอม สํานักปลัด

งบประมาณ พื้นที่โครงการ/กิจกรรม

แบบ ผด. 02

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม

                                            บัญชีจํานวนโครงการการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ                           
                          แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563

           เทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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ยุทธศาสตรที่ 3   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมและการเมืองเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน

ลําดับ หนวย

ที่ ดําเนินงาน 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 การชวยเหลือประชาชนของเทศบาล
ตําบลยางฮอม (ดานสาธารณภัย)

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการการชวยเหลือประชาชนของ
เทศบาลตําบลยางฮอม (ดานสาธารณ
ภัย) เชน การปองกันและแกไขปญหา
อุทกภัย แผนดินถลม ภัยแลง ภัยหนาว 
วาตภัย ไฟปา และหมอกควัน ฯลฯ

30,000       ต.ยางฮอม สํานักปลัด

2 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ
การจราจรทางถนนชวงเทศกาลปใหม

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ
การจราจรทางถนนชวงเทศกาลปใหม 
เชน ปายประชาสัมพันธ ปายโครงการ 
น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน ฯลฯ

5,000         ต.ยางฮอม สํานักปลัด

3 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ
การจราจรทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ
การจราจรทางถนนชวงเทศกาล
สงกรานต เชน ปายประชาสัมพันธ ปาย
โครงการ น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชน ฯลฯ

5,000         ต.ยางฮอม สํานักปลัด

                          แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 แบบ ผด. 02

รายละเอียดของกิจกรรม

                                            บัญชีจํานวนโครงการการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ                           

           เทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย

พ.ศ. 2563

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ. 2562
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ลําดับ หนวย

ที่ ดําเนินงาน ต.
ค.

พ.
ย. ธ.ค ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.รายละเอียดของกิจกรรม

พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

พ.ศ. 2562

4 โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันไฟปาและหมอกควัน

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันไฟปาและหมอกควัน เชน คา
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง คา
ปายโครงการ วัสดุ คาอุปกรณที่ใชใน
การปองกันและดับไฟปา เอกสาร
ประกอบการอบรม ฯลฯ

70,000       ต.ยางฮอม สํานักปลัด

5 โครงการเฝาระวังเพื่อปองกันและ
ชวยเหลือผูประสบภัยในพื้นที่ตําบล
ยางฮอม

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการเฝาระวังเพื่อปองกันและ
ชวยเหลือผูประสบภัยในพื้นที่ตําบล
ยางฮอม เชน คาจัดชื้ออุปกรณ 
กระสอบฟางเปลา ฯลฯ เพื่อปองกันและ
ยับยั้งเหตุอุทกภัย ภัยแลง ฯลฯ

150,000      ต.ยางฮอม สํานักปลัด

6 โครงการอบรมปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยใหประชาชนในพื้นที่ตําบล
ยางฮอม

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการอบรมปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยใหประชาชนในพื้นที่ตําบล
ยางฮอม เชน คาวิทยากร คาอาหาร 
คาอาหารวาง คาปายโครงการ วัสดุ คา
อุปกรณที่ใชในการอบรม ฯลฯ

30,000       ต.ยางฮอม สํานักปลัด

แผนงานสาธารณสุข
1 ขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค คน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการ
ขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา เชน 
คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร คาปาย
โครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปนในการ
ฝกอบรม ฯลฯ

20,000       ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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ลําดับ หนวย

ที่ ดําเนินงาน ต.
ค.

พ.
ย. ธ.ค ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.รายละเอียดของกิจกรรม

พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

พ.ศ. 2562

2 โครงการการดูแลระยะยาวสําหรับ
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการการดูแลระยะยาวสําหรับ
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เชน คาอาหาร 
คาสมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ 
คาใชจายอื่นที่ในการฝกอบรม ฯลฯ

10,000        ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

3 โครงการควบคุมรณรงคและปองกันโรค
พิษสุนัขบา

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการควบคุมรณรงคและปองกันโรค
พิษสุนัขบา เชน คาอาหาร คาสมนาคุณ
วิทยากร คาปายโครงการ คาใชจายอื่นที่
จําเปนในการฝกอบรม ฯลฯ

20,000        ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

4 โครงการควบคุมและปองกันโรค
ไขเลือดออก

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการควบคุมและปองกันโรค
ไขเลือดออก เชน คาอาหารวาง คาปาย
ประชาสัมพันธโครงการ คาปาย
โครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ

40,000        ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

5 โครงการปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภไมพรอมในวัยรุนตําบลยาง ฮอม

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภไมพรอมในวัยรุนตําบลยางฮอม 
เชน คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร คา
ปายโครงการ คาใชจายอื่นที่ในการ
ฝกอบรม ฯลฯ

10,000       ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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ลําดับ หนวย

ที่ ดําเนินงาน ต.
ค.

พ.
ย. ธ.ค ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.รายละเอียดของกิจกรรม

พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

พ.ศ. 2562

6 โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ เชน คาใชจายอื่นที่จําเปน
ในการฝกอบรม ฯลฯ

30,000        ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

7 โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลระยะ
ยาวสําหรับผูสูงอายุและครอบครัว
ผูสูงอายุ(The project of Long Term
 Care Service Development for 
the Frail Elderly and their Families)

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลระยะ
ยาวสําหรับผูสูงอายุและครอบครัว
ผูสูงอายุ(The Project of Long 
Term Care Service Development 
for the Frail Elderly and their 
Families) เชน คาอาหาร คาสมนาคุณ
วิทยากร คาปายโครงการ คาใชจายอื่นที่
ในการฝกอบรม ฯลฯ

20,000        ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

8 โครงการมหกรรมอาหาร (ยางฮอมมวน
ใจ ใสใจสุขภาพ)

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการมหกรรมอาหาร (ยางฮอมมวน
ใจ ใสใจสุขภาพ) เชน คาอาหาร คา
สมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ 
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม ฯลฯ

40,000       ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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ลําดับ หนวย

ที่ ดําเนินงาน ต.
ค.

พ.
ย. ธ.ค ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
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เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.รายละเอียดของกิจกรรม

พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

พ.ศ. 2562

9 โครงการรณรงคและปองกันโรคติดเชื้อ
ในระบบทางเดินหายใจ เชน ไขหวัด 
2009, ไขหวัดนก

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการรณรงคและปองกันโรคติดเชื้อ
ในระบบทางเดินหายใจ เชนไขหวัด 
2009,ไขหวัดนก เชน คาอาหารวาง คา
ปายประชาสัมพันธโครงการ คาปาย
โครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ

15,000       ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

10 โครงการอบรมการสรางสุขภาพรวมพล
คนสามวัย

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการอบรมการสรางสุขภาพรวมพล
คนสามวัยเชน คาอาหาร คาสมนาคุณ
วิทยากร คาปายโครงการ คาใชจายอื่นที่
จําเปนในการฝกอบรม ฯลฯ

20,000       ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

11 โครงการอบรมผูประกอบการรานคา เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการอบรมผูประกอบการรานคา 
เชน คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร คา
ปายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปนใน
การฝกอบรม ฯลฯ

15,000       ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

12 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ
ในชุมชน

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุใน
ชุมชน เชน คาอาหาร คาสมนาคุณ
วิทยากร คาปายโครงการ คาใชจายอื่นที่
จําเปนในการฝกอบรม ฯลฯ

15,000       ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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ลําดับ หนวย

ที่ ดําเนินงาน ต.
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ย. ธ.ค ม.
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ย.รายละเอียดของกิจกรรม

พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

พ.ศ. 2562

13 โครงการอบรมใหความรูการขออนุญาต
ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการอบรมใหความรูการขออนุญาต 
ตามพ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 เชน 
คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร คาปาย
โครงการ คาใชจายอื่นที่ในการฝกอบรม 
ฯลฯ

15,000       ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

14 โครงการจัดระบบการแพทยฉุกเฉิน
ประจําตําบลยางฮอม

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดระบบ
การแพทยฉุกเฉินประจําตําบลยางฮอม 
เชน คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร คา
ปายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปนใน
การฝกอบรม ฯลฯ

40,000       ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

15 โครงการปองกันและแกไขปญหาเอดส
และโรคติดตอทางเพศสัมพันธแกเยาวชน
ในตําบลยางฮอม

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการปองกันและแกไขปญหาเอดส
และโรคติดตอทางเพศสัมพันธแกเยาวชน
ในตําบลยางฮอม เชน คาอาหาร คา
สมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ 
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม ฯลฯ

10,000       ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

16 โครงการเฝาระวังปองกันและควบคุม
โรคมือ เทา ปาก ใน ศพด.ตําบลยางฮอม

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการเฝาระวังปองกันและควบคุม
โรคมือ เทาปากในศพด.ตําบลยางฮอม 
เชน คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร คา
ปายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปนใน
การฝกอบรม ฯลฯ

15,000       ศพด.ในพื้นที่
ต.ยางฮอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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ลําดับ หนวย
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พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

พ.ศ. 2562

17 อุดหนุนโครงการผาตัดทําหมันเพื่อลด
จํานวนสุนัขและแมวที่เปนพาหะของโรค
พิษสุนัขบา สุนัขและแมวไมมีเจาของใน
พื้นที่จังหวัดเชียงราย ประจําป
งบประมาณ 2563-2563 แกสํานักงาน
ปศุสัตวจังหวัดเชียงราย

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการผาตัด
ทําหมันเพื่อลดจํานวนสุนัขและแมวที่
เปนพาหะของโรคพิษสุนัขบา สุนัขและ
แมวไมมีเจาของในพื้นที่จังหวัด
เชียงราย ประจําปงบประมาณ 2563 
แกสํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงราย

5,000         ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

18 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ
 ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 10

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  เชน คาทําปาย คาสมม
นาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหาร
วาง คาอุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ 

7,000 ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

19 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ
 ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 12

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เชน คาทําปาย คาสมม
นาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหาร
วาง คาอุปกรณการอบรมฯ  
ฯลฯ                                          
             

7,000 ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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ลําดับ หนวย

ที่ ดําเนินงาน ต.
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พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

พ.ศ. 2562

20 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ
 ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 13

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เชน คาทําปาย คาสมม
นาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหาร
วาง คาอุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ      

7,000 ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

21 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ
 ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 15

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เชน คาทําปาย คาสมม
นาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหาร
วาง คาอุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ  

7,000         ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

22 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ
 ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 17

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เชน คาทําปาย คาสมม
นาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหาร
วาง คาอุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ  

7,000         ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

พ.ศ. 2562

23 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ
 ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 8

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  เชน คาทําปาย คาสมม
นาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหาร
วาง คาอุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ

7,000         ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

24 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ
 ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 9

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี  เชน คาทําปาย คาสมม
นาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหาร
วาง คาอุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ 

7,000         ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

25 อุดหนุนโครงการชวยลดการติดเอดส
จากแมสูลูก สภากาชาดไทย พระเจาว
รวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี 
พระราชาทินัดดามาตุ หมูที่ 16

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการชวยลดการติดเอดสจากแมสู
สูก สภากาชาดไทย พระเจาวรวงศเธอ 
พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ เชน คาทําปาย คาสมมนา
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหาร
วาง คาอุปกรณการอบรมฯ  
ฯลฯ                                

7,000         ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

Phalueda2522
Typewriter
23



ลําดับ หนวย

ที่ ดําเนินงาน ต.
ค.

พ.
ย. ธ.ค ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.รายละเอียดของกิจกรรม

พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

พ.ศ. 2562

26 อุดหนุนโครงการชวยลดการติดเอดส
จากแมสูลูก สภากาชาดไทย พระเจาว
รวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี 
พระราชาทินัดดามาตุ หมูที่ 18

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการชวยลดการติดเอดสจากแมสู
สูกสภากาชาดไทย พระเจาวรวงศเธอ 
พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ เชน คาทําปาย คาสมมนา
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหาร
วาง คาอุปกรณการอบรมฯ  
ฯลฯ                            

7,000         ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

27 อุดหนุนโครงการชวยลดการติดเอดส
จากแมสูลูก สภากาชาดไทย พระเจาว
รวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี 
พระราชาทินัดดามาตุ หมูที่ 2

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการชวยลดการติดเอดสจากแมสู
สูกสภากาชาดไทย พระเจาวรวงศเธอ 
พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ เชน คาทําปาย คาสมมนา
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหาร
วาง คาอุปกรณการอบรมฯ  
ฯลฯ                                

7,000         ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

28 อุดหนุนโครงการชวยลดการติดเอดส
จากแมสูลูก สภากาชาดไทย พระเจาว
รวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี 
พระราชาทินัดดามาตุ หมูที่ 20

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการชวยลดการติดเอดสจากแมสู
สูกสภากาชาดไทย พระเจาวรวงศเธอ 
พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ เชน คาทําปาย คาสมมนา
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหาร
วาง คาอุปกรณการอบรมฯ  
ฯลฯ                              

7,000         ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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ลําดับ หนวย

ที่ ดําเนินงาน ต.
ค.

พ.
ย. ธ.ค ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.รายละเอียดของกิจกรรม

พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

พ.ศ. 2562

29 อุดหนุนโครงการชวยลดการติดเอดส
จากแมสูลูก สภากาชาดไทย พระเจาว
รวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี 
พระราชาทินัดดามาตุ หมูที่ 21

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน 
โครงการชวยลดการติดเอดสจากแมสู
สูกสภากาชาดไทย พระเจาวรวงศเธอ 
พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ เชน คาทําปาย คาสมมนา
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหาร
วาง คาอุปกรณการอบรมฯ  
ฯลฯ                               

7,000         ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

30 อุดหนุนโครงการชวยลดการติดเอดส
จากแมสูลูก สภากาชาดไทย พระเจาว
รวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี 
พระราชาทินัดดามาตุ หมูที่ 5

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการชวยลดการติดเอดสจากแมสู
สูกสภากาชาดไทย พระเจาวรวงศเธอ 
พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ  เชน คาทําปาย คาสมมนา
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหาร
วาง คาอุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ 

7,000         ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

31 อุดหนุนโครงการชวยลดการติดเอดส
จากแมสูลูก สภากาชาดไทย พระเจาว
รวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี 
พระราชาทินัดดามาตุ หมูที่ 6

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการชวยลดการติดเอดสจากแมสู
สูกสภากาชาดไทย พระเจาวรวงศเธอ 
พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ  เชน คาทําปาย คาสมมนา
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหาร
วาง คาอุปกรณการอบรมฯ  
ฯลฯ                                

7,000         ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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ลําดับ หนวย

ที่ ดําเนินงาน ต.
ค.

พ.
ย. ธ.ค ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.รายละเอียดของกิจกรรม

พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

พ.ศ. 2562

32 อุดหนุนโครงการชวยลดการติดเอดส
จากแมสูลูก สภากาชาดไทย พระเจาว
รวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี 
พระราชาทินัดดามาตุ หมูที่ 7

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการชวยลดการติดเอดสจากแมสู
สูกสภากาชาดไทย พระเจาวรวงศเธอ 
พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ เชน คาทําปาย คาสมมนา
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหาร
วาง คาอุปกรณการอบรมฯ  
ฯลฯ                                

7,000         ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

33 อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 1

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการชวยลดการติดเอดสจากแมสู
สูกสภากาชาดไทย พระเจาวรวงศเธอ 
พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ เชน คาทําปาย คาสมมนา
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหาร
วาง คาอุปกรณการอบรมฯ  
ฯลฯ                                

7,000         ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

34 อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 11

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เชน คาทําปาย คาสมมนาวิทยากร 
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ        

7,000         ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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ลําดับ หนวย

ที่ ดําเนินงาน ต.
ค.

พ.
ย. ธ.ค ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.รายละเอียดของกิจกรรม

พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

พ.ศ. 2562

35 อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 14

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เชน คาทําปาย คาสมมนาวิทยากร 
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรมฯ  
ฯลฯ                             

7,000         ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

36 อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 19

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เชน คาทําปาย คาสมมนาวิทยากร 
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ                  

7,000         ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

37 อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 3

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เชน คาทําปาย คาสมมนาวิทยากร 
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรมฯ  
ฯลฯ                             

7,000         ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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ลําดับ หนวย

ที่ ดําเนินงาน ต.
ค.

พ.
ย. ธ.ค ม.
ค.

ก.
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มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.รายละเอียดของกิจกรรม

พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

พ.ศ. 2562

38 อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 4

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เชน คาทําปาย คาสมมนาวิทยากร 
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ 

7,000         ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

39 อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 16

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เชน คาทําปาย คาสมมนาวิทยากร 
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ    

6,000         ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

40 อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 18

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เชน คาทําปาย คาสมมนาวิทยากร 
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ             

6,000         ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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ลําดับ หนวย

ที่ ดําเนินงาน ต.
ค.

พ.
ย. ธ.ค ม.
ค.
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มี.
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เม
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ก.
ย.รายละเอียดของกิจกรรม

พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

พ.ศ. 2562

41 อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 2

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เชน คาทําปาย คาสมมนาวิทยากร 
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ      

6,000         ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

42 อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 20

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เชน คาทําปาย คาสมมนาวิทยากร 
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรมฯ
ฯลฯ                                         

6,000         ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

43 อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 21

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เชน คาทําปาย คาสมมนาวิทยากร 
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ  

6,000         ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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ลําดับ หนวย

ที่ ดําเนินงาน ต.
ค.
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เม
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.
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ค.

ก.
ย.รายละเอียดของกิจกรรม

พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

พ.ศ. 2562

44 อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 5

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
เชน คาทําปาย คาสมมนาวิทยากร 
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ        

6,000         ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

45 อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 6

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
เชน คาทําปาย คาสมมนาวิทยากร 
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ  

6,000         ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

46 อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 7

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
เชน คาทําปาย คาสมมนาวิทยากร 
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ

6,000         ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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ลําดับ หนวย

ที่ ดําเนินงาน ต.
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ย.รายละเอียดของกิจกรรม

พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

พ.ศ. 2562

47 อุดหนุนโครงการรณรงคและแกไข
ปญหายาเสพติด To be number one 
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน) 
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 2

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน 
โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพ
ติด To be number one (ศูนยเพื่อน
ใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน) 
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี  เชน คาทําปาย คา
สมมนาวิทยากร คาอาหารกลางวัน 
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ  
ฯลฯ

7,000         ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

48 อุดหนุนโครงการรณรงคและแกไข
ปญหายาเสพติด To be number one 
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน) 
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 16

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพ
ติด To be number one (ศูนยเพื่อน
ใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน) 
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี  เชน คาทําปาย คา
สมมนาวิทยากร คาอาหารกลางวัน 
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ  
ฯลฯ

7,000         ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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ลําดับ หนวย

ที่ ดําเนินงาน ต.
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ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.รายละเอียดของกิจกรรม

พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

พ.ศ. 2562

49 อุดหนุนโครงการรณรงคและแกไข
ปญหายาเสพติด To be number one 
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน) 
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 18

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพ
ติด To be number one (ศูนยเพื่อน
ใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน) 
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี เชน คาทําปาย คา
สมมนาวิทยากร คาอาหารกลางวัน 
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ  
ฯลฯ                             

7,000         ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

50 อุดหนุนโครงการรณรงคและแกไข
ปญหายาเสพติด To be number one 
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน) 
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 20

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพ
ติด To be number one (ศูนยเพื่อน
ใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน) 
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี เชน คาทําปาย คา
สมมนาวิทยากร คาอาหารกลางวัน 
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ ฯลฯ

7,000         ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

51 อุดหนุนโครงการรณรงคและแกไข
ปญหายาเสพติด To be number one 
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน) 
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 21

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน 
โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพ
ติด To be number one (ศูนยเพื่อน
ใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน) 
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี เชน คาทําปาย คา
สมมนาวิทยากร คาอาหารกลางวัน 
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ  
ฯลฯ

7,000         ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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ลําดับ หนวย

ที่ ดําเนินงาน ต.
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ย.รายละเอียดของกิจกรรม

พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

พ.ศ. 2562

52 อุดหนุนโครงการรณรงคและแกไข
ปญหายาเสพติด To be number one 
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน) 
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 6

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพ
ติด To be number one (ศูนยเพื่อน
ใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน) 
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี  เชน คาทําปาย คา
สมมนาวิทยากร คาอาหารกลางวัน 
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ  
ฯลฯ

7,000         ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

53 อุดหนุนโครงการรณรงคและแกไข
ปญหายาเสพติด To be number one 
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน) 
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 7

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพ
ติด To be number one (ศูนยเพื่อน
ใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน) 
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี  เชน คาทําปาย คา
สมมนาวิทยากร คาอาหารกลางวัน 
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ  
ฯลฯ

7,000         ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

54 อุดหนุนโครงการรณรงคและแกไข
ปญหายาเสพติด To be number one 
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน) 
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒาพรรณวดี หมูที่ 5

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพ
ติด To be number one (ศูนยเพื่อน
ใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน) 
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี  เชน คาทําปาย คา
สมมนาวิทยากร คาอาหารกลางวัน 
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ  
ฯลฯ                             

7,000         ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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ลําดับ หนวย
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พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

พ.ศ. 2562

55 อุดหนุนโครงการสงเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมและเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 1

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
เชน คาทําปาย คาสมมนาวิทยากร 
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ

7,000         ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

56 อุดหนุนโครงการสงเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมและเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 11

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เชน คาทําปาย คาสมมนาวิทยากร 
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ

7,000         ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

57 อุดหนุนโครงการสงเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมและเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 14

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เชน คาทําปาย คาสมมนาวิทยากร 
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ 

7,000         ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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ลําดับ หนวย

ที่ ดําเนินงาน ต.
ค.

พ.
ย. ธ.ค ม.
ค.

ก.
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มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.รายละเอียดของกิจกรรม

พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

พ.ศ. 2562

58 อุดหนุนโครงการสงเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมและเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 19

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
เชน คาทําปาย คาสมมนาวิทยากร 
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ

7,000         ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

59 อุดหนุนโครงการสงเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมและเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 3

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เชน คาทําปาย คาสมมนาวิทยากร 
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ  

7,000         ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

60 อุดหนุนโครงการสงเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมและเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 4

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
เชน คาทําปาย คาสมมนาวิทยากร 
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
อุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ

7,000         ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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ลําดับ หนวย

ที่ ดําเนินงาน ต.
ค.

พ.
ย. ธ.ค ม.
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เม
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ก.
ย.รายละเอียดของกิจกรรม

พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

พ.ศ. 2562

61 อุดหนุนโครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม 
หมูที่ 10

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ยาตานภัยมะเร็งเตานม เชน คาทําปาย 
คาสมมนาวิทยากร คาอาหารกลางวัน 
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ  
ฯลฯ  

7,000         ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

62 อุดหนุนโครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม 
หมูที่ 12

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ยาตานภัยมะเร็งเตานม เชน คาทําปาย 
คาสมมนาวิทยากร คาอาหารกลางวัน 
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ  
ฯลฯ 

7,000         ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

63 อุดหนุนโครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม 
หมูที่ 13

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ยาตานภัยมะเร็งเตานม เชน คาทําปาย 
คาสมมนาวิทยากร คาอาหารกลางวัน 
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ  
ฯลฯ

7,000         ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

64 อุดหนุนโครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม 
หมูที่ 15

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ยาตานภัยมะเร็งเตานม เชน คาทําปาย 
คาสมมนาวิทยากร คาอาหารกลางวัน 
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ  
ฯลฯ

7,000         ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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ลําดับ หนวย

ที่ ดําเนินงาน ต.
ค.

พ.
ย. ธ.ค ม.
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เม
.ย

.
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ก.
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ค.

ก.
ย.รายละเอียดของกิจกรรม

พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

พ.ศ. 2562

65 อุดหนุนโครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม 
หมูที่ 17

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ยาตานภัยมะเร็งเตานม เชน คาทําปาย 
คาสมมนาวิทยากร คาอาหารกลางวัน 
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ  
ฯลฯ

7,000         ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

66 อุดหนุนโครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม 
หมูที่ 8

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ยาตานภัยมะเร็งเตานม เชน คาทําปาย 
คาสมมนาวิทยากร คาอาหารกลางวัน 
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ  
ฯลฯ

7,000         ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

67 อุดหนุนโครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม 
หมูที่ 9

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ยาตานภัยมะเร็งเตานม เชน คาทําปาย 
คาสมมนาวิทยากร คาอาหารกลางวัน 
คาอาหารวาง คาอุปกรณการอบรมฯ  
ฯลฯ

7,000         ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

68 อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานใน
พระราชประสงค หมูที่ 1

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค  เชน คาทําปาย คาสมมนา
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหาร
วาง คาอุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ

6,000         ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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ลําดับ หนวย

ที่ ดําเนินงาน ต.
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ค.

ก.
ย.รายละเอียดของกิจกรรม

พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

พ.ศ. 2562

69 อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานใน
พระราชประสงค หมูที่ 10

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค  เชน คาทําปาย คาสมมนา
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหาร
วาง คาอุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ

6,000         ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

70 อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานใน
พระราชประสงค หมูที่ 11

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค  เชน คาทําปาย คาสมมนา
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหาร
วาง คาอุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ

6,000         ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

71 อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานใน
พระราชประสงค หมูที่ 12

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค  เชน คาทําปาย คาสมมนา
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหาร
วาง คาอุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ

6,000         ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

72 อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานใน
พระราชประสงค หมูที่ 13

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค  เชน คาทําปาย คาสมมนา
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหาร
วาง คาอุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ

6,000         ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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ลําดับ หนวย

ที่ ดําเนินงาน ต.
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ย.รายละเอียดของกิจกรรม

พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

พ.ศ. 2562

73 อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานใน
พระราชประสงค หมูที่ 14

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค  เชน คาทําปาย คาสมมนา
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหาร
วาง คาอุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ

6,000         ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

74 อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานใน
พระราชประสงค หมูที่ 15

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค  เชน คาทําปาย คาสมมนา
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหาร
วาง คาอุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ

6,000         ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

75 อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานใน
พระราชประสงค หมูที่ 17

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค  เชน คาทําปาย คาสมมนา
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหาร
วาง คาอุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ

6,000         ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

76 อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานใน
พระราชประสงค หมูที่ 19

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค  เชน คาทําปาย คาสมมนา
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหาร
วาง คาอุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ

6,000         ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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ลําดับ หนวย

ที่ ดําเนินงาน ต.
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พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

พ.ศ. 2562

77 อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานใน
พระราชประสงค หมูที่ 3

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค  เชน คาทําปาย คาสมมนา
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหาร
วาง คาอุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ

6,000         ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

78 อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานใน
พระราชประสงค หมูที่ 4

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค  เชน คาทําปาย คาสมมนา
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหาร
วาง คาอุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ

6,000         ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

79 อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานใน
พระราชประสงค หมูที่ 8

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค  เชน คาทําปาย คาสมมนา
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหาร
วาง คาอุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ

6,000         ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

80 อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมูบานใน
พระราชประสงค หมูที่ 9

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค  เชน คาทําปาย คาสมมนา
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหาร
วาง คาอุปกรณการอบรมฯ  ฯลฯ

6,000         ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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ลําดับ หนวย

ที่ ดําเนินงาน ต.
ค.

พ.
ย. ธ.ค ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.รายละเอียดของกิจกรรม

พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

พ.ศ. 2562

1 โครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้นสําหรับ
เด็กและเยาวชน

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการฝกอาชีพระยะสั้นสําหรับเด็ก
และเยาวชน ประชาชนทั่วไป ประจําป
งบประมาณ 2563 เชน คาไวนิล 
คาตอบแทนวิทยากร คาจางเหมาจัด
ทําอาหารกลางวัน อาหารวางใหผูเขารับ
การอบรม คาเอกสารประกอบการอบรม
เครื่องเขียน คาวัสดุ อุปกรณ 
ประกอบการอบรม ฯลฯ

18,000        ต.ยางฮอม กองการศึกษา

2 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี
และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี
และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คา
วิทยากร คาปาย ฯลฯ

10,000        ต.ยางฮอม สํานักปลัด(พ.ช.)

3 โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและ
ผูดูแลคนพิการเพื่อการเรียนรู

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการเพื่อ
การเรียนรู เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม 
คาวิทยากร คาปาย ฯลฯ

10,000       ต.ยางฮอม สํานักปลัด(พ.ช.)

4 โครงการอบรมใหความรูในการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการอบรมใหความรูในการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด เชน 
คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาวิทยากร คา
ปายไวนิลโครงการ ฯลฯ

10,000       ต.ยางฮอม สํานักปลัด

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
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ลําดับ หนวย

ที่ ดําเนินงาน ต.
ค.

พ.
ย. ธ.ค ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.รายละเอียดของกิจกรรม

พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

พ.ศ. 2562

5 โครงการเสริมสรางภูมิคุมกันใหแก
ครอบครัว (กิจกรรมสงเสริม
ความสัมพันธสมาชิกครอบครัวทุกชวงวัย)

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการเสริมสรางภูมิคุมกันใหแก
ครอบครัว (กิจกรรมสงเสริม
ความสัมพันธสมาชิกครอบครัวทุกชวง
วัย)เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คา
วิทยากร คาปาย ฯลฯ

10,000        ต.ยางฮอม สํานักปลัด

6 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ 
(กิจกรรมเสริมสรางคุณคาใหผูสูงอายุใน
ชุมชน)

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ 
(กิจกรรมเสริมสรางคุณคาใหผูสูงอายุใน
ชุมชน) เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คา
วิทยากร คาปาย ฯลฯ

10,000        ต.ยางฮอม สํานักปลัด

7 โครงการรณรงคการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการรณรงคการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด เชน คาปายไวนิล
โครงการ ฯลฯ

10,000        ต.ยางฮอม สํานักปลัด

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
1 โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจายเปนคาใชจายเปนคาดําเนิน

โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ประจําปงบประมาณ 2563 เชน คา
ซื้อเหรียญรางวัล ถวยรางวัล ของรางวัล 
จัดทําปาย จัดซื้อวัสดุอุปกรณการ
แขงขันกีฬา และตกแตงสถานที่ คา
บํารุงสถานที่การแขงขันกีฬา ฯลฯ

30,000 ต.ยางฮอม กองการศึกษา
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ลําดับ หนวย

ที่ ดําเนินงาน ต.
ค.

พ.
ย. ธ.ค ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.รายละเอียดของกิจกรรม

พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

พ.ศ. 2562

2 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต 
ประจําปงบประมาณ 2563 เชน คาไว
นิล คาวัสดุ อุปกรณ ประกอบ
โครงการฯ  คาซ้ือนํ้าดื่ม น้ําแข็ง แกวน้ํา
พลาสติก ถุงเก็บขยะ ฯลฯ

30,000 ต.ยางฮอม กองการศึกษา

3 โครงการจัดงานประเพณีแหเทียน
เขาพรรษา

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการจัดงานประเพณีแหเทียน
เขาพรรษา ประจําปงบประมาณ 2563 
เชน คาไวนิล คาวัสดุ อุปกรณ ประกอบ
โครงการฯ  คาซ้ือนํ้าดื่ม น้ําแข็ง แกวน้ํา
พลาสติก ถุงเก็บขยะ ฯลฯ

10,000 ต.ยางฮอม กองการศึกษา

4 โครงการจัดงานนอมสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการจัดงานนอมสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ประจําป
งบประมาณ 2563 เชน คาไวนิล คา
วัสดุ อุปกรณ ประกอบโครงการฯ  คา
ซื้อน้ําดื่ม น้ําแข็ง แกวน้ําพลาสติก ถุง
เก็บขยะ ฯลฯ

70,000 ต.ยางฮอม กองการศึกษา
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ลําดับ หนวย

ที่ ดําเนินงาน ต.
ค.

พ.
ย. ธ.ค ม.
ค.

ก.
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มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.รายละเอียดของกิจกรรม

พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

พ.ศ. 2562

5 โครงการปกปองและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการปกปองและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุ
วงศ ประจําปงบประมาณ 2563 เชน คา
ไวนิล คาวัสดุ อุปกรณ ประกอบ
โครงการฯ  คาซ้ือนํ้าดื่ม น้ําแข็ง แกวน้ํา
พลาสติก ถุงเก็บขยะ ฯลฯ

10,000 ต.ยางฮอม กองการศึกษา

6 อุดหนุนกิจกรรมรวมงานพอขุนเม็งราย
มหาราช

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกิจกรรมงานพอ
ขุนเม็งรายมหาราช ใหแก ที่ทําการ
ปกครองอําเภอขุนตาล

50,000 ต.ยางฮอม กองการศึกษา

7 อุดหนุนโครงการงานเทิดพระเกียรติ
สมเด็จยา ณ พระตําหนักดอยตุง

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการงาน
เทิดพระเกียรติสมเด็จยา ณ พระ
ตําหนักดอยตุง ใหแก ที่ทําการปกครอง
อําเภอขุนตาล

3,000 ต.ยางฮอม กองการศึกษา

8 อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณี
สักการะอนุสาวรียพอขุนเม็งรายมหาราช
และงานรดน้ําดําหัวผูวาราชการจังหวัด

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณีสักการะอนุเสาวรียพอขุนเม็ง
รายมหาราชและงานรดน้ําดําหัวผูวา
ราชการจังหวัด ใหแก ทําการปกครอง
อําเภอขุนตาล

3,000 ต.ยางฮอม กองการศึกษา

9 อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา
ฯ พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 10

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดงาน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ร.10 ใหแก ที่ทําการปกครอง
อําเภอขุนตาล

3,000 ต.ยางฮอม กองการศึกษา
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ลําดับ หนวย

ที่ ดําเนินงาน ต.
ค.

พ.
ย. ธ.ค ม.
ค.
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มี.
ค.

เม
.ย

.
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ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.รายละเอียดของกิจกรรม

พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

พ.ศ. 2562

10 อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีวัน
คลายวันพระบรมราชสมภพ ของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนภาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดงาน
พระราชพิธีวันคลายวันพระบรมราช
สมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอ
แหงชาติ  ใหแก ที่ทําการปกครอง
อําเภอขุนตาล

3,000 ต.ยางฮอม กองการศึกษา

11 อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีวัน
คลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนภาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 
(วันที่ 13 ตุลาคม)

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดงาน
พระราชพิธีวันคลายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร รัชกาลที่ 9 (วันที่ 13 ตุลาคม) 
ใหแก ที่ทําการปกครองอําเภอขุนตาล

3,000 ต.ยางฮอม กองการศึกษา

12 อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา ของ
พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวรชิราลงกรณ 
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดงาน
พระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ของพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 
ใหแก ที่ทําการปกครองอําเภอขุนตาล

3,000 ต.ยางฮอม กองการศึกษา
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ลําดับ หนวย

ที่ ดําเนินงาน ต.
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มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.รายละเอียดของกิจกรรม

พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

พ.ศ. 2562

13 อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระ
บรมราชนนีพันปหลวง และวันแม
แหงชาติ

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดงาน
พระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปหลวง 
และวันแมแหงชาติ ใหแก ที่ทําการ
ปกครองอําเภอขุนตาล

3,000 ต.ยางฮอม กองการศึกษา

14 อุดหนุนโครงการจัดงานวันปยมหาราช เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดวัน
ปยมหาราช ใหแก ที่ทําการปกครอง
อําเภอขุนตาล

3,000 ต.ยางฮอม กองการศึกษา

15 อุดหนุนโครงการรวมงานทานหาแมฟา
หลวง

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ
รวมงานทานหาแมฟาหลวง ใหแก ที่ทํา
การปกครองอําเภอขุนตาล

3,000 ต.ยางฮอม กองการศึกษา

16 อุดหนุนโครงการธรรมะสัญจร เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการธรรมะ
สัญจร ใหแก สภาวัฒนธรรมตําบลยางฮ
อม

3,000 ต.ยางฮอม กองการศึกษา

แผนงานสังคมสงเคราะห
1 การชวยเหลือประชาชนของเทศบาล

ตําบลยางฮอม (ดานสงเสริมและพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต)

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการ
ชวยเหลือประชาชนของเทศบาลตําบล
ยางฮอม (ดานสงเสริมและพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต) 

30,000       ต.ยางฮอม สํานักปลัด
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ลําดับ หนวย

ที่ ดําเนินงาน ต.
ค.

พ.
ย. ธ.ค ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.รายละเอียดของกิจกรรม

พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

พ.ศ. 2562

งบกลาง
1 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุในพื้นที่ตําบลยางฮอม ชวงอายุ 
60-69 ป  รายละ 600 บาทชวงอายุ 
70-79 ป  รายละ 700 บาทชวงอายุ 
80-89 ป  รายละ 800 บาทชวงอายุ 
90 ขึ้นไป  รายละ 1,000 ตอเดือน

17,930,400  ต.ยางฮอม สํานักปลัด

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ -เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
คนพิการในพื้นที่ตําบลยางฮอม รายละ 
800 บาทตอเดือน

5,414,400 ต.ยางฮอม สํานักปลัด

3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพแก
ผูปวยเอดสในพื้นที่ตําบลยางฮอม ราย
ละ 500 บาทตอเดือน

330,000 ต.ยางฮอม สํานักปลัด

4 สํารองจาย เพื่อใชจายกรณีจําเปน ฉุกเฉินเกี่ยวกับ
การปองกันและบรรเทาความเดือดรอน
ของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย
ตางๆ เชน การปองกันและแกไขปญหา
อุทกภัย น้ําปาไหลหลาก แผนดินถลม 
ภัยแลง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟปา
และหมอกควัน และโรคติดตอ

1,044,591 ต.ยางฮอม สํานักปลัด
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 ยุทธศาสตรที่ 4   การพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ลําดับ หนวย

ที่ ดําเนินงาน 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 โครงการแขงขันทักษะวิชาการศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการแขงขันทักษะวิชาการศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ประจําปงบประมาณ 2563 
เชน คาไวนิล คาวัสดุอุปกรณประกอบ
โครงการ คาจัดซื้อน้ําดื่มน้ําแข็ง แกว
พลาสติก ถุงเก็บขยะ คาจัดซื้อของ
รางวัล คาบํารุงสถานที ่ฯลฯ

20,000        ต.ยางฮอม กองการศึกษา

2 โครงการคาราวานเสริมสรางเด็ก เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการคาราวานเสริมสรางเด็ก 
ประจําปงบประมาณ 2563 เชน คาไว
นิล เครื่องเขียน คาวัสดุ อุปกรณ 
ประกอบโครงการฯสําหรับเขาฐานการ
เรียนรู คาซื้อของรางวัล คาซ้ือนํ้าดื่ม 
น้ําแข็ง แกวน้ําพลาสติก ถุงเก็บขยะ ฯลฯ

30,000       ต.ยางฮอม กองการศึกษา

3 โครงการคิดสรางสรรคแตเยาววัย เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการคิดสรางสรรคแตเยาววัย
ประจําปงบประมาณ 2563 เชน คาไว
นิล เครื่องเขียน คาวัสดุ อุปกรณ 
ประกอบโครงการฯสําหรับเขาฐานการ
เรียนรู คาซื้อของรางวัล คาซ้ือนํ้าดื่ม 
น้ําแข็ง แกวน้ําพลาสติก ถุงเก็บขยะ ฯลฯ

12,000        ต.ยางฮอม กองการศึกษา

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่

แผนงานการศึกษา

                                            บัญชีจํานวนโครงการการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ                           
                          แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 แบบ ผด. 02

รายละเอียดของกิจกรรม

           เทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย
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ลําดับ หนวย

ที่ ดําเนินงาน ต.
ค.

พ.
ย. ธ.ค ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่รายละเอียดของกิจกรรม

4 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป
งบประมาณ 2563 เชน คาปายไวนิล คา
จัดซื้อของรางวัล คาใชจายการแสดงบน
เวทีในพิธีเปดโครงการ คาใชจายเกี่ยวกับ
สถานที่ และอุปกรณการแขงขัน เกม 
นันทนาการ คาซื้อน้ําดื่มน้ําแข็ง แกวนํ้า 
ถุงเก็บขยะ คาบํารุงสถานที่ ฯลฯ

30,000       ต.ยางฮอม กองการศึกษา

5 โครงการนิทรรศการวิชาการศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตําบลยางฮอม

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการนิทรรศการวิชาการศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตําบลยางฮอม ประจําป
งบประมาณ 2563 เชน คาไวนิล คาปาย
แสดงผลงานวิชาการ คาวัสดุอุปกรณ
ตกแตงสถานที่ คาอาหารวางสําหรับแขก
ผูมีเกียรติ คาของรางวัลการแสดงพิธีเปด
งาน คาบํารุงสถานที่ ฯลฯ

20,000       ต.ยางฮอม กองการศึกษา

6 โครงการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูที่
สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาผู
ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 8 คน ตั้งไว 192,000 บาท 

80,000       ต.ยางฮอม กองการศึกษา

7 โครงการสนับสนุนคาจัดการเรียนการ
สอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (คาจัดการ
เรียนการสอน/รายหัว)

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการสนับสนุนคาจัดการเรียนการ
สอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (คาจัดการ
เรียนการสอน/รายหัว) เชน คาจัดการ
เรียนการสอน/รายหัว จํานวน 216 คน 
ราคาคนละ 1,700 บาท เปนเงินทั้งสิ้น 
367,200 บาท

367,200 ต.ยางฮอม กองการศึกษา
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ลําดับ หนวย

ที่ ดําเนินงาน ต.
ค.

พ.
ย. ธ.ค ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่รายละเอียดของกิจกรรม

8 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(ศพด.)

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(ศพด.) เชน คาหนังสือเรียน อุปกรณการ
เรียน คาเครื่องแบบนักเรียน และคา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 174 คน 
อัตราคนละ 1,130 บาท เปนเงินทั้งสิ้น 
196,620 บาท

196,620 ต.ยางฮอม กองการศึกษา

9 โครงการอบรมจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูระดับปฐมวัย

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการอบรมจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูระดับปฐมวัย ประจําป
งบประมาณ 2563 เชน คาไวนิล 
คาตอบแทนวิทยากร คาจางเหมาจัด
ทําอาหารกลางวัน อาหารวางใหผูเขารับ
การอบรม คาเอกสารประกอบการ
อบรม คาวัสดุ อุปกรณ เครื่องเขียน
ประกอบการอบรม ฯลฯ

20,000 ต.ยางฮอม กองการศึกษา

10 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู/ผูดูแล
เด็ก

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู/ผูดูแล
เด็ก ประจําปงบประมาณ 2563 เชน คา
ไวนิล คาตอบแทนวิทยากร คาจางเหมา
จัดทําอาหารกลางวัน อาหารวางใหผูเขา
รับการอบรม คาเอกสารประกอบการ
อบรม คาวัสดุ อุปกรณ เครื่องเขียน
ประกอบการอบรม ฯลฯ

20,000       ต.ยางฮอม กองการศึกษา
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ลําดับ หนวย

ที่ ดําเนินงาน ต.
ค.

พ.
ย. ธ.ค ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่รายละเอียดของกิจกรรม

11 โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน
 9 แหง

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 9 แหง เชน คาอาหารกลางวัน 
จํานวน 216 คน อัตราคนละ 20 บาท 
จํานวน 245 วัน เปนเงินทั้งสิ้น 
1,058,400 บาท

 1,058,400  ต.ยางฮอม กองการศึกษา

12 โครงการอุยสอนหลานสืบสานภูมิปญญา
ทองถิ่น

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการอุยสอนหลานสืบสานภูมิปญญา
ทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2563 
เชน คาไวนิล คาปายแสดงประวัติความ
เปนมาของฐานการเรียน คาตอบแทน
วิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ คาจัดซื้อนํ้า
ดื่ม น้ําแข็ง แกวน้ําพลาสติก ถุงเก็บขยะ 
คาอาหารวางสําหรับแขกผูมีเกียรติ คา
บํารุงสถานที่ ฯลฯ

10,000       ต.ยางฮอม กองการศึกษา

13 คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็ก
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กดื่มเพื่อการ
พัฒนาการทางรางกาย จํานวน 9 ศูนย 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
สําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กดื่มเพื่อ
การพัฒนาการทางรางกาย จํานวน 9 ศูนย

413,900  ศพด.ในพื้นที่ 
 ต.ยางฮอม

กองการศึกษา

14 คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็ก
อนุบาล-ประถมศึกษาปที่ 6 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
สําหรับเด็กอนุบาล-ประถมศึกษาปที่ 6 
ดื่มเพื่อพัฒนาการทางรางกาย จํานวน 6 
โรงเรียน

935,106  ร.ร.สังกัดสพฐ. กองการศึกษา
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ลําดับ หนวย

ที่ ดําเนินงาน ต.
ค.

พ.
ย. ธ.ค ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่รายละเอียดของกิจกรรม

15 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน สําหรับ
เด็กอนุบาล-ประถมศึกษาปที่ 6 
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตําบลยางฮอม

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน ใหแก โรงเรียนในพื้นที่ตําบล
ยางฮอม ในการดําเนินโครงการอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กอนุบาล -
ประถมศึกษาป 6 (จํานวน 200 วัน) 
จํานวน 6 แหง ดังนี้          1.โรงเรียน
บานหวยสัก  2. โรงเรียนอนุบาลยางฮอม
  3.โรงเรียนบานพญาพิภักดิ์  4.โรงเรียน
บานชมภู       5.โรงเรียนบานปาแดง
หวยหลวง     6.โรงเรียนบานทุงนํ้าแพร
ปาบง

1,952,000 ร.ร.สังกัดสพฐ. กองการศึกษา

16 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กปลอดลูกนํ้ายุงลาย กําจัดแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลายและ -            ศพด. กองการศึกษา

ปองกันโรคไขเลือดออก ต.ยางฮอม

ทั้ง 9 แหง

17 ตรวจสุขภาพประจําป เพื่อตรวจสุขภาพและสํารวจ -            ศพด. กองการศึกษา

ภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย ต.ยางฮอม

ทั้ง 9 แหง

18 รณรงคปองกันและแกไขปญหาโรคมือ เพื่อรณรงค ประชาสัมพันธใหความรู -            ศพด. กองการศึกษา

เทา ปากและโรคติดตอใน ศพด. ในการปองกันและแกไขปญหาโรคมือ ต.ยางฮอม

เทา ปากและโรคติดตอใน ศพด. ทั้ง 9 แหง

19 ออกกําลังกายกอนเขาเรียน จัดกิจกรรมการออกกําลังกายใหเด็กมี -            ศพด. กองการศึกษา

พัฒนาการทางดานรางกายที่สมบูรณ บานหวยสัก

และแข็งแรง

20 ฟนสวยยิ้มหวาน สอนวิธีการแปรงฟนที่ถูกตองและสงเสริม -            ศพด. กองการศึกษา

ใหเด็กรูจักรักษาสุขภาพชองปากและมี บานหวยสัก

ฟนที่แข็งแรง
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ลําดับ หนวย

ที่ ดําเนินงาน ต.
ค.

พ.
ย. ธ.ค ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่รายละเอียดของกิจกรรม

21 เศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักสวนครัว กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผัก -            ศพด. กองการศึกษา

สวนครัวใหเด็กไดเรียนรูหลักเศรษฐกิจ บานหวยสัก

พอเพียงตามแนวพระราชดํารัส ร.9 และศพดบาน

หวยหลวงเหนือ

22 เลานิทานสรางจิตนาการ กิจกรรมการเลานิทานสรางจิตนาการ -            ศพด. กองการศึกษา

ใหแกเด็กและผูปกครอง บานหวย

ศพด.บานหวยหลวงเหนือ หลวงเหนือ

23 กิจกรรมวันไหวครู จัดกิจกรรมวันไหวครูเพื่อใหเด็กไดแสดง -            ศพด.บานหวย กองการศึกษา

ความกตัญูกตเวทีตอครูบาอาจารย หลวงเหนือ

24 กิจกรรมการทําขนมเบเกอรี่ จัดกิจกรรมการทําขนมเบเกอรี่เพื่อให -            ศพด. กองการศึกษา

เด็กไดรับประสบการณตรงจากการ บานหวย

เรียนรูผานประสบการณจริง หลวงเหนือ

25 กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศนศูนย จัดกิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศนศูนย -            ศพด. กองการศึกษา

พัฒนาเด็กเล็กและตกแตงหองเรียน พัฒนาเด็กเล็กและตกแตงหองเรียน ต.ยางฮอม

ใหนาเรียนรู ใหนาเรียนรู ทั้ง 9 แหง

26 เยี่ยมบานเด็กนักเรียน ศพด. ออกเยี่ยมบานนักเรียนของศูนยพัฒนา -            ศพด. กองการศึกษา

เด็กเล็กทั้ง 9 แหง เพื่อเสริมสรางความ ต.ยางฮอม

สัมพันธอันดีระหวางครูผดด.และผูปกครอง ทั้ง 9 แหง

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
1 โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจายเปนคาใชจายเปนคาดําเนิน

โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ประจําปงบประมาณ 2563 เชน คาซ้ือ
เหรียญรางวัล ถวยรางวัล ของรางวัล 
จัดทําปาย จัดซื้อวัสดุอุปกรณการแขงขัน
กีฬา และตกแตงสถานที่ คาบํารุงสถานที่
การแขงขันกีฬา ฯลฯ

30,000       ศพด. กองการศึกษา
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ลําดับ หนวย

ที่ ดําเนินงาน ต.
ค.

พ.
ย. ธ.ค ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พื้นที่รายละเอียดของกิจกรรม

2 โครงการสูขวัญวันกตัญู จัดกิจกรรมมการสูขวัญใหกับเด็ก -            ศพด. กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในตําบลยางฮอม ต.ยางฮอม

ทั้ง 9 แหง ทั้ง 9 แหง

3 สืบสานการแตงกายไทลื้อ จัดใหเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กแตงกาย -            ศพด. กองการศึกษา

ดวยชุดไทลื้อ เพื่อปลูกฝงใหเด็กใน บานหวย

 ศพด.บานหวยหลวงเหนือรูจัก หลวงเหนือ

วัฒนธรรมไทลื้อ 

4 การจัดกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี -            ศพด. กองการศึกษา

ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น และภูมิปญญาทองถิ่นใหเด็กศพด.ได ต.ยางฮอม

เรียนรูการอนุรักษวัฒนธรรมภูมิปญญา ทั้ง 9 แหง

ทองถิ่น

5 การจัดกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อจัดกิจกรรมวันลอยกระทงใหแกเด็ก -            ศพด. กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในตําบลยางฮอม ต.ยางฮอม
เพื่ออนุรักษประเพณีลอยกระทง ทั้ง 9 แหง

6 วันสําคัญของชาติและวันสําคัญ เพื่อจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติและ -            ศพด. กองการศึกษา

ทางศาสนา วันสําคัญทางพุทธศาสนา ต.ยางฮอม

ทั้ง 9 แหง

7 กิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรูและ เพื่อจัดกิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรูและ -            ศพด. กองการศึกษา

ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่น ต.ยางฮอม

ทั้ง 9 แหง

และเยาวชน

ในต.ยางฮอม
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 ยุทธศาสตรที่ 5  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน  

ลําดับ หนวย

ที่ ดําเนินงาน 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 โครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการชุมชนปลอดขยะ Zero waste 
เชน คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร คา
ปายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปนในการ
ฝกอบรม ฯลฯ

20,000       ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

2 โครงการบริหารจัดการขยะแบบพึ่งพา
ตนเองในชุมชน

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการบริหารจัดการขยะแบบพึ่งพา
ตนเองในชุมชนเชน คาอาหาร คา
สมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ 
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม ฯลฯ

30,000       ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

3 โครงการบริหารจัดการขยะอันตรายใน
ชุมชนตําบลยางฮอม

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการการบริหารจัดการขยะอันตราย
ในชุมชนตําบลยางฮอม เชน คาอาหาร 
คาสมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ 
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม 
คาจางเอกชนจัดเก็บขยะ ฯลฯ

50,000        ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

แผนงานเคหะและชุมชน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

                                            บัญชีจํานวนโครงการการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ                           
                          แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 แบบ ผด. 02

           เทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย

รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่
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ลําดับ หนวย

ที่ ดําเนินงาน ต.
ค.

พ.
ย. ธ.ค ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณรายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่

4 โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ 
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการประกวดชุมชน ปลอดขยะ 
เศรษฐกิจพอเพียง เชน คาอาหาร คา
สมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ 
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม ฯลฯ

15,000       ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

5 โครงการสงเสริมการจัดการน้ําเสียของ
สถานประกอบการในชุมชนตําบลยางฮอม

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการสงเสริมการจัดการน้ําเสียของ
สถานประกอบการในชุมชนตําบลยางฮ
อม เชน คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร 
คาปายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปนใน
การฝกอบรม ฯลฯ

10,000       ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

6 การบํารุงรักษาดูแลตนไมและจัดหาพันธุ
ไมทดแทนเพื่อปรับปรุงภูมิทัศนในพื้นที่
ตําบลยางฮอม

เพื่อจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษา
ดูแลตนไมและจัดหาพันธุไมทดแทนและ
ปรับปรุงภูมิทัศนในพื้นที่ตําบลยางฮอม   

50,000       ต.ยางฮอม กองชาง

แผนงานสาธารณสุข
1 โครงการจัดอบรมเขาคายเยาวชนรักปา

และสิ่งแวดลอม
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการจัดอบรมเขาคายเยาวชนรักษา
ปาและสิ่งแวดลอม เชน คาอาหาร คา
สมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ 
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม ฯลฯ

10,000       ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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ลําดับ หนวย

ที่ ดําเนินงาน ต.
ค.

พ.
ย. ธ.ค ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณรายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่

2 โครงการรณรงครักษาความสะอาด
แหลงน้ํา/ลําหวย

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการรณรงครักษาความสะอาดแหลง
น้ํา/ลําหวย เชน คาอาหาร คาสมนาคุณ
วิทยากร คาปายโครงการ คาใชจายอื่นที่
จําเปนในการฝกอบรม ฯลฯ

10,000       ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข

3 โครงการสงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอม
ในชุมชนตําบลยางฮอม

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการสงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมใน
ชุมชนตําบลยางฮอม เชน คาอาหาร คา
สมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ 
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการฝกอบรม ฯลฯ

20,000       ต.ยางฮอม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
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 ยุทธศาสตรที่ 6   การพัฒนาสงเสริมการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีบูรณาการโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง

ลําดับ หนวย

ที่ ดําเนินงาน 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 คาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้ง เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการ
เลือกตั้งในสวนที่เกี่ยวของกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ ฯลฯ

700,000      ต.ยางฮอม สํานักปลัด

2 คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย 
ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตางๆ ซึ่ง
มิใชเพื่อการจัดหา หรือปรับปรุง
ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง

เพื่อจายเปนคาจางองคกรหรือสถาบันที่เปน
กลางดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ ตามมิติที่ขอรับการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการที่กําหนดวงเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเปนกรณี

12,000        ต.ยางฮอม สํานักปลัด

3 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพดาน
กฎหมายสําหรับคณะผูบริหารทองถิ่น 
สมาชิกสภาทองถิ่น และพนักงาน
เทศบาลตําบลยางฮอม

พื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
อบรมพัฒนาศักยภาพดานกฎหมายสําหรับ
คณะผูบริหารทองถิ่นสมาชิกสภาทองถิ่น 
และพนักงานเทศบาลตําบลยางฮอม เชน 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ปายไวนิลโครงการ คาถายเอกสาร คา
สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ

15,000        ต.ยางฮอม สํานักปลัด

งบประมาณ พื้นที่

           เทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

                                            บัญชีจํานวนโครงการการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ                           
                          แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 แบบ ผด. 02

รายละเอียดของกิจกรรม

แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม
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ลําดับ หนวย

ที่ ดําเนินงาน ต.
ค.

พ.
ย. ธ.ค ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.งบประมาณ พื้นที่

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
รายละเอียดของกิจกรรมโครงการ/กิจกรรม

4 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
เชน คาจางพนักงาน คาซื้อวัสดุอุปกรณและ
คาใชจายอื่นๆ ในโครงการ เชน กระดาษ 
ปากกา ฯลฯ คาใชจายทั้งหมดสามารถถัว
เฉลี่ยกันได

200,000      ต.ยางฮอม กองคลัง

แผนงานสาธารณสุข
1 โครงการเทศบาลตําบลยางฮอมยิ้ม

บริการประชาชนเคลื่อนที่
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
เทศบาลตําบลยาง ฮอมยิ้มบริการประชาชน
เคลื่อนที่เชน คาอาหารวาง คาปาย
ประชาสัมพันธโครงการ คาปายโครงการ 
คาใชจายอื่นที่จําเปนฯ ฯลฯ

25,000        ต.ยางฮอม กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
1 โครงการอบรมสงเสริมการจัดทําแผน

ชุมชนใหแกคณะกรรมการหมูบานและ
ประชาชนตําบลยางฮอม

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
อบรมสงเสริมการจัดทําแผนชุมชนใหแก
คณะกรรมการหมูบานและประชาชนตําบล
ยางฮอม เชน คาอาหารกลางวัน คาอาหาร
วางพรอมเครื่องดื่ม ปายไวนิล คาทํา
เอกสารและสิ่งพิมพ และวัสดุ เครื่องเขียน 
และอุปกรณ ฯลฯ

20,000        ต.ยางฮอม สํานักปลัด
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ลําดับ หนวย

ที่ ดําเนินงาน ต.
ค.

พ.
ย. ธ.ค ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.งบประมาณ พื้นที่

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
รายละเอียดของกิจกรรมโครงการ/กิจกรรม

2 โครงการการชวยเหลือประชาชนของ
เทศบาลตําบลยางฮอม (ดานการให
ความชวยเหลือเกษตรกรผูมีรายไดนอย)

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
การชวยเหลือประชาชนของเทศบาลตําบล
ยางฮอม (ดานการใหความชวยเหลือ
เกษตรกรผูมีรายไดนอย) เชน จัดหาหรือ
ปรับปรุงแหลงน้ําเพื่อการเกษตร การ
สนับสนุนอุกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ในการ
ปรับปรุงแหลงน้ํา และคาใชจายอื่นๆตามที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด ฯลฯ

30,000        ต.ยางฮอม สํานักปลัด

งบกลาง
1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อสมทบกองทุนประกันสังคม ดังนี้ (1) 

พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจาง
ทั่วไป ตั้งไว  115,917   (2) พนักงานจาง
ตามภารกิจ(ผูดูแลเด็ก (ทักษะ)) จายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป 61,560 บาท  จายจาก
เงินรายได  16,938 บาท     -เพื่อจายเปน
คาสมทบเงินกองทุนหลักประกันสังคมใน
อัตรารอยละหาของคาจางพรอมหักคาจาง
ของพนักงานจางสงเปนเงินสมทบในอัตรา
เดียวกัน

195,177      ต.ยางฮอม กองคลัง

2 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ (สปสท.)

เพื่อจายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ (สปสท.)-เพื่อจาย
สมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่

400,000      ต.ยางฮอม กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม
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ลําดับ หนวย

ที่ ดําเนินงาน ต.
ค.

พ.
ย. ธ.ค ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.งบประมาณ พื้นที่

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
รายละเอียดของกิจกรรมโครงการ/กิจกรรม

3 เงินคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แหงประเทศไทย ประจําป

เพื่อจายเปนคาบํารุงสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศไทยประจําป ตาม
ขอบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย ขอ 16 

48,253 ต.ยางฮอม กองคลัง

4 คาใชจายในการจัดการจราจร -เพื่อจายเปนคาใชจายในการแกไขปญหา
เกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชนไดรับ
ประโยชนโดยตรง เชน การทาสีตีเสน 
สัญญาณไฟจราจร    สามเหลี่ยมหยุด
ตรวจ ปายจราจร  กระจกโคงจราจร 
กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้น
จราจร แผงพลาสติกใสนํ้า  เสาลมลุก
จราจร เสื้อจราจร  ยางชะลอความเร็วรถ 
ฯลฯ 

10,000        ต.ยางฮอม สํานักปลัด

5 เงินชวยพิเศษ เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาทําศพ ของ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง

235,750 ต.ยางฮอม สํานักปลัด

6 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)

เพื่อสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) ประจําป
งบประมาณ 2562เปนไปตาม
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2548 

592,377      ต.ยางฮอม กองคลัง
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 ยุทธศาสตรที่ 6   การพัฒนาสงเสริมการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีบูรณาการโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง

ลําดับ หนวย

ที่ ดําเนินงาน 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 คาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้ง เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการ
เลือกตั้งในสวนที่เกี่ยวของกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ ฯลฯ

700,000      ต.ยางฮอม สํานักปลัด

2 คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย 
ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตางๆ ซึ่ง
มิใชเพื่อการจัดหา หรือปรับปรุง
ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง

เพื่อจายเปนคาจางองคกรหรือสถาบันที่เปน
กลางดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ ตามมิติที่ขอรับการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการที่กําหนดวงเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเปนกรณี

12,000        ต.ยางฮอม สํานักปลัด

3 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพดาน
กฎหมายสําหรับคณะผูบริหารทองถิ่น 
สมาชิกสภาทองถิ่น และพนักงาน
เทศบาลตําบลยางฮอม

พื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
อบรมพัฒนาศักยภาพดานกฎหมายสําหรับ
คณะผูบริหารทองถิ่นสมาชิกสภาทองถิ่น 
และพนักงานเทศบาลตําบลยางฮอม เชน 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ปายไวนิลโครงการ คาถายเอกสาร คา
สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ

15,000        ต.ยางฮอม สํานักปลัด

งบประมาณ พื้นที่

           เทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

                                            บัญชีจํานวนโครงการการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ                           
                          แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 แบบ ผด. 02

รายละเอียดของกิจกรรม

แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม
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ลําดับ หนวย

ที่ ดําเนินงาน ต.
ค.

พ.
ย. ธ.ค ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.งบประมาณ พื้นที่

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
รายละเอียดของกิจกรรมโครงการ/กิจกรรม

4 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
เชน คาจางพนักงาน คาซื้อวัสดุอุปกรณและ
คาใชจายอื่นๆ ในโครงการ เชน กระดาษ 
ปากกา ฯลฯ คาใชจายทั้งหมดสามารถถัว
เฉลี่ยกันได

200,000      ต.ยางฮอม กองคลัง

แผนงานสาธารณสุข
1 โครงการเทศบาลตําบลยางฮอมยิ้ม

บริการประชาชนเคลื่อนที่
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
เทศบาลตําบลยาง ฮอมยิ้มบริการประชาชน
เคลื่อนที่เชน คาอาหารวาง คาปาย
ประชาสัมพันธโครงการ คาปายโครงการ 
คาใชจายอื่นที่จําเปนฯ ฯลฯ

25,000        ต.ยางฮอม กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
1 โครงการอบรมสงเสริมการจัดทําแผน

ชุมชนใหแกคณะกรรมการหมูบานและ
ประชาชนตําบลยางฮอม

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
อบรมสงเสริมการจัดทําแผนชุมชนใหแก
คณะกรรมการหมูบานและประชาชนตําบล
ยางฮอม เชน คาอาหารกลางวัน คาอาหาร
วางพรอมเครื่องดื่ม ปายไวนิล คาทํา
เอกสารและสิ่งพิมพ และวัสดุ เครื่องเขียน 
และอุปกรณ ฯลฯ

20,000        ต.ยางฮอม สํานักปลัด
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ลําดับ หนวย

ที่ ดําเนินงาน ต.
ค.

พ.
ย. ธ.ค ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.งบประมาณ พื้นที่

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
รายละเอียดของกิจกรรมโครงการ/กิจกรรม

2 โครงการการชวยเหลือประชาชนของ
เทศบาลตําบลยางฮอม (ดานการให
ความชวยเหลือเกษตรกรผูมีรายไดนอย)

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
การชวยเหลือประชาชนของเทศบาลตําบล
ยางฮอม (ดานการใหความชวยเหลือ
เกษตรกรผูมีรายไดนอย) เชน จัดหาหรือ
ปรับปรุงแหลงน้ําเพื่อการเกษตร การ
สนับสนุนอุกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ในการ
ปรับปรุงแหลงน้ํา และคาใชจายอื่นๆตามที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด ฯลฯ

30,000        ต.ยางฮอม สํานักปลัด

งบกลาง
1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อสมทบกองทุนประกันสังคม ดังนี้ (1) 

พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจาง
ทั่วไป ตั้งไว  115,917   (2) พนักงานจาง
ตามภารกิจ(ผูดูแลเด็ก (ทักษะ)) จายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป 61,560 บาท  จายจาก
เงินรายได  16,938 บาท     -เพื่อจายเปน
คาสมทบเงินกองทุนหลักประกันสังคมใน
อัตรารอยละหาของคาจางพรอมหักคาจาง
ของพนักงานจางสงเปนเงินสมทบในอัตรา
เดียวกัน

195,177      ต.ยางฮอม กองคลัง

2 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ (สปสท.)

เพื่อจายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ (สปสท.)-เพื่อจาย
สมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่

400,000      ต.ยางฮอม กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม
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ลําดับ หนวย

ที่ ดําเนินงาน ต.
ค.

พ.
ย. ธ.ค ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.งบประมาณ พื้นที่

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
รายละเอียดของกิจกรรมโครงการ/กิจกรรม

3 เงินคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แหงประเทศไทย ประจําป

เพื่อจายเปนคาบํารุงสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศไทยประจําป ตาม
ขอบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย ขอ 16 

48,253 ต.ยางฮอม กองคลัง

4 คาใชจายในการจัดการจราจร -เพื่อจายเปนคาใชจายในการแกไขปญหา
เกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชนไดรับ
ประโยชนโดยตรง เชน การทาสีตีเสน 
สัญญาณไฟจราจร    สามเหลี่ยมหยุด
ตรวจ ปายจราจร  กระจกโคงจราจร 
กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้น
จราจร แผงพลาสติกใสนํ้า  เสาลมลุก
จราจร เสื้อจราจร  ยางชะลอความเร็วรถ 
ฯลฯ 

10,000        ต.ยางฮอม สํานักปลัด

5 เงินชวยพิเศษ เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาทําศพ ของ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง

235,750 ต.ยางฮอม สํานักปลัด

6 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)

เพื่อสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) ประจําป
งบประมาณ 2562เปนไปตาม
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2548 

592,377      ต.ยางฮอม กองคลัง
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ลําดับ หนวย

ที่ ดําเนินงาน 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 คาจัดซื้อเกาอ้ีพนักพิงต่ํา เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอ้ีพนักพิงต่ําจํานวน
 4 ตัวๆละ 1,600 บาท

6,400       ครุภัณฑ
สํานักงาน

สํานักปลัด

2 คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร  2
 บาน จํานวน 2 หลังๆละ  5,500 บาท

11,000      ครุภัณฑ
สํานักงาน

สํานักปลัด

3 คาจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม
จํานวน 6 ตัวๆ ละ 3,200 บาท รวมเปนเงิน
 19,200 บาท

19,200      ครุภัณฑ
สํานักงาน

สํานักปลัด

4 คาจัดซื้อกลองถายภาพ ดิจิตอล พรอม
เลนส

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองถายภาพ ดิจิตอล
 พรอมเลนส จํานวน 1 ตัวๆละ 35,000 
บาท

35,000 ครุภัณฑ
โฆษณาและ
เผยแพร

สํานักปลัด

5 คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือ
ชนิดLEDขาวดํา ชนิด Network แบบ
ที่ 1 (28 หนา/นาที)

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิด
เลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1 (28 หนา/นาที) จํานวน
 1 เครื่องๆ ละ 8,900 บาท

8,900       ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

สํานักปลัด

6 คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer)

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีด
หมึก พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer) จํานวน 1 เครื่องๆละ 4,300 บาท

4,300       ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

สํานักปลัด

           เทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขุนตาล  จังเชียงราย

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563สถานที่
ดําเนินงาน

                  บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น  

แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

1. ประเภทบัญชีครุภัณฑ
แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม

แบบ ผด. 02/1
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7 คาจัดซื้อเครื่องเปาลม เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเปาลมจํานวน 4
 ตัวๆ ละ 24,000 บาท รวมเปนเงิน 
96,000 บาท

96,000      ครุภัณฑ
การเกษตร

สํานักปลัด

8 คาจัดซื้อเกาอ้ีพนักพิงต่ํา เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอ้ีพนักพิงต่ําจํานวน
 3 ตัวๆละ 1,800 บาท

5,400       ครุภัณฑ
สํานักงาน

กองคลัง

9 คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร  2
 บาน จํานวน 5 หลังๆละ 27,500 บาท

27,500      ครุภัณฑ
สํานักงาน

กองคลัง

10 คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งานสํานักงาน * (จอแสดงภาพขนาด
ไมนอยกวา 19 นิ้ว)

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานสํานักงาน * (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 
เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท

17,000      ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

กองคลัง

11 คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือ
 LED ขาวดํา (18 หนา/นาที)

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิด
เลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) 
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 2,600 บาท

2,600       ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

กองคลัง

12 คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 
800 VA

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคาจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่องๆ 
ละ 2,500 บาท

2,500       ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

กองคลัง

13 คาจัดซื้อโตะอเนกประสงค เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะอเนกประสงค 
จํานวน 30 หลัง ๆ ละ 1,200 บาท รวม
เปนเงิน 36,000 บาท 

36,000      ครุภัณฑ
สํานักงาน

กองการศึกษา
แผนงานการศึกษา
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14 คาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 
ฟุต

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก 
ขนาด 4 ฟุตจํานวน 3 หลัง ๆ ละ 4,800 
บาท รวมเปนเงิน 14,400 บาท
-ใหแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานพญาพิภักดิ์
-ใหแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาแดง
-ใหแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานน้ําแพร

14,400      ครุภัณฑ
สํานักงาน

กองการศึกษา

15 คาจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดไมนอย
กวา 16 นิ้ว

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด
ไมนอยกวา 16 นิ้ว จํานวน 18 ตัวๆ ละ 
1,300 บาท รวมเปนเงิน 23,400 บาท
-ใหแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

23,400      ครุภัณฑ
สํานักงาน

กองการศึกษา

16 คาจัดซื้อตูเก็บถุงนอน 3 ชั้น 18 ชอง เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บถุงนอน 3 ชั้น 
18 ชอง  จํานวน 1 หลัง ๆ ละ 4,500 บาท
 รวมเปนเงิน 4,500 บาท
-ใหแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงศรีเกิด

4,500       ครุภัณฑ
การศึกษา

กองการศึกษา
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17 คาจัดซื้อโตะกิจกรรมอนุบาล
อนุบาลโฟเมกา พรอมเกาอี้ 6 ตัว

เพื่อจายเปนคาใชจายเปนคาจัดซื้อโตะ
กิจกรรมอนุบาลโฟเมกา พรอมเกาอี้ 6 ตัว 
จํานวน 10 ชุดๆ ละ 3,500 บาท รวมเปน
เงิน 35,000 บาท
-ใหแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชมภู จํานวน
 2 ชุด
-ใหแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาแดง 
จํานวน 2 ชุด
-ใหแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาบง 
จํานวน 2 ชุด
-ใหแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานน้ําแพร 
จํานวน 2 ชุด
-ใหแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยสัก 
จํานวน 2 ชุด

35,000      ครุภัณฑ
การศึกษา

กองการศึกษา

18 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 19 นิ้ว)

เพื่อจายเปนคาใชจายเปนคาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน * (จอ
แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน
 2 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท เปนเงิน 
34,000 บาท

34,000      ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

กองการศึกษา

19 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)

เพื่อจายเปนคาใชจายเปนคาจัดซื้อ
เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 7 
เครื่อง ๆ ละ  4,300 บาท เปนเงิน 30,100
 บาท

30,100      ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

กองการศึกษา
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แผนงานสาธารณสุข

20 คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศติดผนัง 
ขนาดไมต่ํากวา 18,000 บีทียู

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกสวน แบบติดผนัง ขนาดไมต่ํากวา
 18,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 
28,600 บาท

28,600      ครุภัณฑ
สํานักงาน

กองสาธารณสุข

21 คาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 
ฟุต

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก 
ขนาด 4 ฟุตจํานวน 1 ตู ๆ ละ 4,800 บาท

4,800       ครุภัณฑ
สํานักงาน

กองสาธารณสุข

22 คาจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดไมนอย
กวา 16 นิ้ว

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด
ไมนอยกวา 16 นิ้ว จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 
1,300 บาท

1,300       ครุภัณฑ
สํานักงาน

กองสาธารณสุข

23 คาจัดซื้อลอกเกอร 9 ประตู มีหู
สําหรับรอยสายยูพรอมกุญแจลอก

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อลอกเกอร 9 ประตู มี
หูสําหรับรอยสายยูพรอมกุญแจลอก 
ขนาด 91.4 X 45.7 X 183 ซม.จํานวน 1 
หลัง ๆ ละ 9,000 บาท 

9,000       ครุภัณฑ
สํานักงาน

กองสาธารณสุข

24 คาจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต
ดิจิตอล

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องวัดความดัน
โลหิตดิจิตอล จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 
1,800 บาท รวมเปนเงิน 7,200 บาท   

7,200       ครุภัณฑ
วิทยาศาสตร

หรือ
การแพทย

สาธารณสุข

25 คาจัดซื้อเครื่องทําน้ําอุนและน้ําเย็น 
แบบตอทอขนาด 2 กอก

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องทํานํ้าอุนและน้ํา
เย็น แบบตอทอขนาด 2 กอก จํานวน 1 
เครื่อง ๆ ละ 26,000 บาท

26,000      ครุภัณฑ
งานบาน
งานครัว

สาธารณสุข

26 คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งานสํานักงาน* (จอแสดงภาพขนาด
ไมนอยกวา 19 นิ้ว)

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานสํานักงาน * (จอขนาดไมนอย
กวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 17,000
 บาท

17,000      ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

สาธารณสุข
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27 คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 
800 VA

เพื่อจายเปนคาจัดชื้อเครื่องสํารองไฟฟา 
ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 
2,500 บาท

2,500       ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

สาธารณสุข

แผนงานเคหะและชุมชน

28 คาจัดซื้อเกาอ้ีพนักพิงต่ํา เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอ้ีพนักพิงต่ํา 
จํานวน 3 ตัวๆ ละ 1,600 บาท รวมเปนเงิน
 4,800

4,800       ครุภัณฑ
สํานักงาน

กองชาง

29 คาจัดซื้อเกาอ้ีพนังพิงกลาง เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอ้ีพนังพิงกลาง 
จํานวน 3 ตัวๆละ 3,190 บาท รวมเปนเงิน
 9,570 บาท 

9,570       ครุภัณฑ
สํานักงาน

กองชาง

30 คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก
สวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด
ไมต่ํากวา 24,000 บีทียู

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 
ขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู จํานวน 1 
เครื่องๆ ละ 32,400 บาท

32,400      ครุภัณฑ
สํานักงาน

กองชาง

31 คาจัดซื้อโตะคอมพิวเตอร เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะคอมพิวเตอร   
จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 2,950 บาท

2,950       ครุภัณฑ
สํานักงาน

กองชาง

32 คาจัดซื้อรถยนตกระเชาซอมไฟฟา

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถยนตกระเชาซอม
ไฟฟาจํานวน 1 คันๆ ละ 2,500,000 บาท

2,500,000  ครุภัณฑ
ยานพาหนะ
และขนสง

กองชาง

33 คาจัดซื้อครอสแยกเสียง 2 ทาง 3 ทาง
 4 ทาง

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครอสแยกเสียง 2 
ทาง 3 ทาง 4 ทาง จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
2,900 บาท

2,900       ครุภัณฑ
ไฟฟาและ

วิทยุ

กองชาง
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