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ค ำน ำ 
 

ด้วยเทศบาลต าบลบ้านแหวน ได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ.2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ 

แผนการด าเนินงานเป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือ
ได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน   
อ่ืน ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

เทศบาลต าบลบ้านแหวนได้จัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลบ้านแหวนและนายอ าเภอหางดง ปฏิบัติราชการแทน 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้พิจารณาอนุมัติให้ประกาศใช้แล้ว เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 

เทศบาลต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ 2563 ทีจ่ัดท าเป็นรูปเล่มนี้ จะเป็นคู่มือในการบริหารงานของเทศบาลต าบลบ้านแหวนให้
เจริญกา้วหน้าในทุกๆ ด้าน สมดังเจตนารมณข์องประชาชนในท้องถิ่นและคณะผู้บริหาร 
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๑. บทน ำ.. 
 

 แผนการด าเนินงาน  หมายความว่า แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดง      
ถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการด าเนินงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
นั้น  
 แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการ
ด าเนินงานและการติดตามประเมินผล เทศบาลต าบลบ้านแหวนจึงได้จัดท าแผนการด าเนินงานขึ้น เพ่ือ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงานพัฒนาต าบลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 
 

๒. วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน.. 
 

 ๑. เพ่ือแสดงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้น 

๒. เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงาน
และจ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน / โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 

๓. เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

๔. เพ่ือตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขต เทศบาลต าบลบ้านแหวนตรง
กับเวลาที่มีความต้องการอย่างแท้จริง และเกิดความพอใจสูงสุด 

๓. ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน.. 
 

 จากแนวทางปฏิบัติในการจัดท าแผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๘ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด ๕ ข้อ ๒๖ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
แผนการด าเนินงานโดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 
ขั้นตอนที่  ๑   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

๑ บทน ำ 



 

ขั้นตอนที่  ๒   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา ร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
 
ขั้นตอนที่  ๓   ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนด าเนินงานแล้ว ให้ประกาศเป็นแผนการ
ด าเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนด าเนินงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 
 จากข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

4. ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน.. 
๑. เป็นการก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นให้ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด และ

ทราบถึงระยะเวลาการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม เพ่ือสามารถให้ผู้ปฏิบัติเตรียมความพร้อมได้
ล่วงหน้า 

๒.มีระยะเวลาเป็นเครื่องมือก าหนดแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนการใช้
จ่ายงบประมาณตามโครงการ เป็นสัปดาห์ เดือน ไตรมาส สามารถควบคุมได้ในขั้นต้น 

๓.เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าเพ่ือดูว่าใช้เวลาในการด าเนินงานไปเท่าใด ในแต่ละยุทธศาสตร์และ
เหลือระยะเวลาที่จะครบก าหนดแล้วเสร็จอีกเท่าใด 

๔.เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   

๕.ช่วยให้การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลต าบลบ้านแหวน เมื่อสิ้นปีมีความสะดวก
มากขึ้น   

 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จัดท ารา่งแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณารา่งแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
ให้ความเห็นชอบ 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

อปท. 

หน่วยงานอ่ืน 

ประกาศใช ้



 

 

แบบ ผด.01 
 



แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ

 คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทัง้หมด

 จ านวน
งบประมาณ

 คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้หมด

หน่วยด าเนินการ

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 2 1.60                   274,000          0.64                   ส านักปลัด
   1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 22 17.60                 7,353,300        17.29                 กองช่าง

รวม 24 19.20                7,627,300       17.93                
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดา้นประชาชนอยู่ดมีสีุข
   2.1 แผนงานการศึกษา 21 16.80                 4,286,239        10.08                 กองการศึกษา ฯ
   2.2 แผนงานสาธารณสุข 6 4.80                   480,000          1.13                   กองสาธารณสุข ฯ
   2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 0.80                   100,000          0.24                   ส านักปลัด
   2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 18 14.40                 1,240,000        2.92                   กองการศึกษา ฯ
   2.5 แผนงานการเกษตร 1 0.80                   50,000            0.12                   ส านักปลัด
   2.6 แผนงานงบกลาง 4 3.20                   21,130,000      49.68                 ส านักปลัด

รวม 51 40.80                27,286,239     64.15                
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดา้นสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
   3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 3.20                   298,300          0.70                   ส านักปลัด
   3.2 แผนงานสาธารณสุข 1 0.80                   260,000          0.61                   กองสาธารณสุข ฯ
   3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 3.20                   380,000          0.89                   ส านักปลัด
   3.4 แผนงานงบกลาง 1 0.80                   100,000          0.24                   ส านักปลัด

รวม 10 8.00                  1,038,300       2.44                  

เทศบาลต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง จังหวัดเชยีงใหม่

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

บัญชโีครงการ/กิจกรรม



แบบ ผด.01ยุทธศาสตร์ / แนวทาง จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ

 คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทัง้หมด

 จ านวน
งบประมาณ

 คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้หมด

หน่วยด าเนินการ

   4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 17 13.60                 2,367,700        5.57                   ส านักปลัด
   4.2 แผนงานการศึกษา 5 4.00                   100,500          0.24                   กองการศึกษา ฯ
   4.3 แผนงานสาธารณสุข 5 4.00                   145,290          0.34                   กองสาธารณสุข ฯ
   4.4 แผนงานเคหะและชุมชน 8 6.40                   327,450          0.77                   กองช่าง
   4.5 แผนงานงบกลาง 1 0.80                   961,975          2.26                   ส านักปลัด

รวม 36 28.80                3,902,915       9.18                  

   5.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 0.80                   50,000            0.12                   ส านักปลัด
   5.2  แผนงานสาธารณสุข 2 1.60                   130,000          0.31                   กองสาธารณสุข ฯ
   5.3  แผนงานเคหะและชุมชน 1 0.80                   2,500,000        5.88                   กองสาธารณสุข ฯ

รวม 4 3.20                  2,680,000       6.30                  
รวม ทุกยุทธศาสตร์ 125 100.00              42,534,754     100.00              

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและการมสี่วนร่วมในการบริหาร

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม



 

 

แบบ ผด.02 
 



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
1 โครงการจดัท าประตูบานเล่ือน

อตัโนมัติอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลบ้านแหวน

เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างปรับปรุงประตูทางเขา้ส านักงาน
จากประตูบานเล่ือนเป็นประตูบานเล่ือนอตัโนมัติ จ านวน
 1 ชดุ ขนาดสูง 2.00 เมตร พื้นที่รวม 13.00 ตารางเมตร
 ตามแบบแปลนและแผนผังเทศบาลต าบลบ้านแหวน 
เลขที่ H1-04-63
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถงึ 2565) หน้าที่ 187 ล าดับที่ 45

113,000 ส านักงาน
เทศบาล
ต าบลบ้าน
แหวน

กองชา่ง

2 โครงการปรับปรุงเวที ศูนย์
ขอ้มูลหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้าน
แหวน (ศูนยไ์ชโย)

เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างปรับปรุงเวที ห้องประชมุศูนย์
ขอ้มูลหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านแหวน (ศูนยไ์ชโย) 
ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร พื้นที่รวมไม่
น้อยกว่า 15.66 ตารางเมตร ตามแบบแปลนและแผนผัง
เทศบาลต าบลบ้านแหวน เลขที่ H-04-63
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถงึ 2565) หน้าที่ 187 ล าดับที่ 43

161,000 ศูนยข์อ้มูล
หัตถกรรมไม้
แกะสลัก
บ้านแหวน 
(ศูนยไ์ชโย)

กองชา่ง

1. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

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

เทศบาลต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง จังหวัดเชยีงใหม่

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

(2) แผนงานเคหะและชมุชน

1 โครงการกอ่สร้างปรับปรุงป้าย
ส านักงานเทศบาลต าบลบ้าน
แหวน บ้านชา่งค าน้อยหมู่ที่ 4 
กว้าง 0.60 ยาว 5.40 เมตร 
พื้นที่รวม 3.24 ตารางเมตร

เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างปรับปรุงป้ายส านักงานเทศบาล
ต าบลบ้านแหวน บ้านชา่งค าน้อย หมู่ที่ 4 กว้าง 0.60 
ยาว 5.40 เมตร พื้นที่รวม 3.24 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนและแผนผังเทศบาลต าบลบ้านแหวน เลขที่ 
H-04-63
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถงึ 2565) หน้าที่ 187 ล าดับที่ 44

37,000 ส านักงาน
เทศบาล
ต าบลบ้าน
แหวน

กองชา่ง

2 โครงการกอ่สร้างหลังคาคลุม
เคร่ืองเล่นสนาม ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 125.00 ตาราง
เมตรบ้านโขงขาว หมู่ที่ 2

เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างหลังคาคลุมเคร่ืองเล่นสนาม 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 125.00 ตารางเมตร บ้านโขงขาว หมู่ที่ 2 ตามแบบ
แปลนและแผนผังเทศบาลต าบลบ้านแหวน เลขที่ 
H-04-62
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถงึ 2565) หน้าที่ 141 ล าดับที่ 24

303,000 บ้านโขงขาว
 หมู่ที่ 2

กองชา่ง

3 โครงการกอ่สร้างก าแพงกั้นดินล า
เหมืองแม่ท่าชา้ง บ้านชา่งค า
หลวง หมู่ที่ 5 ขนาดฐานกว้าง 
2.20  เมตร ยาว 10.00 เมตร  
ลึกเฉล่ีย 2.20 เมตร

เพื่อจา่ยเป็นกอ่สร้างก าแพงกั้นดินล าเหมืองแม่ท่าชา้ง 
บ้านชา่งค าหลวง หมู่ที่ 5 ขนาดฐานกว้าง 2.20 เมตร 
ยาว 10.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 2.20 เมตร ตามแบบแปลน
และแผนผังเทศบาลต าบลบ้านแหวน เลขที่ C-05-63
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถงึ 2565) หน้าที่ 117 ล าดับที่ 15

86,000 บ้านชา่งค า
หลวง หมู่ที่ 5

กองชา่ง



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

4 โครงการกอ่สร้างก าแพงกนัดินล า
เหมืองหลวง ซอยนางจนิดา ขนุ
หล่อ ชว่งที่ 2 บ้านดอนไฟ หมู่ที่ 
12 ขนาดฐานกว้าง 2.20 เมตร 
สูง 2.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร

เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างก าแพงกนัดินล าเหมืองหลวง 
ซอยนางจนิดา ขนุหล่อ ชว่งที่ 2 บ้านดอนไฟ หมู่ที่ 12 
ขนาดฐานกว้าง 2.20 เมตร สูง 2.00 เมตร ยาว 46.00 
เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านแหวน เลขที่ 
C-12-63
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถงึ 2565) หน้าที่ 104 ล าดับที่ 4

484,000 บ้านดอนไฟ 
หมู่ที่ 12

กองชา่ง

5 โครงการกอ่สร้างก าแพงกั้นดิน
หลังหอพ่อบ้าน (ด้านทิศเหนือ 
ซอย.5) บ้านชา่งค าน้อย หมู่ที่ 4 
ขนาดฐานกว้าง 2.20 เมตร ยาว 
60.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 2.20 เมตร

เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างก าแพงกั้นดินหลังหอพ่อบ้าน 
(ด้านทิศเหนือ ซอย.5) บ้านชา่งค าน้อย หมู่ที่ 4 ขนาด
ฐานกว้าง 2.20 เมตร ยาว 60.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 2.20 
เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านแหวน เลขที่ 
C-04-63
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถงึ 2565) หน้าที่ 68 ล าดับที่ 3

497,000 บ้านชา่งค า
น้อย หมู่ที่ 4

กองชา่ง

6 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 10 บ้านท้าวบุญ
เรือง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 1.70 
เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร จ านวนพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 85.00 ตารางเมตร

เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10
 บ้านท้าวบุญเรือง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 1.70 เมตร ยาว 
50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จ านวนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
85.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้าน
แหวน เลขที่ A-03-63
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถงึ 2565) หน้าที่ 63 ล าดับที่ 2

49,000 ซอย 10 
บ้านท้าวบุญ
เรือง หมู่ที่ 3

กองชา่ง



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

7 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หน้าบ้านนางแสงอรุณ
 บุญจโีน ถงึบ้านนายทองแดง 
ใบบัว บ้านดู่ หมู่ 11 ขนาดกว้าง
 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 155.38 ตารางเมตร 
ไม่มีหินคลุกไหล่ทาง

เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า
บ้านนางแสงอรุณ บุญจโีน ถงึบ้านนายทองแดง ใบบัว 
บ้านดู่ หมู่ 11 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 155.38 ตาราง
เมตร ไม่มีหินคลุกไหล่ทาง ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลบ้านแหวน เลขที่ A-11-63
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถงึ 2565) หน้าที่ 100 ล าดับที่ 4

86,800 บ้านดู่ หมู่ 11 กองชา่ง

8 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หน้าบ้านนายสิงห์แกว้
 แดงตา ถงึหน้าบ้านนายบุญมี 
เมืองมา จ านวน 2 ชว่ง

เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า
บ้านนายสิงห์แกว้ แดงตา ถงึหน้าบ้านนายบุญมี เมืองมา
 จ านวน 2 ชว่ง
   ชว่งที่ 1 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 74.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร(ไม่มีหินคลุกไหล่ทาง) 
   ชว่งที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร(ไม่มีหินคลุกไหล่ทาง)
   หรือจ านวนพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 319.00 ตารางเมตร
 บ้านจอมทอง หมู่ที่ 10 ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล
บ้านแหวน เลขที่ A-10-63
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถงึ 2565) หน้าที่ 95 ล าดับที่ 8

178,000 บ้านจอมทอง
 หมู่ที่ 10

กองชา่ง



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

9 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเขา้บ้านนายทอง
เหรียญ ศรีชยัแกว้ ซอย 2 บ้าน
เด่ือ หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 51.00 เมตร หนา 
0.15 เมตรพร้อมหินคลุกไหล่ทาง
 กว้างเฉล่ียขา้งละ 0.15 เมตร

เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเขา้บ้าน
นายทองเหรียญ ศรีชยัแกว้ ซอย 2 บ้านเด่ือ หมู่ที่ 9 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 51.00 เมตร หนา 0.15 
เมตรพร้อมหินคลุกไหล่ทาง กว้างเฉล่ียขา้งละ 0.15 
เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านแหวน เลขที่ 
A-09-63
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถงึ 2565) หน้าที่ 88 ล าดับที่ 4

86,900 บ้านเด่ือ หมู่
ที่ 9

กองชา่ง

10 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอย 1 เชื่อมซอย 4 
ขา้งบ้านนายประพันธ์  จนัเขยีว 
บ้านเด่ือ  หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 76.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร (ไม่มีหินคลุก
ไหล่ทาง)

เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 1 
เชื่อมซอย 4 ขา้งบ้านนายประพันธ์ จนัเขยีว บ้านเด่ือ 
หมู่ที่ 9ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 76.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร (ไม่มีหินคลุกไหล่ทาง) ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลบ้านแหวน เลขที่ A-09-63
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถงึ 2565) หน้าที่ 88 ล าดับที่ 3

131,300 บ้านเด่ือ  
หมู่ที่ 9

กองชา่ง

11 โครงการกอ่สร้างท่อหล่ียม
คอนกรีตเสริมเหล็ก ล าเหมือง
ศาลาบริเวณหน้าร้านคาร์แคร์ 
บ้านไร่ หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 2.10 
เมตร ลึก 1.80 เมตร มอก.
1166-2536 จ านวน 15 ท่อน

เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างท่อหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก ล า
เหมืองศาลาบริเวณหน้าร้านคาร์แคร์ บ้านไร่ หมู่ที่ 1 
ขนาดกว้าง 2.10 เมตร ลึก 1.80 เมตร มอก.1166-2536
 จ านวน 15 ท่อน ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้าน
แหวน เลขที่ F-01-63
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถงึ 2565) หน้าที่ 55 ล าดับที่ 2

710,800 บ้านไร่ หมู่ที่
 1

กองชา่ง



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

12 โครงการกอ่สร้างท่อเหล่ียมล า
เหมืองหน้าวัด (หลังบ้านนายชม 
 บุญเมือง) บ้านชา่งค าหลวง หมู่
ที่ 5 ขนาดกว้าง 1.50 เมตร สูง 
1.50 เมตร จ านวน 32 ท่อน 
พร้อมบ่อพัก 3 บ่อ ยาวรวม 
37.00 เมตร

เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างท่อเหล่ียมล าเหมืองหน้าวัด 
(หลังบ้านนายชม บุญเมือง) บ้านชา่งค าหลวง หมู่ที่ 5 
ขนาดกว้าง 1.50 เมตร สูง 1.50 เมตร จ านวน 32 ท่อน
 พร้อมบ่อพัก 3 บ่อ ยาวรวม 37.00 เมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลบ้านแหวน เลขที่ F-05-63
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถงึ 2565) หน้าที่ 72 ล าดับที่ 3

490,000 บ้านชา่งค า
หลวง หมู่ที่ 5

กองชา่ง

13 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 เชื่อม
 ซอย 4 บ้านท้าวบุญเรือง หมู่ที่ 
3 ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 
38.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร

เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ซอย 3 เชื่อม ซอย 4 บ้านท้าวบุญเรือง หมู่ที่ 3 ขนาด
กว้าง 1.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร
 ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านแหวน เลขที่ B-03-63
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถงึ 2565) หน้าที่ 63 ล าดับที่ 1

292,300 บ้านท้าวบุญ
เรือง หมู่ที่ 3

กองชา่ง

14 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 หน้า
บ้านนายสมบูรณ์ ขวัญเชอืกดี 
ถงึหน้าบ้าน นายประเสริฐ ทอง
หล้า ขนาดกว้าง 0.30 เมตรยาว 
122.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40 
เมตร บ้านจอมทอง หมู่ที่ 10

เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ซอย 7 หน้าบ้านนายสมบูรณ์ ขวัญเชอืกดี ถงึหน้าบ้าน 
นายประเสริฐ ทองหล้า ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 
122.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร บ้านจอมทอง หมู่ที่ 
10 ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านแหวน เลขที่ 
B-10-63
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถงึ 2565) หน้าที่ 95 ล าดับที่ 7

298,000 บ้านจอมทอง
 หมู่ที่ 10

กองชา่ง



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

15 โครงการขดุลอกล าเหมืองในเขต
เทศบาลต าบลบ้านแหวน จ านวน
 29 สายทาง

เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินการขดุลอกล าเหมืองในเขต
เทศบาลต าบลบ้านแหวน จ านวน 29 สายทาง ความยาว
รวม 13,570.00 เมตร กว้าง 0.60-3.00 เมตร ลึก 
0.30-1.00 เมตร ปริมาตรดินขดุ 10,402.40 ลบ.ม. ตาม
แบบแปลนและแผนผังเทศบาลบ้านแหวน เลขที่ 
Z-01-63
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถงึ 2565) หน้าที่ 205 ล าดับที่ 1

488,000 ต าบลบ้าน
แหวน

กองชา่ง

16 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ซอยร่วมใจบ้านแหวน บ้านโขง
ขาว หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 215.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร จ านวนพื้นที่รวมไม่
น้อยกว่า 695.90 ตารางเมตร

เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
ร่วมใจบ้านแหวน บ้านโขงขาว หมู่ที่ 2 ขนาด กว้าง 3.00
 เมตร ยาว 215.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จ านวนพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า 695.90 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลบ้านแหวน เลขที่ A-02-63
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถงึ 2565) หน้าที่ 59 ล าดับที่ 2

497,500 บ้านโขงขาว
 หมู่ที่ 2

กองชา่ง

17 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง
สนามกฬีาเทศบาลต าบลบ้าน
แหวน บ้านโขงขาว หมู่ที่ 2

เพื่อจา่ยเป็นค่าปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างสนามกฬีา
เทศบาลต าบลบ้านแหวน บ้านโขงขาว หมู่ที่ 2 ตามแบบ
แปลนและแผนผังเทศบาลต าบลบ้านแหวน เลขที่ 
E-02-63
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถงึ 2565) หน้าที่ 114 ล าดับที่ 7

417,000 สนามกฬีา
เทศบาล
ต าบลบ้าน
แหวน บ้าน
โขงขาว หมู่ที่
 2

กองชา่ง



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

18 โครงการเปล่ียนฝารางระบายน้ า 
จากเดิมเป็นตะแกรงเหล็ก ถนน
สายหลัก บ้านปากกอง หมู่ที่ 6 
ขนาด 0.40 เมตร ยาว 210.00 
เมตร

เพื่อจา่ยเป็นค่าเปล่ียนฝารางระบายน้ า จากเดิมเป็น
ตะแกรงเหล็ก ถนนสายหลัก บ้านปากกอง หมู่ที่ 6 
ขนาด 0.40 เมตร ยาว 210.00 เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลบ้านแหวนเลขที่  D-06-63
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถงึ 2565) หน้าที่ 76 ล าดับที่ 3

475,000 บ้านปากกอง
 หมู่ที่ 6

กองชา่ง

19 โครงการวางท่อ พร้อมบ่อพัก 
ซอยบ้านนายจกัรภพ ไชยเทพ 
บ้านเด่ือ หมู่ที่ 9 ขนาด เส้นผ่าน
ศูนยก์ลาง 0.60 เมตร จ านวน 54
 ท่อนพร้อมบ่อพัก 6 บ่อ

เพื่อจา่ยเป็นค่าวางท่อ พร้อมบ่อพัก ซอยบ้านนายจกัร
ภพ ไชยเทพ บ้านเด่ือ หมู่ที่ 9 ขนาด เส้นผ่านศูนยก์ลาง
 0.60 เมตร จ านวน 54 ท่อนพร้อมบ่อพัก 6 บ่อ ตาม
แบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านแหวน เลขที่  F-09-63
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถงึ 2565) หน้าที่ 88 ล าดับที่ 5

251,000 บ้านเด่ือ หมู่
ที่ 9

กองชา่ง



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

20 โครงการวางท่อระบายน้ าบ้านหัว
เสือ ขา้งศาลาอา่นหนังสือหมู่บ้าน
 บ้านต้นเฮือด หมู่ที่ 8 ขนาด 
เส้นผ่านศูนยก์ลาง  0.60  เมตร 
จ านวน 3 ชว่ง

เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างวางท่อระบายน้ าบ้านหัวเสือ ขา้ง
ศาลาอา่นหนังสือหมู่บ้าน บ้านต้นเฮือด หมู่ที่ 8 ขนาด 
เส้นผ่านศูนยก์ลาง 0.60 เมตร จ านวน 3 ชว่ง
   ชว่งที่ 1 วางท่อระบายน้ าขนาด เส้นผ่านศูนยก์ลาง 
0.60 เมตร  จ านวน 23 ท่อน พร้อมบ่อพัก 3 บ่อ 
   ชว่งที่ 2 วางท่อระบายน้ าขนาด เส้นผ่านศูนยก์ลาง 
0.60 เมตร  จ านวน 29 ท่อน พร้อมบ่อพัก 4 บ่อ 
   ชว่งที่ 3 วางท่อระบายน้ าขนาด เส้นผ่านศูนยก์ลาง 
0.60 เมตร  จ านวน 56 ท่อน พร้อมบ่อพัก 6 บ่อ 
   ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านแหวนเลขที่  
F-2-08-63
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถงึ 2565) หน้าที่ 84 ล าดับที่ 2

468,000 บ้านต้นเฮือด
 หมู่ที่ 8

กองชา่ง

21 โครงการวางท่อเหล่ียมพร้อมบ่อ
พัก ถนนสายหลักปากทางบ้าน
ดอนคาถงึบ้านเหมืองง่า บ้านป่า
หมาก หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 1.50 
เมตร ลึก 1.50 ยาว  41.00 เมตร
 พร้อมบ่อพัก 2 บ่อ

เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างวางท่อเหล่ียมพร้อมบ่อพัก ถนน
สายหลักปากทางบ้านดอนคาถงึบ้านเหมืองง่า บ้านป่า
หมาก หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ลึก 1.50 ยาว 
41.00 เมตร พร้อมบ่อพัก 2 บ่อ ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลบ้านแหวน เลขที่ F-07-63
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถงึ 2565) หน้าที่ 80 ล าดับที่ 4

576,700 บ้านป่าหมาก
 หมู่ที่ 7

กองชา่ง



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

22 โครงการปรับปรุงสวนสุขภาพ
สนามกฬีา เทศบาลต าบลบ้าน
แหวน

เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการปรับปรุงสวน
สุขภาพสนามกฬีา เทศบาลต าบลบ้านแหวน บ้านโขงขาว
 หมู่ที่ 2 ประกอบด้วย
  (1) งานถนนทางเดินและลานส าหรับติดต้ังอปุกรณ์
เคร่ืองออกก าลัง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 568.00 ตารางเมตร
  (2) งานปลูกสนามหญ้า พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 
ตารางเมตร
  (3) งานใบไม้ พุ่มไม้ จ านวน 7 ชนิด ประกอบด้วย ต้น
เขม็แดง ยาว 360.00 เมตร ต้นไทรเกาหลี จ านวน 195 
ต้น ต้นแคนา จ านวน 1 ต้น ต้นตะค้ า จ านวน 1 ต้น ต้น
ปีป จ านวน 3 ต้น ต้นหางนกยงู จ านวน 2 ต้น ต้นหู
กระจง จ านวน 2 ต้น
  (4) อปุกรณ์เคร่ืองเล่นออกก าลังกาย จ านวน 11 
ชนิด ๆ ละ 1 ชดุ ประกอบด้วย บาร์เด่ียวต่างระดับ ดัน
พื้นต่างระดับ คานดันพื้นสลับ คานไล่ระดับ ทางเดิน
ท่อนซุงต่างระดับ ที่นั่งท่อนซุงซีเมนต์ กระดานกรรเชยีง
 คานดันพื้นต่างระดับ ลูกระนาดท่อนซุงซีเมนต์ 
กากบาทหรรษา ม้านั่งสนาม อปุกรณ์บาร์โหนคู่ ตาม
แบบแปลนและแผนผังเทศบาลต าบลบ้านแหวน เลขที่ 
H-02-63
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496

450,000 สนามกฬีา 
เทศบาล
ต าบลบ้าน
แหวน

กองชา่ง



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการแขง่ขนัทักษะวิชาการ
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการแขง่ขนั
ทักษะวิชาการศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 แห่ง โดยมี
ค่าใชจ้า่ยประกอบด้วย ค่าวัสดุค่าสถานที่ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ รางวัล ฯลฯ เพื่อส่งเสริมพัฒนา
เด็กให้มีความพร้อมทั้งทางร่างกาย อารมณ์สังคม 
สติปัญญาและจติใจ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจา่ยค่าใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักฬีา
และการส่งนักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถงึ 2565) 
หน้าที่ 140 ล าดับที่ 23

40,000 ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก/
เทศบาล
ต าบลบ้าน
แหวน

กอง
การศึกษา

(1) แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2563

2. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นประชาชนอยู่ดมีสีขุ

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

เทศบาลต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง จังหวัดเชยีงใหม่

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563

2. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นประชาชนอยู่ดมีสีขุ

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562

2 โครงการเปิดบ้านวิชาการ เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการเปิดบ้าน
วิชาการของ ศพด. ทั้ง 4 แห่ง เพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กให้
มีความพร้อมทาง ร่างกาย อารมณ์สังคม สติปัญญาและ
จติใจ โดยมีค่าใชจ้า่ยประกอบด้วย ค่าวัสดุ ค่าจดั
สถานที่ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ การจดั
นิทรรศการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจา่ยค่าใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักฬีา 
และการส่งนักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที่ 140 ล าดับที่ 22

35,000 ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก/
เทศบาล
ต าบลบ้าน
แหวน

กอง
การศึกษา

3 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแล
เด็กและบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา
- เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรม และการเขา้รับการฝึกอบรม
ของเจา้หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที่ 140 ล าดับที่ 21

40,000 ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก/
ส านักงาน
เทศบาล
ต าบลบ้าน
แหวน

กอง
การศึกษา



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563

2. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นประชาชนอยู่ดมีสีขุ

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562

4 โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการเรียนรู้สู่โลก
กว้างของ ศพด.จ านวน 4 แห่ง เพื่อให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์จริงสร้างแรงจงูใจ กระตุ้นผู้เรียนให้เกดิการ
ใฝ่เรียนรู้และเสริมสร้างพัฒนาการครบทุกด้านเหมาะสม
กบัวัย โดยมีค่าใชจ้า่ยประกอบด้วย ค่าพาหนะ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
ค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรม และการเขา้รับการฝึกอบรม
ของเจา้หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที่ 139 ล าดับที่ 20

35,000 ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก/
ส านักงาน
เทศบาล
ต าบลบ้าน
แหวน

กอง
การศึกษา

5 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าจดัการ
เรียนการสอน รายหัว) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กชา่งค าหลวง

เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการสนับสนุน
ค่าใชจ้า่ยการบริหารสถานศึกษา(ค่าจดัการเรียนการสอน
 รายหัว)ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กชา่งค าหลวง
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
3886 ลงวันที่ 28 มิถนุายน 2562 เร่ือง ซักซ้อมแนวทาง
การจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถงึ 2565) หน้าที่ 139 ล าดับที่ 18

68,000 ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กชา่ง
ค าหลวง

กอง
การศึกษา



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563

2. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นประชาชนอยู่ดมีสีขุ

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562

6 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยการ
บริหารสถานศึกษา(ค่าจดัการ
เรียนการสอน รายหัว)ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กท้าวบุญเรือง

เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการสนับสนุน
ค่าใชจ้า่ยการบริหารสถานศึกษา (ค่าจดัการเรียนการ
สอน รายหัว) ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กท้าวบุญเรือง
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
3886 ลงวันที่ 28 มิถนุายน 2562 เร่ือง ซักซ้อมแนวทาง
การจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถงึ 2565) หน้าที่ 139 ล าดับที่ 18

66,300 ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กท้าว
บุญเรือง

กอง
การศึกษา

7 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยการ
บริหารสถานศึกษา(ค่าจดัการ
เรียนการสอน รายหัว)ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กบ้านไร่

เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการสนับสนุน
ค่าใชจ้า่ยการบริหารสถานศึกษา (ค่าจดัการเรียนการ
สอน รายหัว) ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
3886 ลงวันที่ 28 มิถนุายน 2562 เร่ือง ซักซ้อมแนวทาง
การจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถงึ 2565) หน้าที่ 139 ล าดับที่ 18

39,100 ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กบ้านไร่

กอง
การศึกษา



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563

2. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นประชาชนอยู่ดมีสีขุ

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562

8 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยการ
บริหารสถานศึกษา(ค่าจดัการ
เรียนการสอน รายหัว)ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กวัดจอมทอง

เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการสนับสนุน
ค่าใชจ้า่ยการบริหารสถานศึกษา (ค่าจดัการเรียนการ
สอน รายหัว) ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กวัดจอมทอง
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
3886 ลงวันที่ 28 มิถนุายน 2562 เร่ือง ซักซ้อมแนวทาง
การจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถงึ 2565) หน้าที่ 139 ล าดับที่ 18

42,500 ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กวัด
จอมทอง

กอง
การศึกษา

9 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยการ
บริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือ
เรียน/อปุกรณ์การเรียน/
เคร่ืองแบบนักเรียน/กจิกรรม
พัฒนาผู้เรียน)ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กชา่งค าหลวง

เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการสนับสนุน
ค่าใชจ้า่ยการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน/
อปุกรณ์การเรียน/เคร่ืองแบบนักเรียน/กจิกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กชา่งค าหลวง
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
3886 ลงวันที่ 28 มิถนุายน 2562 เร่ือง ซักซ้อมแนวทาง
การจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถงึ 2565) หน้าที่ 139 ล าดับที่ 19

33,900 ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กชา่ง
ค าหลวง

กอง
การศึกษา



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563

2. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นประชาชนอยู่ดมีสีขุ

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562

10 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยการ
บริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือ
เรียน/อปุกรณ์การเรียน/
เคร่ืองแบบนักเรียน/กจิกรรม
พัฒนาผู้เรียน)ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กท้าวบุญเรือง

เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการสนับสนุน
ค่าใชจ้า่ยการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน/
อปุกรณ์การเรียน/เคร่ืองแบบนักเรียน/กจิกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กท้าวบุญเรือง
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
3886 ลงวันที่ 28 มิถนุายน 2562 เร่ือง ซักซ้อมแนวทาง
การจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถงึ 2565) หน้าที่ 139 ล าดับที่ 19

21,470 ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กท้าว
บุญเรือง

กอง
การศึกษา

11 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยการ
บริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือ
เรียน/อปุกรณ์การเรียน/
เคร่ืองแบบนักเรียน/กจิกรรม
พัฒนาผู้เรียน)ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กบ้านไร่

เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการสนับสนุน
ค่าใชจ้า่ยการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน/
อปุกรณ์การเรียน/เคร่ืองแบบนักเรียน/กจิกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
3886 ลงวันที่ 28 มิถนุายน 2562 เร่ือง ซักซ้อมแนวทาง
การจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถงึ 2565) หน้าที่ 139 ล าดับที่ 19

13,560 ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กบ้านไร่

กอง
การศึกษา



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563

2. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นประชาชนอยู่ดมีสีขุ

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562

12 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยการ
บริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือ
เรียน/อปุกรณ์การเรียน/
เคร่ืองแบบนักเรียน/กจิกรรม
พัฒนาผู้เรียน)ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
วัดจอมทอง

เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการสนับสนุน
ค่าใชจ้า่ยการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน/
อปุกรณ์การเรียน/เคร่ืองแบบนักเรียน/กจิกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กวัดจอมทอง
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
3886 ลงวันที่ 28 มิถนุายน 2562 เร่ือง ซักซ้อมแนวทาง
การจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถงึ 2565) หน้าที่ 139 ล าดับที่ 19

15,820 ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กวัด
จอมทอง

กอง
การศึกษา

13 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยการ
บริหารสถานศึกษา(อาหาร
กลางวัน)ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กชา่ง
ค าหลวง

เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการสนับสนุน
ค่าใชจ้า่ยการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กชา่งค าหลวง
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถนุายน 2562 เร่ือง 
ซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถงึ 2565) หน้าที่ 134 ล าดับที่ 2

196,000 ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กชา่ง
ค าหลวง

กอง
การศึกษา



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563

2. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นประชาชนอยู่ดมีสีขุ

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562

14 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยการ
บริหารสถานศึกษา(อาหาร
กลางวัน)ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กท้าว
บุญเรือง

เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการสนับสนุน
ค่าใชจ้า่ยการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท้าวบุญเรือง
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถนุายน 2562 เร่ือง 
ซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถงึ 2565) หน้าที่ 134 ล าดับที่ 2

191,100 ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กท้าว
บุญเรือง

กอง
การศึกษา

15 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยการ
บริหารสถานศึกษา(อาหาร
กลางวัน)ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ไร่

เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการสนับสนุน
ค่าใชจ้า่ยการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถนุายน 2562 เร่ือง 
ซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถงึ 2565) หน้าที่ 134 ล าดับที่ 2

112,700 ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กบ้านไร่

กอง
การศึกษา



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563

2. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นประชาชนอยู่ดมีสีขุ

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562

16 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยการ
บริหารสถานศึกษา(อาหาร
กลางวัน)ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กวัด
จอมทอง

เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการสนับสนุน
ค่าใชจ้า่ยการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมทอง
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถนุายน 2562 เร่ือง 
ซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถงึ 2565) หน้าที่ 134 ล าดับที่ 2

122,500 ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กวัด
จอมทอง

กอง
การศึกษา



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563

2. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นประชาชนอยู่ดมีสีขุ

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562

17 ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้แกเ่ด็ก
นักเรียนในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก สังกดัเทศบาลต าบลบ้าน
แหวน จ านวน 4 ศูนยไ์ด้แกศู่นยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่, 
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กท้าวบุญเรือง, ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กชา่ง
ค าหลวง,ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กวัดจอมทอง จ านวน 
243,357.- บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) 
ให้แกเ่ด็กนักเรียนโรงเรียนภายในเขตเทศบาลต าบลบ้าน
แหวน จ านวน 4 แห่ง ได้แก ่โรงเรียนบ้านไร่ โรงเรียน
บ้านท้าวบุญเรือง โรงเรียนวัดชา่งค า โรงเรียนวัด
จอมทองจ านวน 961,932.- บาท
   - เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
 มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถนุายน 2562 เร่ือง 
ซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถงึ 2565) หน้าที่ 134 ล าดับที่ 3

1,205,289 ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก/
ส านักงาน
เทศบาล
ต าบลบ้าน
แหวน

กอง
การศึกษา



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563

2. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นประชาชนอยู่ดมีสีขุ

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562

18 เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านท้าว
บุญเรือง สังกดัส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.)

อดุหนุนโรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง โดยอดุหนุนให้แก่
โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง สังกดัส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตาม
โครงการถา่ยโอนภารกจิเพื่อด าเนินการจดัท าอาหาร
กลางวัน
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถนุายน 2562 เร่ือง 
ซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
หน้าที่ 133 ล าดับที่ 1

552,000 โรงเรียน
บ้านท้าวบุญ
เรือง

กอง
การศึกษา

19 เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านไร่ 
สังกดัส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

อดุหนุนโรงเรียนบ้านไร่ โดยอดุหนุนให้แกโ่รงเรียนบ้านไร่
 สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.) ตามโครงการถา่ยโอนภารกจิเพื่อด าเนินการจดั
ท าอาหารกลางวัน
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถนุายน 2562 เร่ือง 
ซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
หน้าที่ 133 ล าดับที่ 1

452,000 โรงเรียนบ้าน
ไร่

กอง
การศึกษา



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563

2. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นประชาชนอยู่ดมีสีขุ

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562

20 เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันโรงเรียนวัด
จอมทอง สังกดัส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.)

อดุหนุนโรงเรียนวัดจอมทอง โดยอดุหนุนให้แกโ่รงเรียน
วัดจอมทอง สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) ตามโครงการถา่ยโอนภารกจิเพื่อ
ด าเนินการจดัท าอาหารกลางวัน
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถนุายน 2562 เร่ือง 
ซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
หน้าที่ 133 ล าดับที่ 1

496,000 โรงเรียนวัด
จอมทอง

กอง
การศึกษา

21 เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันโรงเรียนวัดชา่งค า
 สังกดัส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

อดุหนุนโรงเรียนวัดชา่งค า โดยอดุหนุนให้แกโ่รงเรียนวัด
ชา่งค า สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) ตามโครงการถา่ยโอนภารกจิเพื่อ
ด าเนินการจดัท าอาหารกลางวัน
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถนุายน 2562 เร่ือง 
ซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
หน้าที่ 133 ล าดับที่ 1

508,000 โรงเรียนวัด
ชา่งค า

กอง
การศึกษา



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563

2. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นประชาชนอยู่ดมีสีขุ

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562

1 โครงการควบคุมและป้องกนัโรค
ไขเ้ลือดออก

เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการป้องกนัและ
ควบคุมโรคไขเ้ลือดออกในพื้นที่ต าบลบ้านแหวน เพื่อ
ป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออกและให้ประชาชนมี
ความรู้ในการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถนุายน 2562 เร่ือง
ซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 143 ล าดับที่ 6

150,000 ต าบลบ้าน
แหวน

กอง
สาธารณสุขฯ

2 โครงการควบคุมและป้องกนั
โรคติดต่อและโรคระบาดในพื้นที่
ต าบลบ้านแหวน

เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการควบคุมและ
ป้องกนัโรคติดต่อและโรคระบาดในพื้นที่ต าบลบ้านแหวน
 และเป็นค่าใชจ้า่ยอื่นที่เกี่ยวขอ้ง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถนุายน 2562 เร่ือง
ซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 143 ขอ้ 5

30,000 ต าบลบ้าน
แหวน

กอง
สาธารณสุขฯ

(2) แผนงานสาธารณสขุ



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563

2. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นประชาชนอยู่ดมีสีขุ

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562

3 โครงการจดัหาภาชนะในการคัด
แยกขยะ

เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการจดัหา
ภาชนะในการคัดแยกขยะ เพื่อให้ประชาชนมีภาชนะใน
การทิ้งขยะแต่ละประเภทที่ท าการคัดแยกเรียบร้อยแล้ว 
ลดค่าใชจ้า่ยในการจดัเกบ็ขยะมูลฝอยของเทศบาล
ต าบลบ้านแหวน
- เป็นไปตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนุายน 2559 เร่ือง
แนวทางการพิจารณาส่ิงของที่จดัเป็นวัสดุและครุภณัฑ์
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 207 ล าดับที่ 2

80,000 ต าบลบ้าน
แหวน

กอง
สาธารณสุขฯ

4 โครงการรณรงค์ท าความสะอาด 
(Big cleanning day)

เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการรณรงค์ท า
ความสะอาด (Big cleanning day) เพื่อปรับปรุง
ส่ิงแวดล้อมต่างๆ ของต าบลบ้านแหวนให้มีความสะอาด
เป็นระเบียบ น่าอยู่น่าอาศัย และลดอตัราป่วยด้วยโรคที่
เกดิจากส่ิงแวดล้อมไม่สะอาด
- เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจา่ยค่าใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักฬีา
และการส่งนักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 207 ล าดับที่ 3

50,000 ต าบลบ้าน
แหวน

กอง
สาธารณสุขฯ



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563

2. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นประชาชนอยู่ดมีสีขุ

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562

5 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภยั จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย ์
ดร.สมเด็จพระเจา้น้องนางเธอ 
เจา้ฟ้าจฬุาภรณวลัยลักษณ์ อคัร
ราชกมุารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขตัติยราชนารี

เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จพระเจา้น้องนางเธอ เจา้ฟ้า
จฬุาภรณวลัยลักษณ์ อคัรราชกมุารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขตัติยราชนารี
- เป็นไปตาม
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใชจ้า่ยในการ
จดัสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใชจ้า่ยในการ
ฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เร่ือง 
ซักซ้อมแนวทางการต้ังงบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอดุหนุนทั่วไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0819.3/ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

90,000 ต าบลบ้าน
แหวน

กอง
สาธารณสุขฯ



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563

2. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นประชาชนอยู่ดมีสีขุ

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562

6 โครงการอาหารปลอดภยั เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการอาหาร
ปลอดภยั เพื่อให้ความรู้ด้านสุขาภบิาลอาหารแก่
ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปและเพื่อตรวจ
ประเมินร้านอาหารให้ได้มาตรฐาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของ
เจา้หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใชจ้า่ยเกี่ยวกบัการ
ปฏบิัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 120 ล าดับที่ 1

80,000 ต าบลบ้าน
แหวน

กอง
สาธารณสุขฯ

1 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม
อาชพี

เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการฝึกอบรม
และส่งเสริมอาชพี เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับ
คุณภาพชวีิต ผู้พิการ ผู้สูงอายผูุ้ด้อยโอกาสและ
ประชาชนทั่วไป โดยมีค่าใชจ้า่ยประกอบด้วย ค่าอาหาร 
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอปุกรณ์ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรม และการเขา้รับการฝึกอบรม
ของเจา้หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 124 ล าดับที่ 6

100,000 ต าบลบ้าน
แหวน

ส านักปลัด
(3) แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563

2. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นประชาชนอยู่ดมีสีขุ

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562

1 โครงการแขง่ขนักฬีาประชาชน
ต าบลบ้านแหวน

เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการจดัการ
แขง่ขนักฬีาประชาชนต าบลบ้านแหวน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจา่ยค่าใชจ้า่ยในการจดังานการจดัการแขง่ขนักฬีา
และการส่งนักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 162 ล าดับที่ 12

350,000 ต าบลบ้าน
แหวน

กอง
การศึกษา

2 โครงการจดัแขง่ขนักฬีาเด็ก
ปฐมวัย

เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการจดัแขง่ขนั
กฬีาเด็กปฐมวัย ของนักเรียนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจา่ยค่าใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักฬีา
และการส่งนักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 164 ล าดับที่ 17

35,000 ส านักงาน
เทศบาล
ต าบลบ้าน
แหวน/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

กอง
การศึกษา

3 โครงการจดังานวันเด็ก เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการจดังานวัน
เด็ก ภายในต าบลบ้านแหวน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจา่ยค่าใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักฬีา
และการส่งนักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 164 ล าดับที่ 16

100,000 ส านักงาน
เทศบาล
ต าบลบ้าน
แหวน

กอง
การศึกษา

(4) แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563

2. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นประชาชนอยู่ดมีสีขุ

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562

4 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน า
เด็กและเยาวชน

เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพแกนน าเด็กและเยาวชน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของ
เจา้หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28 มิถนุายน 2562 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการ
จดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 138 ล าดับที่ 17

50,000 ต าบลบ้าน
แหวน

กอง
การศึกษา

5 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
นักกฬีาของต าบลเขา้ร่วมการ
แขง่ขนักฬีา

เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนนักกฬีาของต าบลบ้านแหวนเขา้ร่วมการ
แขง่ขนักฬีา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจา่ยค่าใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักฬีา 
และการส่งนักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 163 ล าดับที่ 15

150,000 ต าบลบ้าน
แหวน

กอง
การศึกษา



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563

2. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นประชาชนอยู่ดมีสีขุ

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562

6 โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัวฯและพระราชวงศ์

เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯและพระ
ราชวงศ์ โดยขา้ราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มองค์กรต่าง ๆ และประชาชนทุก
หมู่เหล่าในเขตเทศบาลต าบลบ้านแหวน ร่วมกจิกรรม
เพื่อแสดงออกถงึความจงรักภกัดีต่อองค์พระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยู่หัวฯและพระราชวงศ์ โดยมีค่าใชจ้า่ย
ประกอบด้วยค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอปุกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจา่ยค่าใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักฬีา 
และการส่งนักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 162 ล าดับที่ 11

60,000 ต าบลบ้าน
แหวน

ส านักปลัด

7 โครงการธรรมสัญจร เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการธรรมสัญจร 
โดยมีค่าใชจ้า่ยประกอบด้วย ค่าเคร่ืองไทยธรรม ค่า
ดอกไม้ธูปเทียน ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจา่ยค่าใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักฬีา 
และการส่งนักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที่ 167 ล าดับที่ 29

25,000 ต าบลบ้าน
แหวน

กอง
การศึกษา



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563

2. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นประชาชนอยู่ดมีสีขุ

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562

8 โครงการอนุรักษ์ประเพณี
เขา้พรรษา

เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการอนุรักษ์
ประเพณีเขา้พรรษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมเขา้พรรษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจา่ยค่าใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักฬีา
และการส่งนักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 167 ล าดับที่ 30

20,000 ต าบลบ้าน
แหวน

กอง
การศึกษา

9 โครงการอนุรักษ์ประเพณีเดือนยี่
เป็ง

เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการอนุรักษ์
ประเพณีเดือนยี่เป็ง เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี
เดือนยี่เป็ง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจา่ยค่าใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักฬีา
และการส่งนักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 161 ล าดับที่ 5

150,000 ต าบลบ้าน
แหวน

กอง
การศึกษา



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563

2. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นประชาชนอยู่ดมีสีขุ

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562

10 โครงการอนุรักษ์ประเพณีปีใหม่
เมือง

เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการอนุรักษ์
ประเพณีปีใหม่เมือง เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีปี
ใหม่เมือง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจา่ยค่าใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักฬีา
และการส่งนักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 161 ล าดับที่ 8

150,000 ต าบลบ้าน
แหวน

กอง
การศึกษา

11 อดุหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ
หางดง ตามโครงการขอรับเงิน
อดุหนุนจดังานพระราชพิธี รัฐพิธี
และประเพณีท้องถิ่น อ าเภอหาง
ดง จงัหวัดเชยีงใหม่

เพื่ออดุหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอหางดง ตาม
โครงการขอรับเงินอดุหนุนจดังานพระราชพิธี รัฐพิธีและ
ประเพณีท้องถิ่น อ าเภอหางดง จงัหวัดเชยีงใหม่
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
อดุหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถนุายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 160 ล าดับที่ 2

30,000 ต าบลบ้าน
แหวนและ
อ าเภอหางดง

ส านักปลัด



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563

2. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นประชาชนอยู่ดมีสีขุ

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562

12 อดุหนุนวัดจอมทอง ตาม
โครงการสรงน้ าพระธาตุวัด
จอมทอง

เพื่ออดุหนุนวัดจอมทอง ตามโครงการสรงน้ าพระธาตุวัด
จอมทอง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
อดุหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถนุายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 168 ล าดับที่ 31

15,000 วัดจอมทอง กอง
การศึกษา

13 อดุหนุนวัดชา่งค า ตามโครงการ
สรงน้ าพระธาตุวัดชา่งค า

เพื่ออดุหนุนวัดชา่งค า ตามโครงการสรงน้ าพระธาตุวัด
ชา่งค า
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
อดุหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถนุายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 168 ล าดับที่ 31

15,000 วัดชา่งค า กอง
การศึกษา

14 อดุหนุนวัดท้าวบุญเรือง ตาม
โครงการสรงน้ าพระธาตุวัดท้าว
บุญเรือง

เพื่ออดุหนุนวัดท้าวบุญเรือง ตามโครงการสรงน้ าพระ
ธาตุวัดท้าวบุญเรือง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
อดุหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถนุายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 168 ล าดับที่ 31

15,000 วัดท้าวบุญ
เรือง

กอง
การศึกษา



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563

2. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นประชาชนอยู่ดมีสีขุ

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562

15 อดุหนุนวัดเทพประสิทธิ์ (วัดต้น
เฮือด) ตามโครงการสรงน้ าพระ
ธาตุวัดเทพประสิทธิ์ (วัดต้นเฮือด)

เพื่ออดุหนุนวัดเทพประสิทธิ์ (วัดต้นเฮือด) ตามโครงการ
สรงน้ าพระธาตุวัดเทพประสิทธิ์ (วัดต้นเฮือด)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
อดุหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถนุายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 168 ล าดับที่ 31

15,000 วัดเทพ
ประสิทธิ์ 
(วัดต้นเฮือด)

กอง
การศึกษา

16 อดุหนุนวัดป่าหมาก ตาม
โครงการสรงน้ าพระธาตุวัดป่า
หมาก

เพื่ออดุหนุนวัดป่าหมาก ตามโครงการสรงน้ าพระธาตุวัด
ป่าหมาก
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
อดุหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถนุายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 168 ล าดับที่ 31

15,000 วัดป่าหมาก กอง
การศึกษา

17 อดุหนุนวัดวรเวทยว์ิสิฐ ตาม
โครงการสรงน้ าพระธาตุวัดวร
เวทยว์ิสิฐ

เพื่ออดุหนุนวัดวรเวทยว์ิสิฐ ตามโครงการสรงน้ าพระธาตุ
วัดวรเวทยว์ิสิฐ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
อดุหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถนุายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 168 ล าดับที่ 31

15,000 วัดวรเวทย์
วิสิฐ

กอง
การศึกษา



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563

2. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นประชาชนอยู่ดมีสีขุ

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562

18 อดุหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ
หางดง ตามโครงการขอรับเงิน
อดุหนุนจดังานมหกรรมไม้
ดอกไม้ประดับ

เพื่ออดุหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอหางดง ตาม
โครงการขอรับเงินอดุหนุนจดังานมหกรรมไม้ดอกไม้
ประดับ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
อดุหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถนุายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 160 ล าดับที่ 3

30,000 อ าเภอหาง
ดงและ
ต าบลบ้าน
แหวน

กอง
การศึกษา

1 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการ
ผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยอนิทรีย ์
ต าบลบ้านแหวน

เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยอนิทรีย ์ต าบลบ้านแหวน
 โดยมีค่าใชจ้า่ย ประกอบด้วย ค่าวัสดุ เคร่ืองเขยีนและ
อปุกรณ์ ค่าถา่ยเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใชจ้า่ยอื่นที่จ าเป็นในการ
ฝึกอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของ
เจา้หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถงึ 2565) 
หน้าที่ 127 ล าดับที่ 4

50,000 ต าบลบ้าน
แหวน

ส านักปลัด
(5) แผนงานการเกษตร



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563

2. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นประชาชนอยู่ดมีสีขุ

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562

1 เบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ เพื่อจา่ยเป็นเบี้ยยงัชพีผู้สูงอาย ุโดยจา่ยเป็นรายเดือนใน
อตัราขั้นบันได ตามชว่งชั้นอายุ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจา่ยเงินเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายขุององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 0561 
ลงวันที่ 30 มกราคม 2561 เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีปฏบิัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยงัชพี
ผู้สูงอายขุององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลง
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจา่ยเงินเบี้ยยงั
ชพีผู้สูงอายขุององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 169 ล าดับที่ 2

17,000,000 ต าบลบ้าน
แหวน

ส านักปลัด
(6) แผนงานงบกลาง



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563

2. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นประชาชนอยู่ดมีสีขุ

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562

2 เบี้ยยงัชพีคนพิการ เพื่อจา่ยเป็นเบี้ยความพิการ โดยจา่ยเป็นรายเดือนใน
อตัราเดือนละ 800.- บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจา่ยเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
 พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 169 ล าดับที่ 3

3,700,000 ต าบลบ้าน
แหวน

ส านักปลัด

3 เบี้ยยงัชพีผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจา่ยเป็นเบี้ยยงัชพีผู้ป่วยเอดส์โดยจา่ยเป็นรายเดือน
ในอตัราเดือนละ 500.- บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจา่ยเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยงัชพีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 พ.ศ.2548
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 170 ล าดับที่ 4

180,000 ต าบลบ้าน
แหวน

ส านักปลัด



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2563

2. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นประชาชนอยู่ดมีสีขุ

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562

4 เงินสมทบกองทุนหลักประกนั
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

เพื่อจา่ยเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกนัสุขภาพ
เทศบาลต าบล
- เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่คณะกรรมการหลักประกนั
สุขภาพแห่งชาติก าหนด (เทศบาลสมทบไม่น้อยกว่าร้อย
ละ50ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุน
หลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ) เพื่อใชใ้นการด าเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคในท้องถิ่น ฯลฯ (โดยถอื
ปฏบิัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่มท 0891.3/ว 2199 ลง
วันที่ 10 พฤศจกิายน 2552, ตามหนังสือ ที่ มท 
0891.3/ว 1514 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 143 ล าดับที่ 4

250,000 ต าบลบ้าน
แหวน

กอง
สาธารณสุขฯ



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1 โครงการฝึกอบรมทบทวน

อาสาสมัครป้องกนัภยัฝ่ายพล
เรือน (อปพร.)

เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัครป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
เทศบาลต าบลบ้านแหวน เพื่อฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้มีความ
พร้อมในการปฏบิัติงาน โดยมีค่าใชจ้า่ยประกอบด้วย 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุค่าเอกสารประกอบการประชมุ ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของ
เจา้หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถงึ 2565) 
หน้าที่ 195 ล าดับที่ 21

100,000 ต าบลบ้าน
แหวน

ส านักปลัด

3. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นสงัคมอยู่เยน็เป็นสขุ

พ.ศ.2563

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

เทศบาลต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง จังหวัดเชยีงใหม่

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นสงัคมอยู่เยน็เป็นสขุ

พ.ศ.2563

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562

2 โครงการรณรงค์ป้องกนัและลด
ปัญหาอบุัติเหตุทางถนน

เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการรณรงค์
ป้องกนัและลดปัญหาอบุัติเหตุทางถนน เชน่ การ
ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ขบัขี่ปลอดภยัการต้ังจดุ
บริการประชาชนในชว่งเทศกาลสงกรานต์เทศกาลปีใหม่ 
โดยมีค่าใชจ้า่ยประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่า
วัสดุอปุกรณ์ค่าจา้งเหมาบริการท าส่ือส่ิงพิมพ์
ค่าตอบแทนการปฏบิัติหน้าที่ของสมาชกิอาสาสมัคร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กนัยายน 
2557 
   หนังสือจงัหวัดเชยีงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.3/ว 
27302 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เร่ือง การต้ัง
งบประมาณรายจา่ยเพื่อสนับสนุนการแกไ้ขปัญหาส าคัญ
ของจงัหวัดเชยีงใหม่และสอดคล้องกบัภารกจิหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 ถงึ 2565) หน้าที่ 190 ล าดับที่ 4

50,000 ต าบลบ้าน
แหวน

ส านักปลัด



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นสงัคมอยู่เยน็เป็นสขุ

พ.ศ.2563

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562

3 โครงการศูนยป์ระสานงานสร้าง
ความปรองดองสมานฉนัท์สร้าง
ความสุขยั่งยนืเทศบาลต าบล
บ้านแหวน

เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการศูนย์
ประสานงานสร้างความปรองดองสมานฉนัท์สร้าง
ความสุขอยา่งยั่งยนืเทศบาลต าบลบ้านแหวนเพื่อสร้าง
ทัศนคติและจติส านึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกนัอยา่ง
สมานฉนัท์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชมุชน
 ขจดัความขดัแยง้ในพื้นที่ โดยมีค่าใชจ้า่ยประกอบด้วย 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุค่าเอกสารประกอบการประชมุ ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถนุายน 2562 เร่ือง 
ซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถงึ 2565) 
หน้าที่ 188 ล าดับที่ 1

30,000 ต าบลบ้าน
แหวน

ส านักปลัด



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นสงัคมอยู่เยน็เป็นสขุ

พ.ศ.2563

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562

4 ติดต้ังถงัดับเพลิงประจ าชมุชน เพื่อจา่ยเป็นค่าติดต้ังถงัดับเพลิงประจ าชมุชน โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
   1. ถงัดับเพลิงผงเคมีแห้ง 15 ปอนด์ จ านวน 52 ถงั
   2. ตู้ใส่เคร่ืองดับเพลิงชนิดคู่ ขนาด 60 x 70 x 20 
เซนติเมตร จ านวน 26 ตู้
   3. ตู้เกบ็ถงัดับเพลิง วัสดุเป็นโลหะเหล็กพ่นสีแดง 
ด้านหน้าตู้เป็นกระจกใสพร้อมขอบยางรองกระจก
เนื่องจากไม่ได้ก าหนดอยู่ในบัญชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ์
ของ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ จงึ
จดัหาตามราคาที่สืบได้ตามท้องตลาดทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
 ว 1989 วันที่ 22 มิถนุายน 2552 เร่ือง การต้ัง
งบประมาณเพื่อการจดัซ้ือครุภณัฑ์และรถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถงึ 2565) หน้าที่ 195 ล าดับที่ 20

118,300 ต าบลบ้าน
แหวน

ส านักปลัด



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นสงัคมอยู่เยน็เป็นสขุ

พ.ศ.2563

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562

(2) แผนงานสาธารณสขุ
1 อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 

ตามโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

เพื่ออดุหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน ตาม
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่บ้าน/ชมุชนละ
 20,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อดุหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
3616 ลงวันที่ 24 มิถนุายน 2559 เร่ือง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอดุหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28 มิถนุายน 2562 เร่ืองซักซ้อมแนวทางการ
จดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 
2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทาง
การต้ังงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 เงินอดุหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 ถงึ 2565) หน้าที่ 146-159 ล าดับที่ 14-52

260,000 ต าบลบ้าน
แหวน

กอง
สาธารณสุข



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นสงัคมอยู่เยน็เป็นสขุ

พ.ศ.2563

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562

1 โครงการจา้งนักเรียนนักศึกษา
ปฏบิัติงานในชว่งปิดภาคเรียน

เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการจา้งนักเรียน
นักศึกษาปฏบิัติงานในชว่งปิดภาคเรียน ส าหรับจา้ง
นักเรียนนักศึกษาและลดรายจา่ยผู้ปกครองและให้
นักเรียนได้ใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อแกป้ัญหาสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0891.4/ว 569 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2551
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 129 ล าดับที่ 1

50,000 ต าบลบ้าน
แหวน

ส านักปลัด

2 โครงการป้องกนัและเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติดของหมู่บ้าน

เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการป้องกนัและ
เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดของหมู่บ้าน เพื่อสนับสนุนการ
สร้างแกนน าเครือขา่ยเยาวชน ในการป้องกนัและ
ต่อต้านยาเสพติดภายในหมู่บ้าน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของ
เจา้หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557,หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ ว 1102 ลง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที่ 189 ล าดับที่ 1

30,000 ต าบลบ้าน
แหวน

ส านักปลัด

(3) แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นสงัคมอยู่เยน็เป็นสขุ

พ.ศ.2563

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562

3 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม
กจิกรรมการพัฒนาครอบครัว ใน
ต าบลบ้านแหวน

เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการฝึกอบรม
และส่งเสริมกจิกรรมการพัฒนาครอบครัวในต าบลบ้าน
แหวน เพื่อเสริมสร้างภมูิคุ้มกนัและมีการบริหารจดัการ
ความเส่ียงอยา่งเหมาะสมให้ครอบครัวในชมุชนต าบล
บ้านแหวนมีความเขม้แขง็และยนืหยดัอยู่ได้อยา่งมั่นคง
ในสังคมโดยด าเนินกจิกรรม อาทิเชน่ กจิกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ืองสถานการณ์ครอบครัว , กจิกรรม
ให้ความรู้เร่ืองยาเสพติดกบัครอบครัวและกจิกรรม
เสริมสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว โดยมีค่าใชจ้า่ย
ประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่า
วัสดุ อปุกรณ์ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรม และการเขา้รับการฝึกอบรม
ของเจา้หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 123 ล าดับที่ 3

200,000 ต าบลบ้าน
แหวน

ส านักปลัด



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นสงัคมอยู่เยน็เป็นสขุ

พ.ศ.2563

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562

4 โครงการร้อยใจรักษ์ เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการร้อยใจรักษ์ 
เพื่อสนับสนุนให้มีการขบัเคล่ือนกจิกรรมรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติด การป้องกนัและต่อต้านยาเสพติดภายใน
หมู่บ้าน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของ
เจา้หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557,หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ ว 1102 ลง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถงึ 2565) 
หน้าที่ 133 ล าดับที่ 9

100,000 ต าบลบ้าน
แหวน

ส านักปลัด

(4) แผนงานงบกลาง
1 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชมุชน เพื่อจา่ยเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชมุชนเทศบาล

ต าบลบ้านแหวน
- เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว2502 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 
2553 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 975
 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 560 ลงวันที่ 27 
กมุภาพันธ์ 2561

   100,000 ต าบลบ้าน
แหวน

ส านักปลัด



แบบ ผด.02



แบบ ผด.02



แบบ ผด.02



แบบ ผด.02



แบบ ผด.02



แบบ ผด.02



แบบ ผด.02



แบบ ผด.02



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
1 ค่าเชา่พื้นที่และปรับปรุงขอ้มูล

เว็บไซต์ (Website)
เพื่อจา่ยเป็นค่าเชา่ Server เพื่อเกบ็ขอ้มูลต่างๆ ของทาง
ราชการและประชาสัมพันธ์กจิกรรมของหน่วยงาน ค่า
ส่ือสารผ่านดาวเทียม ค่าใชจ้า่ยเกี่ยวกบัการใชร้ะบบ
อนิเตอร์เน็ต และค่าส่ือสารอื่นๆ รวมถงึค่าใชจ้า่ยเพื่อให้
ได้ใชบ้ริการ และค่าใชจ้า่ยที่เกดิขึ้นเกี่ยวกบัการใชบ้ริการ

20,000 ต าบลบ้าน
แหวน

ส านักปลัด

4. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและการมสีว่นร่วมในการบริหาร

พ.ศ.2563

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

เทศบาลต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง จังหวัดเชยีงใหม่

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและการมสีว่นร่วมในการบริหาร

พ.ศ.2563

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562

2 ค่าใชจ้า่ยในการเลือกต้ังผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชกิสภาท้องถิ่น

เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการจดัการเลือกต้ัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด 
อกีทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การเลือกต้ัง 
การรณรงค์หรือการให้ขอ้มูลขา่วสารแกป่ระชาชนให้
ทราบถงึสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
การจดัซ้ือวัสดุต่างๆ ส าหรับการด าเนินการเลือกต้ังและ
ค่าใชจ้า่ยอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง หรือตามที่คณะกรรมการการ
เลือกต้ังก าหนด กรณีครบวาระ ยบุสภากรณีแทน
ต าแหน่งที่ว่างและกรณีคณะกรรมการเลือกต้ังส่ังให้มีการ
เลือกต้ังใหม่และกรณีอื่นๆ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถนุายน 2562 เร่ือง 
ซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 
กรกฎาคม 2561
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 ถงึ 2565) หน้าที่ 175 ล าดับที่ 6

800,000 ต าบลบ้าน
แหวน

ส านักปลัด



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและการมสีว่นร่วมในการบริหาร

พ.ศ.2563

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562

3 โครงการฝึกอบรมคณะผู้บริหาร
และสมาชกิสภาเทศบาล

เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการฝึกอบรม
คณะผู้บริหารและสมาชกิสภาเทศบาล เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชกิสภาเทศบาลฯ
 เชน่ ค่าลงทะเบียน หรือค่าใชจ้า่ยท านองเดียวกนัที่
เรียกชื่ออยา่งอื่น ซ่ึงหน่วยงานผู้จดัฝึกอบรมเรียกเกบ็
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใชจ้า่ย
ในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของ
เจา้หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 ถงึ 2565) หน้าที่ 179 ล าดับที่ 18

400,000 ต าบลบ้าน
แหวน

ส านักปลัด

4 โครงการอบรมสัมมนาประจ าปี
พนักงานเทศบาล และพนักงาน
จา้ง

เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการอบรม
สัมมนาประจ าปีพนักงานเทศบาลและพนักงานจา้ง โดย
มีค่าใชจ้า่ยประกอบด้วย ค่าใชจ้า่ยที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ฝึกอบรม สัมมนา อาทิเชน่ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และค่าจดัท าเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใชจ้า่ย
ในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของ
เจา้หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 ถงึ 2565) หน้าที่ 174 ล าดับที่ 4

200,000 ต าบลบ้าน
แหวน

ส านักปลัด



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและการมสีว่นร่วมในการบริหาร

พ.ศ.2563

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562

5 โครงการอบรมให้ความรู้ ตาม 
พรบ.ขอ้มูลขา่วสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540 แก่
เจา้หน้าที่และประชาชนทั่วไป

เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการอบรมให้
ความรู้ ตาม พรบ.ขอ้มูลขา่วสารของทางราชการ พ.ศ. 
2540 แกเ่จา้หน้าที่และประชาชนทั่วไป โดยมีค่าใชจ้า่ย
ประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าเอกสารประกอบการ
ฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าจดั
สถานที่ประชมุ เป็นต้น
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใชจ้า่ย
ในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของ
เจา้หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 ถงึ 2565) หน้าที่ 178 ล าดับที่ 15

50,000 ต าบลบ้าน
แหวน

ส านักปลัด

6 จดัซ้ือโต๊ะหมู่บูชา เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือโต๊ะหมู่บูชา จ านวน 1 ชดุ โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
   1. ท าด้วยไม้สัก
   2. มีโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว ความกว้างตัวละ 9 นิ้ว
   3. มีฐานรองโต๊ะหมู่
ซ่ึงครุภณัฑ์ดังกล่าว จดัหาตามบัญชรีาคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2561 หน้า 22 
ล าดับที่ 10.15
เป็นไปตามบัญชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ์ของ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ ธันวาคม 
2561 หน้า 22 ล าดับที่ 10.15
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถงึ 2565) หน้าที่ 225 ล าดับที่ 25

8,500 ต าบลบ้าน
แหวน

ส านักปลัด



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและการมสีว่นร่วมในการบริหาร

พ.ศ.2563

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562

7 จดัซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ
 XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens จ านวน 1 เคร่ือง 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
   1. เป็นเคร่ืองฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกบั
อปุกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ
   2. ใช ้LCD Panel หรือระบบ DLP
   3. ระดับ XGA เป็นระดับความละเอยีดของภาพที่ 
True
   4. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่าง
   พร้อมติดต้ังอปุกรณ์ชนิดแขวน ณ ห้องประชมุศูนย์
ขอ้มูลหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านแหวน (ศูนยไ์ชโย)
ซ่ึงครุภณัฑ์ดังกล่าว จดัหาตามบัญชรีาคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2561 หน้า 8 
ล าดับที่ 5.3.2
เป็นไปตามบัญชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ์ของ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ ธันวาคม 
2561 หน้า 8 ล าดับที่ 5.3.2
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถงึ 2565) หน้าที่ 224 ล าดับที่ 17

27,700 ต าบลบ้าน
แหวน

ส านักปลัด



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและการมสีว่นร่วมในการบริหาร

พ.ศ.2563

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562

8 โทรทัศน์ แอล อ ีดี (LED TV) 
แบบ Smart TV

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือโทรทัศน์ แอล อ ีดี (LED TV) แบบ
 Smart TV ระดับความละเอยีดจอภาพ 1920 X 1080 
พิกเซล ขนาด 48 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
   1. ระดับความละเอยีด เป็นความละเอยีดของจอภาพ 
(Resolution)
   2. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ า
   3. แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
   4. สามารถเชื่อมต่ออนิเตอร์เน็ตได้ (Smart TV)
   5. ชอ่งต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ชอ่ง เพื่อการเชื่อมต่อ
สัญญาณภาพและเสียง
   6. ชอ่งต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ชอ่ง รองรับไฟล์ภาพ 
เพลง และภาพยนตร์
   7. มีตัวรับสัญญาณดิจติอล (Digital) ในตัว
ซ่ึงครุภณัฑ์ดังกล่าว จดัหาตามบัญชรีาคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2561 หน้า 9 
ล าดับที่ 5.5.2
เป็นไปตามบัญชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ์ของ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ ธันวาคม 
2561 หน้า 9 ล าดับที่ 5.5.2

18,700 ต าบลบ้าน
แหวน

ส านักปลัด



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและการมสีว่นร่วมในการบริหาร

พ.ศ.2563

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562

9 เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว
 จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
   1. เป็นเคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใชเ้คร่ืองยนต์ แบบมือ
ถอื
   2. ใชเ้คร่ืองยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จงัหวะ
   3. ความจกุระบอกสูบขนาดไม่น้อยกว่า 21 ซีซี
   4. เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.9 แรงม้า
   5. ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า 29.5 นิ้ว
ซ่ึงครุภณัฑ์ดังกล่าว จดัหาตามบัญชรีาคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2561 หน้า 10 
ล าดับที่ 6.6.2
เป็นไปตามบัญชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ์ของ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ ธันวาคม 
2561 หน้า 10 ล าดับที่ 6.6.2
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถงึ 2565) หน้าที่ 225 ล าดับที่ 28

17,500 ต าบลบ้าน
แหวน

ส านักปลัด



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและการมสีว่นร่วมในการบริหาร

พ.ศ.2563

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562

10 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานส านักงาน

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 3 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงกระทรวง
ดิจทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม  ประกาศ ณ วันที่ 15 
มีนาคม 2562 หน้า 3 ล าดับที่ 7
เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางของกระทรวง
กระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม  ประกาศ ณ 
วันที่ 15 มีนาคม 2562 หน้า 3 ล าดับที่ 7 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1842 ลงวันที่ 19
 มิถนุายน 2561 เร่ือง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2561
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถงึ 2565) หน้าที่ 225 ล าดับที่ 19

51,000 ต าบลบ้าน
แหวน

ส านักปลัด



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและการมสีว่นร่วมในการบริหาร

พ.ศ.2563

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562

11 จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมึก
พร้อมติดต้ังถงัหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer)

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมึกพร้อม
ติดต้ังถงัหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง
 โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลาง
ของกระทรวงกระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม  
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 หน้า 16 ล าดับที่ 42
เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางของกระทรวง
กระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม  ประกาศ ณ 
วันที่ 15 มีนาคม 2562 หน้า 16 ล าดับที่ 42 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1842 ลงวันที่ 19
 มิถนุายน 2561 เร่ือง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2561
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถงึ 2565) หน้าที่ 225 ล าดับที่ 22

4,300 ต าบลบ้าน
แหวน

ส านักปลัด



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและการมสีว่นร่วมในการบริหาร

พ.ศ.2563

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562

12 จดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟขนาด 800
 VA

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟขนาด 800 VA 
จ านวน 4 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศ
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงกระทรวงดิจทิัลเพื่อ
เศรษฐกจิและสังคม  ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 
2562 หน้า 22 ล าดับที่ 61
เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางของกระทรวง
กระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม  ประกาศ ณ 
วันที่ 15 มีนาคม 2562 หน้า 22 ล าดับที่ 61 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1842 ลงวันที่ 19
 มิถนุายน 2561 เร่ือง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2561
เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถงึ 2565) หน้าที่ 223 ล าดับที่ 1

10,000 ต าบลบ้าน
แหวน

ส านักปลัด



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและการมสีว่นร่วมในการบริหาร

พ.ศ.2563

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562

13 โครงการบริหารจดัการศูนย์
ปฏบิัติการร่วมในการชว่ยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ าเภอหางดง 
จงัหวัดเชยีงใหม่

เพื่ออดุหนุนเทศบาลต าบลหางดง ตามโครงการบริหาร
จดัการศูนยป์ฏบิัติการร่วมในการชว่ยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอหางดง จงัหวัด
เชยีงใหม่ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
อดุหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถนุายน 2559 หนังสือ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 2045 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เร่ือง 
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เร่ือง 
หลักเกณฑ์วิธีการปฏบิัติงานศูนยป์ฏบิัติการร่วมในการ
ชว่ยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 
6768 ลงวันที่ 29 พฤศจกิายน 2560 เร่ือง แนวทาง
ปฏบิัติในการชว่ยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 ถงึ 2565) หน้า 185 ล าดับที่ 38

20,000 ต าบลบ้าน
แหวน

ส านักปลัด



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและการมสีว่นร่วมในการบริหาร

พ.ศ.2563

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562

14 โครงการจดัท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและแผนชมุชนของ
เทศบาลต าบลบ้านแหวน

เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการจดัท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชมุชนของเทศบาลต าบล
บ้านแหวน สนับสนุนการจดัเวทีประชมุประชาคมระดับ
หมู่บ้าน จดัเวทีประชาคมระดับต าบล การประชมุของ
คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจดัท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจดัท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไ้ขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2561 โดยมีค่าใชจ้า่ยประกอบด้วย ค่าอาหาร 
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ อปุกรณ์ ค่ากระดาษ
และเคร่ืองเขยีน แบบพิมพ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
ถา่ยเอกสารและเขา้เล่ม ฯลฯ และค่าใชจ้า่ยอื่นที่จ าเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใชจ้า่ยเกี่ยวกบัการปฏบิัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจดัท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไ้ขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2561

40,000 ต าบลบ้าน
แหวน

ส านักปลัด



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและการมสีว่นร่วมในการบริหาร

พ.ศ.2563

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562

15 โครงการเพิ่มศักยภาพ
กระบวนการจดัท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการเพิ่ม
ศักยภาพกระบวนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ
เทศบาลต าบลบ้านแหวน โดยการพัฒนาศักยภาพ
ประชาคมท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 และเจา้หน้าที่ที่เกี่ยวขอ้งในการจดัท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจในการจดัท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจดัท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไ้ขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2561 โดยมีค่าใชจ้า่ยประกอบด้วย ค่าอาหาร 
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อปุกรณ์ 
ค่ากระดาษและเคร่ืองเขยีน แบบพิมพ์ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าถา่ยเอกสารและเขา้เล่ม ฯลฯ และ
ค่าใชจ้า่ยอื่นที่จ าเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใชจ้า่ยเกี่ยวกบัการปฏบิัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจดัท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไ้ขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2561

400,000 ต าบลบ้าน
แหวน

ส านักปลัด



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและการมสีว่นร่วมในการบริหาร

พ.ศ.2563

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562

16 โครงการปรับปรุงการจดัท าแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น 
เทศบาลต าบลบ้านแหวน อ าเภอ
หางดง จงัหวัดเชยีงใหม่

เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการปรับปรุงการ
จดัท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นเทศบาลต าบล
บ้านแหวน อ าเภอหางดง จงัหวัดเชยีงใหม่ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจดัเกบ็ภาษีได้อยา่งถกูต้อง ครบถว้น 
สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม โดยมีค่าใชจ้า่ย
ประกอบด้วย ค่าวัสดุ ค่าเคร่ืองเขยีน ค่าแบบพิมพ์ต่างๆ
 ค่าจา้งถา่ยเอกสารและค่าใชจ้า่ยอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2550
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 ถงึ 2565) หน้าที่ 177 ล าดับที่ 12

200,000 ต าบลบ้าน
แหวน

กองคลัง

17 โครงการฝึกอบรมภาษีที่ดินและ
ส่ิงปลูกสร้าง เทศบาลต าบลบ้าน
แหวน

เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการฝึกอบรม
ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง เทศบาลต าบลบ้านแหวน แก่
เจา้หน้าที่และประชาชนทั่วไป โดยมีค่าใชจ้า่ย
ประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าเอกสารประกอบการ
ฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าจดั
สถานที่ประชมุ เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของ
เจา้หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 ถงึ 2565) หน้าที่ 177 ล าดับที่ 12

100,000 ต าบลบ้าน
แหวน

กองคลัง

(2) แผนงานการศึกษา



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและการมสีว่นร่วมในการบริหาร

พ.ศ.2563

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562

1 ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 2 ตู้ 
ส าหรับใส่เอกสาร โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
   1. ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน มีมือจบัชนิดบิด 
   2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
   3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม 
(มอก.)
ซ่ึงครุภณัฑ์ดังกล่าว จดัหาตามบัญชรีาคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านัก
งบประมาณ หน้าที่ 22 ล าดับที่ 10.16.1
- เป็นไปตามบัญชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ์ของ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ หน้าที่ 22 
ล าดับที่ 10.16.1
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถงึ 2565) หน้าที่ 202 ล าดับที่ 2

      11,000 ส านักงาน
เทศบาล
ต าบลบ้าน
แหวน

กอง
การศึกษาฯ



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและการมสีว่นร่วมในการบริหาร

พ.ศ.2563

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงาน

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงกระทรวง
ดิจทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม  ประกาศ ณ วันที่ 15 
มีนาคม 2562 หน้า 3 ล าดับที่ 7
- เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางของกระทรวง
กระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม  ประกาศ ณ 
วันที่ 15 มีนาคม 2562 หน้า 3 ล าดับที่ 7 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1842 ลงวันที่ 19
 มิถนุายน 2561 เร่ือง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถงึ 2565) หน้าที่ 202 ล าดับที่ 1

      17,000 ส านักงาน
เทศบาล
ต าบลบ้าน
แหวน

กอง
การศึกษาฯ



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและการมสีว่นร่วมในการบริหาร

พ.ศ.2563

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562

3 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี 
ชนิด Network แบบที่ 1

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี 
ชนิด Network แบบที่ 1 จ านวน 1 เคร่ือง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงกระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม  
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 หน้า 17 ล าดับที่ 47
- เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางของกระทรวง
กระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม  ประกาศ ณ 
วันที่ 15 มีนาคม 2562 หน้า 17 ล าดับที่ 47 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1842 ลงวันที่ 19
 มิถนุายน 2561 เร่ือง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถงึ 2565) หน้าที่ 227 ล าดับที่ 50

      10,000 ส านักงาน
เทศบาล
ต าบลบ้าน
แหวน

กอง
การศึกษาฯ



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและการมสีว่นร่วมในการบริหาร

พ.ศ.2563

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562

4 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟขนาด 800 VA 
จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศ
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงกระทรวงดิจทิัลเพื่อ
เศรษฐกจิและสังคม  ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 
2562 หน้า 22 ล าดับที่ 61
- เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางของกระทรวง
กระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม  ประกาศ ณ 
วันที่ 15 มีนาคม 2562 หน้า 22 ล าดับที่ 61 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1842 ลงวันที่ 19
 มิถนุายน 2561 เร่ือง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถงึ 2565) หน้าที่ 227 ล าดับที่ 49

        2,500 ส านักงาน
เทศบาล
ต าบลบ้าน
แหวน

กอง
การศึกษาฯ



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและการมสีว่นร่วมในการบริหาร

พ.ศ.2563

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562

5 เงินส าหรับพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชพีครูที่สังกดัศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

เพื่อจา่ยเป็นเงินส าหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชพีครูที่
สังกดัศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถนุายน 2562 เร่ือง 
ซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

      60,000 ส านักงาน
เทศบาล
ต าบลบ้าน
แหวน

กอง
การศึกษาฯ



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและการมสีว่นร่วมในการบริหาร

พ.ศ.2563

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562

(4) แผนงานสาธารณสขุ
1 จดัซ้ือเกา้อี้ส านักงาน เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือ เกา้อี้ส านักงาน จ านวน 1 ตัว โดย

มีคุณลักษณะ ดังนี้
  เกา้อี้ส านักงานขนาดกว้าง 61 ซม. ลึก 65 ซม. สูง 105
 ซม. ปรับระดับสูงต่ าได้
เนื่องจากไม่ได้ก าหนดอยู่ในบัญชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ์
ของ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ จงึ
จดัหาตามราคาที่สืบได้ตามท้องตลาดทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
 ว 1989 วันที่ 22 มิถนุายน 2552 เร่ือง การต้ัง
งบประมาณเพื่อการจดัซ้ือครุภณัฑ์และรถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถงึ 2565) หน้าที่ 204 ล าดับที่ 3

        2,990 ส านักงาน
เทศบาล
ต าบลบ้าน
แหวน

กอง
สาธารณสุข



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและการมสีว่นร่วมในการบริหาร

พ.ศ.2563

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562

2 จดัซ้ือโต๊ะท างาน เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือครุภณัฑ์โต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัว 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
   โต๊ะท างานเหล็กขนาดกว้าง 122.9 ซม. ลึก 66.9 ซม.
 สูง 75 ซม. พร้อมกระจก
เนื่องจากไม่ได้ก าหนดอยู่ในบัญชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ์
ของ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ จงึ
จดัหาตามราคาที่สืบได้ตามท้องตลาดทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
 ว 1989 วันที่ 22 มิถนุายน 2552 เร่ือง การต้ัง
งบประมาณเพื่อการจดัซ้ือครุภณัฑ์และรถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถงึ 2565) หน้าที่ 204 ล าดับที่ 3

        4,800 ส านักงาน
เทศบาล
ต าบลบ้าน
แหวน

กอง
สาธารณสุข



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและการมสีว่นร่วมในการบริหาร

พ.ศ.2563

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562

3 จดัซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน จ านวน 2 
เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
   1. ปริมาณการฉดีพ่นน้ ายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อ
ชั่วโมง
   2. ถงับรรจนุ้ ายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร
   3. ก าลังเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า
ซ่ึงครุภณัฑ์ดังกล่าว จดัหาตามบัญชรีาคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านัก
งบประมาณ หน้าที่ 3 ล าดับที่ 2.4
- เป็นไปตามบัญชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ์ของ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ หน้าที่ 3 
ล าดับที่ 2.4
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถงึ 2565) หน้าที่ 226 ล าดับที่ 43

    118,000 ส านักงาน
เทศบาล
ต าบลบ้าน
แหวน

กอง
สาธารณสุข



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและการมสีว่นร่วมในการบริหาร

พ.ศ.2563

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562

4 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานส านักงาน

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงกระทรวง
ดิจทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม  ประกาศ ณ วันที่ 15 
มีนาคม 2562 หน้า 3 ล าดับที่ 7
- เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางของกระทรวง
กระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม  ประกาศ ณ 
วันที่ 15 มีนาคม 2562 หน้า 3 ล าดับที่ 7 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1842 ลงวันที่ 19
 มิถนุายน 2561 เร่ือง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถงึ 2565) หน้าที่ 226 ล าดับที่ 44

      17,000 ส านักงาน
เทศบาล
ต าบลบ้าน
แหวน

กอง
สาธารณสุข



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและการมสีว่นร่วมในการบริหาร

พ.ศ.2563

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562

5 จดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟขนาด 800 VA 
จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศ
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงกระทรวงดิจทิัลเพื่อ
เศรษฐกจิและสังคม  ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 
2562 หน้า 22 ล าดับที่ 61
- เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางของกระทรวง
กระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม  ประกาศ ณ 
วันที่ 15 มีนาคม 2562 หน้า 22 ล าดับที่ 61 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1842 ลงวันที่ 19
 มิถนุายน 2561 เร่ือง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถงึ 2565) หน้าที่ 226 ล าดับที่ 44

        2,500 ส านักงาน
เทศบาล
ต าบลบ้าน
แหวน

กอง
สาธารณสุข



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและการมสีว่นร่วมในการบริหาร

พ.ศ.2563

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562

(5) แผนงานเคหะและชมุชน
1 เกา้อี้ส านักงาน เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือ เกา้อี้ส านักงาน จ านวน 3 ตัว โดย

มีคุณลักษณะ ดังนี้
   1. เกา้อี้ท างาน
   2. เกา้อี้ปรับระดับสูงต่ าได้
เนื่องจากไม่ได้ก าหนดอยู่ในบัญชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ์
ของ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ จงึ
จดัหาตามราคาที่สืบได้ตามท้องตลาดทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
 ว 1989 วันที่ 22 มิถนุายน 2552 เร่ือง การต้ัง
งบประมาณเพื่อการจดัซ้ือครุภณัฑ์และรถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถงึ 2565) หน้าที่ 226 ล าดับที่ 37

        5,250 ส านักงาน
เทศบาล
ต าบลบ้าน
แหวน

กองชา่ง



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและการมสีว่นร่วมในการบริหาร

พ.ศ.2563

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562

2 จดัซ้ือครุภณัฑ์โต๊ะคอมพิวเตอร์ เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือครุภณัฑ์โต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 1
 ชดุ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
   โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดกว้าง 100 ซม. ลึก 60 ซม. สูง
 75 ซม.
เนื่องจากไม่ได้ก าหนดอยู่ในบัญชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ์
ของ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ จงึ
จดัหาตามราคาที่สืบได้ตามท้องตลาดทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
 ว 1989 วันที่ 22 มิถนุายน 2552 เร่ือง การต้ัง
งบประมาณเพื่อการจดัซ้ือครุภณัฑ์และรถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถงึ 2565) หน้าที่ 226 ล าดับที่ 37

        2,400 ส านักงาน
เทศบาล
ต าบลบ้าน
แหวน

กองชา่ง



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและการมสีว่นร่วมในการบริหาร

พ.ศ.2563

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562

3 จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบ
แยกส่วน (แบบแขวน) 26,000 
บีทียู

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 
(แบบแขวน) 26,000 บีทีย ูจ านวน 2 เคร่ือง โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
   1. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 26,000 บีทียู
   2. ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดต้ัง
   3. ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม
และฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5
   4. ต้องเป็นเคร่ืองปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชดุ
   5. มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์
   6. การติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ ประกอบด้วยอปุกรณ์
ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 
เมตร สายไฟยาวไม่เกนิ 15 เมตร
ซ่ึงครุภณัฑ์ดังกล่าว จดัหาตามบัญชรีาคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2561 หน้า 20 
ล าดับที่ 10.8.1
- เป็นไปตามบัญชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ์ของ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ ธันวาคม 
2561 หน้า 20 ล าดับที่ 10.8.1
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถงึ 2565) หน้าที่ 201 ล าดับที่ 18

      72,000 ส านักงาน
เทศบาล
ต าบลบ้าน
แหวน

กองชา่ง



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและการมสีว่นร่วมในการบริหาร

พ.ศ.2563

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562

4 ตู้เกบ็เอกสารบานเล่ือนกระจก เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือครุภณัฑ์ตู้เกบ็เอกสารบานเล่ือน
กระจก จ านวน 2 ชดุ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
   ตู้เกบ็เอกสารเหล็กบานเล่ือนกระจก ขนาดกว้าง 
118.4 ซม. ลึก 40.6 ซม. สูง 87.4 ซม.
เนื่องจากไม่ได้ก าหนดอยู่ในบัญชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ์
ของ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ จงึ
จดัหาตามราคาที่สืบได้ตามท้องตลาดทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
 ว 1989 วันที่ 22 มิถนุายน 2552 เร่ือง การต้ัง
งบประมาณเพื่อการจดัซ้ือครุภณัฑ์และรถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถงึ 2565) หน้าที่ 197 ล าดับที่ 2

        6,800 ส านักงาน
เทศบาล
ต าบลบ้าน
แหวน

กองชา่ง



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและการมสีว่นร่วมในการบริหาร

พ.ศ.2563

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562

5 จดัซ้ือเทปวัดระยะไฟเบอร์ เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเทปวัดระยะไฟเบอร์ จ านวน 2 ชดุ 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
   (1) เทปวัดระยะไฟเบอร์ มีความยาว 50 เมตร 
   (2) สายเทปท าด้วยวัสดุไฟเบอร์กลาส 
   (3) หน้ากว้างของเส้นเทป 12.5 มิลลิเมตร 
   (4) มีตัวเลขบอกทุกระยะ 10 เซนติเมตรและมีขดี
แบ่งยอ่ยทุก ๆ 2 มิลลิเมตร 
   (5) ปลายสายเทปมีห่วงส าหรับดึง 
   (6) มีปลายแหลมสามารถจรดพื้นได้
เนื่องจากไม่ได้ก าหนดอยู่ในบัญชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ์
ของ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ จงึ
จดัหาตามราคาที่สืบได้ตามท้องตลาดทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
 ว 1989 วันที่ 22 มิถนุายน 2552 เร่ือง การต้ัง
งบประมาณเพื่อการจดัซ้ือครุภณัฑ์และรถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถงึ 2565) หน้าที่ 226 ล าดับที่ 39

        6,000 ส านักงาน
เทศบาล
ต าบลบ้าน
แหวน

กองชา่ง



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและการมสีว่นร่วมในการบริหาร

พ.ศ.2563

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562

6 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 *(จอภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19
 นิ้ว) จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตาม
ประกาศเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงกระทรวงดิจทิัล
เพื่อเศรษฐกจิและสังคม ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 
2562 หน้า 4 ล าดับที่ 9
- เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางของกระทรวง
กระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม  ประกาศ ณ 
วันที่ 15 มีนาคม 2562 หน้า 4 ล าดับที่ 9 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1842 ลงวันที่ 19
 มิถนุายน 2561 เร่ือง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถงึ 2565) หน้าที่ 226 ล าดับที่ 35

      30,000 ส านักงาน
เทศบาล
ต าบลบ้าน
แหวน

กองชา่ง



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและการมสีว่นร่วมในการบริหาร

พ.ศ.2563

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562

7 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟขนาด 800 VA 
จ านวน 2 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศ
เกณฑ์ราคากลางของกระทรวงกระทรวงดิจทิัลเพื่อ
เศรษฐกจิและสังคม  ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 
2562 หน้า 22 ล าดับที่ 61
- เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางของกระทรวง
กระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม  ประกาศ ณ 
วันที่ 15 มีนาคม 2562 หน้า 22 ล าดับที่ 61 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1842 ลงวันที่ 19
 มิถนุายน 2561 เร่ือง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถงึ 2565) หน้าที่ 226 ล าดับที่ 35

        5,000 ส านักงาน
เทศบาล
ต าบลบ้าน
แหวน

กองชา่ง



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและการมสีว่นร่วมในการบริหาร

พ.ศ.2563

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562

8 ค่าออกแบบ เขยีนแบบและ
ควบคุมงานกอ่สร้าง

เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยเพื่อจา้งออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จา่ยให้แกเ่อกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซ่ึงส่ิงกอ่สร้าง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนุายน 
2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    200,000 ส านักงาน
เทศบาล
ต าบลบ้าน
แหวน

กองชา่ง



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและการมสีว่นร่วมในการบริหาร

พ.ศ.2563

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562

(6) แผนงานงบกลาง
1 ส ารองจา่ย เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยกรณีฉกุเฉนิจ าเป็นและเร่งด่วนหรือ

ในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า เชน่ ภยั
ธรรมชาติหรือสาธารณภยัต่างๆ หรือกรณีที่มีความ
จ าเป็นต้องจา่ยนอกเหนือจากที่งบประมาณต้ังจา่ยไว้หรือ
เพื่อป้องกนัและบรรเทาความเดือดร้อนให้แกป่ระชาชน
- เป็นไปตาม
   (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใชจ้า่ยเพื่อ
ชว่ยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
   (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 
0303.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545
   (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 
3215 ลงวันที่ 6 มิถนุายน 2559
   (4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8 กมุภาพันธ์ 2560
   (5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
 ที่ มท 0891.2/ว 76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558
   (6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
 ที่ มท 0810.4/ว 526 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560

    961,975 ต าบลบ้าน
แหวน

ส านักปลัด



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

หมอกควันและไฟป่า
เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยจา่ยเป็นค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
หมอกควันและไฟป่า ค่าวัสดุอปุกรณ์ค่าจา้งเหมาบริการ
ท าส่ือส่ิงพิมพ์ ค่าวิทยากร ค่าเอกสารประกอบการ
ฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าจดั
สถานที่ประชมุและค่าใชจ้า่ยอื่น ๆ ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถนุายน 2562 เร่ือง 
ซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 ถงึ 2565) หน้าที่ 192 ล าดับที่ 9

50,000 ต าบลบ้าน
แหวน

ส านักปลัด

5. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

พ.ศ.2563

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

เทศบาลต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง จังหวัดเชยีงใหม่

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

พ.ศ.2563

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562

(2) แผนงานสาธารณสขุ
1 โครงการลดขยะในชมุชน เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการลดขยะใน

ชมุชน เพื่อสร้างจติส านึกในการดูแลรักษาความสะอาด
และคัดแยกขยะแกป่ระชาชน เพื่อให้ส่ิงแวดล้อม
บ้านเรือน หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านน่าอยู่น่ามองและลด
ปัญหาประมาณขยะที่มีจ านวนมาก
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจา่ยค่าใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักฬีา 
และการส่งนักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและ
การเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถนุายน 2562 เร่ือง ซักซ้อม
แนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.
2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 208 ล าดับที่ 4

100,000 ต าบลบ้าน
แหวน

กอง
สาธารณสุข



แบบ ผด.02

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

พ.ศ.2563

ล า
ดบั

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2562

2 โครงการสร้างจติส านึกให้
ประชาชนคัดแยกขยะ

เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการสร้าง
จติส านึกให้ประชาชนคัดแยกขยะ เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้เร่ืองการคัดแยกขยะและลดค่าใชจ้า่ยในการ
จดัเกบ็ขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลบ้านแหวน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรม และการเขา้รับการฝึกอบรม
ของเจา้หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 206 ล าดับที่ 1

30,000 ต าบลบ้าน
แหวน

กอง
สาธารณสุข

(2) แผนงานเคหะและชมุชน

1 ค่าจา้งเหมาก าจดัขยะและส่ิง
ปฏกิลูภายในเขตต าบลบ้านแหวน

เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาบริการ สถานที่ถา่ยเทและก าจดั
ขยะมูลฝอย

2,500,000 เทศบาล
ต าบลบ้าน
แหวน

กอง
สาธารณสุข


