
แบบ ผด. ๐๑

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ
ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด

1.  ยุทธศำตร์กำรพัฒนำด้ำนเกษตรและด้ำนอำชีพเสริม
    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 2 38.57                         699,400                      84.33 ทต.นาใน
    1.2  แผนงานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 5 71.43                         130,000                      15.67 ทต.นาใน
                                                                                         รวม 7 100                          829,400                     100
2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำชุมชนหมู่บ้ำนให้น่ำอยู่
    2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 16 21.62                         1,339,000                    6.42 ทต.นาใน
    2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 11 14.86                         550,000                      2.64 ทต.นาใน
    2.3 แผนงานการศึกษา 4 5.41                           324,000                      1.55 ทต.นาใน
    2.4 แผนงานสาธารณสุข 12 16.22                         1,235,960                    5.93 ทต.นาใน
    2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 1.35                           50,000                        0.24 ทต.นาใน
    2.6  แผนงานเคหะและชุมชน 2 2.70                           148,500                      0.71 ทต.นาใน
    2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 8 10.81                         300,000                      1.44 ทต.นาใน
    2.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 14 18.92                         15,580,850                  74.75 ทต.นาใน
    2.9 แผนงานการพาณิชย์ 2 2.70                           50,000                        0.24 ทต.นาใน
    2.10 แผนงานงบกลาง 4 5.41                           1,264,600                    6.07 ทต.นาใน
                                                                                           รวม 74 100 20,842,910 100 ทต.นาใน
3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทำงกำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรมท้องถ่ิน
    3.1 แผนงานการศึกษา 16 61.54                         6,705,776                    86.66 ทต.นาใน
    3.2 แผนงานศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 8 30.70                         585,000                      7.56 ทต.นาใน
    3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 7.69                           447,200                      5.78 ทต.นาใน
                                                                                           รวม 26 100                          7,737,976                  100
4.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่ิงแวดล้อมและกำรท่องเท่ียว
   4.1 แผนงานสาธารณสุข 2 22.22                         70,000                        38.89                          ทต.นาใน
   4.2 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 2 22.22                         40,000                        22.22                          ทต.นาใน
   4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 11.11                         10,000                        5.56                            ทต.นาใน
   4.4  แผนงานการเกษตร 4 44.44                         60,000                        33.33                          ทต.นาใน
                                                                                                         รวม 9 100                          180,000                     100                           
                                                                                    รวมงบประมำณท้ังส้ิน 116 100                          29,590,286                 100

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ หน่วยด ำเนินกำร

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
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แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
เทศบำลต ำบลนำใน  อ ำเภอพรรณำนิคม  จังหวัดสกลนคร



แบบ ผด. 02

1)  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตรและด้ำนอำชีพเสริม
1.1  แผนงำนเคหะและชุมชน

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่าเข้าสู่
พ้ืนท่ีแปลงเกษตร  สาย 
นพค.26 ถึง อ่างเก็บน่้าห้วย
สวนป่าน บ้านผักค่าภู  หมู่ท่ี 
 6

เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่าเข้าสู่
พ้ืนท่ีแปลงเกษตร สาย นพค.26 ถึงห้วย
สวนป่าน  บ้านผักค่าภู หมู่ท่ี 6  (ตาม
รูปแบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
สกลนคร                               เป็นไป
ตามหนังสือส่ังการ                1) พ.ร.บ. 
เทศบาล พ.ศ. 2596 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2552    2) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน 
อปท. พ.ศ. 2559             เป็นไปตาม
แผนฯ ส่ีปี  (พ.ศ.2561-2564) 
เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 2) หน้าท่ี 18 ล่าดับท่ี
 1

448,300 บ้านผักค่าภู
หมู่ท่ี 6

กองช่าง
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ  

และท่ีเทศบำลต ำบลนำในอุดหนุนงบประมำณให้กับหน่วยงำนอ่ืน

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ล ำดับท่ี โครงกำร

         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี         
 เกิดข้ึนจำกโครงกำร

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2562  ของเทศบำลต ำบลนำใน



งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่าเข้าสู่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่าเข้าสู่ 251,100          บ้านหนองผือ ส่านักปลัดฯ

พ้ืนท่ีแปลงเกษตร สาย ถนน พ้ืนท่ีแปลงเกษตรสาย สปก. บ้านหนองผือ หมู่ท่ี 2

สปก. หนองผือ ถึง บ้าน ถึง บ้านห้วยบุ่น  บ้านหนองผือ หมู่ท่ี 2

ห้วยบุ่น บ้านหนองผือ หมู่ท่ี (ตามรูปแบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2 จังหวัดสกลนคร)

เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี

1. พ.ร.บ. เทศบาล  พ.ศ. 2496 และท่ี

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13)  พ.ศ. 2552

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

เงินอุดหนุน อปท. พ.ศ. 2559

เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)

หน้าท่ี 97 ล่าดับท่ี 5

699,400         

พ.ศ. 2561

รวม

พ.ศ. 2562
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ท่ี โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี         

 เกิดข้ึนจำกโครงกำร



1.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการขับเคล่ือน

เศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินดครง
การขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าอาหารพร้อมน่้าด่ืม ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ   
เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังน้ี               
          1. พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 
2552  2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท. 
พ.ศ. 2557                                 
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 
หน้าท่ี 42 ล่าดับท่ี 2

30,000 ทต.นาใน ส่านักปลัดฯ

2 โครงการกลุ่มทอผ้าฝ้าย อุดหนุนงบประมาณให้กับโครงการกลุ่ม 30,000           บ้านอูนดง ส่านักปลัดฯ

ย้อมสีเปลือกไม้  บ้าน ทอผ้าฝ้ายย้อมสีเปลือกไม้  บ้านผักค่าภู

ผักค่าภู ในการด่าเนินโครงการกลุ่มทอผ้าฝ้าย

ย้อมสีเปลือกไม้  บ้านผักค่าภู

เป้นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2562
ท่ี โครงกำร

         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี         
 เกิดข้ึนจำกโครงกำร

พ.ศ. 2561

 -9-



งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) หน้า 9 ล่าดับท่ี 1

3 โครงการฝึกอบรมและ อุดหนุนงบประมาณให้กับโครงการ 20,000           บ้านห้วยบุ่น ส่านักปลัดฯ

พัฒนาการแปรรูปผลผลิต ฝึกอบรมและพัฒนาการแปรรูปผลผลิต

ทางการประมง (การท่าปลา ในการด่าเนินโครงการฝึกอบรมและ

ตากแห้ง) บ้านห้วยบุ่น พัฒนาการแปรรูปผลผลิตทางการประมง

หมู่ท่ี 3 (การท่าปลาตากแห้ง)  บ้านห้วยบุ่น

เป้นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559

เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) หน้า 9 ล่าดับท่ี 1

4 โครงการสนับสนุนกลุ่มทอผ้า อุดหนุนงบประมาณให้กับกลุ่มทอผ้า 30,000           บ้านอูนดง ส่านักปลัดฯ

ย้อมครามบ้านอูนดง ย้อมครมบ้านอูนดง หนองไชยวาลย์

หนองไชยวาลย์ ในการด่าเนินโครงการสนับสนุนกลุ่ม

ทอผ้าย้อมครามบ้านอูนดง 

หนองไชยวาลย์ 

เป้นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี พ.ศ. 2561-2564

หน้า 101 ล่าดับท่ี 1

ท่ี โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี         

 เกิดข้ึนจำกโครงกำร
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการสนับสนุน อุดหนุนงบประมาณให้กับกลุ่มแปรรูป 20,000           บ้านนาใน ส่านักปลัดฯ  

กลุ่มแปรรูปผลผลิต ผลผลิตทางการเกษตร (หน่อไม้อัดป๊ิบ) หมู่ท่ี 5

ทางการเกษตร ในการด่าเนินโครงการสนับสนุนกลุ่ม

(หน่อไม้อัดป๊ิบ) บ้าน แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

นาใน  หมู่ท่ี 5 (หน่อไม้อัดป๊ิบ) บ้านนาใน

เป้นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี พ.ศ. 2561-2564

หน้า 101 ล่าดับท่ี 3

130,000         
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ท่ี โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี         

 เกิดข้ึนจำกโครงกำร
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

รวม



2)  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำชุมชนหมู่บ้ำนให้น่ำอยู่
2.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินการ 36,000 ทต. นาใน ส่านักปลัดฯ
ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร  จ่านวน  12
เดือน
เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี
1. พ.ร.บ การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 
0808.2/1536  ลงวันท่ี 19 มีนาคม 
 2561 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจ่าปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

2 โครงการจ้างเหมาบริการท่า เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินโครงการ 84,000 ทต. นาใน ส่านักปลัดฯ
ความสะอาดอาคารส่านักงาน จ้างเหมาบริการท่าความสะอาดส่านักงาน

เทศบาลต่าบลนาใน เทศบาลต่าบลนาใน  โดยมีค่าใช้จ่าย

ประกอบด้วยค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน
บริการท่าความสะอาดส่านักงานเทศบาล
ต่าบลนาใน จ่านวน 12 เดือน
เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี
1. พ.ร.บ การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

-11-

ท่ี โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี          

เกิดข้ึนจำกโครงกำร
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 
0808.2/1536  ลงวันท่ี 19 มีนาคม 
 2561 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจ่าปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

3 โครงการจ้างเหมาบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินโครงการ 84,000 ทต. นาใน ส่านักปลัดฯ
ระบบบันทึกข้อมูล จ้างเหมาบริการระบบบันทึกข้อมูล  โดยมี

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าจ้างเหมาบริการ
รายเดือนระบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศ
จ่านวน  12  เดือน 
เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี
1. พ.ร.บ การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

4 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจ้าง 50,000 ทต. นาใน ส่านักปลัดฯ
บริการ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการต่างๆ อันได้แก่

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือ ค่าก่าจัดส่ิงปฏิกูล ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ (รายจ่ายเก่ียวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์และ
จัดจ้างท่าส่ือส่ิงพิมพ์โฆษณา วารสารต่างๆ) 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบ้ียประกัน 

โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี          

เกิดข้ึนจำกโครงกำร
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ท่ี
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งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ค่าใช้จ่ายในการด่าเนินคดี ตาม
ค่าพิพากษาปกครอง กรณีผู้รับจ้าง พิพาท
ทางปกครอง ค่าจ้างเหมาบริการ  
ค่าติดต้ังเคร่ืองรับสัญญาณต่างๆ  และค่า
จ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ท่ีจ่าเป็น เช่น
ค่าจัดซ้ือพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวงหรีด 
และค่าใช้จ่ายในรัฐพิธี ในพิธีการและวัน
ส่าคัญต่างๆ ตามวาระและโอกาสท่ีจ่าเป็น
จัดท่าและบริการเวปไซต์ ค่าติดต้ังเว็บไซต์
ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าติดต้ังเคร่ืองรับสัญญาณ
ต่างๆ ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี
1. พ.ร.บ การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วยมาก ท่ี 
มท 0808.2/3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 
 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจ่าปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ท่ี โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี          

เกิดข้ึนจำกโครงกำร
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 รายจ่ายเก่ียวกับการรับรอง เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรอง 130,000         ทต.นาใน ส่านักปลัดฯ
และพิธีการ หรือเล้ียงรับรองของ อปท. โดยแยกเป็น

(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล อันได้แก่ ค่ารับรอง (รายจ่ายในการ
รับรองหรือเล้ียงรับรองของ ทต.นาใน
เช่น ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าของขวัญ
ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองในการเล้ียงรับรอง
ท้ังค่าบริการด้วยและค่าใช้จ่ายอ่ืนซ่ึงจ่าเป็น
ต้องจ่ายท่ีเก่ียวกับการรับรอง เพ่ือเป็นค่า
รับรองในการต้อนรับคณะบุคคลหรือ 
คณะบุคคลท่ีไปนิเทศก์งาน ตรวจงาน
หรือเย่ียมชม หรือทัศนศึกษาดูงานและ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงร่วมต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล โดยค่านวณต้ัง
จ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้
รับจริงของปีงบประมาณท่ีล่วงมา โดยไม่
รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้
เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินท่ีมีผู้อุทิศให้
ฯลฯ จ่านวน 50,000  บาท
 (2) ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาท้องถ่ิน
หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ
ท่ีได้รับแต่งต้ังตามกฎหมายหรือตามระเบียบ
หนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ
จ่านวน 40,000  บาท

ท่ี โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี          

เกิดข้ึนจำกโครงกำร
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้อ (1) และ ข้อ (2) ด่าเนินการตามหนังสือ
ส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท
0808.4/ว 2381 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม
2548 เร่ือง การต้ังงบประมาณและการเบิก
จ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเล้ียงรับรองของ
อปท.
(3) ค่าใช้จ่ายทางพิธีศาสนา/รัฐพิธี จ่านวน
40,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธี
ทางศาสนา รัฐพิธี พระราชพิธี หรือวันส่าคัญ

ต่างๆ ของชาติ ค่าจัดงานกิจกรรมต่างๆ ตาม

นโยบายของรัฐบาล เช่น ค่าจ้างเหมารถ

รับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าจ้างเหมาท่า

อาหารผู้ไปร่วมกิจกรรมในงานวันปิยมหาราช

วันลิมพระชนมพรรษา วันวิสาขบูชา วันสตรี
สากล วันผู้พิการ วันแรงงาน วัน อปพร.

วันก่อต้ังเทศบาล วันเข้าพรรษา และวันส่าคัญ
อ่ืนๆ ค่าจัดซุ้มรับเสด็จ - ส่งเสด็จ ค่าพาหนะ
ค่าอาหาร ผู้เฝ้ารับเสด็จ เป็นต้น ฯลฯ

1. เป็นไปตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2596
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552
2. พ.ร.บ. ก่าหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอ่านาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542
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ท่ี โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี          

เกิดข้ึนจำกโครงกำร
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินโครงการ 300,000         ทต.นาใน ส่านักปลัดฯ
และสมาชิกสภาเทศบาลต่าบล เลือกต้ังนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
นาใน เทศบาลต่าบลนาใน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ

ด้วย ค่าวัสดุในการจัดพิมพ์บัญชี รายช่ือตาม
แบบพิมพ์บัญชี รายช่ือตามแบบพิมพ์ต่างๆ
ค่าจัดพิมพ์บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ัง/ผู้เสีย
สิทธ์ิเลือกต้ัง ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอบรม
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องในการเลือกต้ัง ค่าตอบ
แทนวิทยากร ผู้อ่านวยการเลือกต้ัง/คณะ
กรรมการประจ่าหน่วยเลือกต้ัง/เจ้าหน้าท่ี
รักษาความปลอดภัยประจ่าหน่วยเลือกต้ัง
ค่าอาหารพร้อมน่้าด่ืม อาหารว่างและเคร่ือง
ด่ืม ค่าพาหนะในการรับ-ส่งหีบบัตร และค่าใช้
จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ
เป็นไปตาม พ.ร.บ. เทศบาล  พ.ศ. 2596
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.
2552
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี  พ.ศ. 2561-2564
หน้าท่ี 52 ล่าดับท่ี 2

7 โครงการสร้างจิตส่านึกต่อ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินโครงการ 20,000          ทต.นาใน ส่านักปลัดฯ
สถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างจิตส่านึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย อาหารกลางวัน
พร้อมน่้าด่ืม ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ท่ี โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี          

เกิดข้ึนจำกโครงกำร



งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท.

พ.ศ. 2557

เป็นไปตามแผนฯ  ส่ีปี  พ.ศ. 2561-2564
หน้าท่ี 53 ล่าดับท่ี 3

8 โครงการส่านักงานน่าอยู่น่า เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินโครงการ 5,000            ทต.นาใน ส่านักปลัดฯ
ท่างาน ส่านักงานน่าอยู่น่าท่างาน โดยมีค่าใช้จ่าย

ประกอบด้วย ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ ในการท่า
ความสะอาด ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท. 
พ.ศ. 2557 
เป็นไปตามแผนฯ  ส่ีปี  พ.ศ. 2561-2564
หน้าท่ี 54 ล่าดับท่ี 6

9 โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินโครงการ 300,000 ทต.นาใน ส่านักปลัดฯ
เทศบาล อบรมพัฒนาบุคลากรเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่าย

ประกอบด้วย ค่าวัสดุส่านักงาน ค่าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหารว่างพร้อมน่้า
ด่ืม ค่าวิทยากร ค่าของขวัญ ค่าจ้างเหมา
ยานพาหนะและค่าท่ีพักในการเดินทางไป
ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ตลอดจนค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด - ปิด การอบรม รวมถึงค่าใช้
จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในโครงการ ฯลฯ
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ท่ี โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี          

เกิดข้ึนจำกโครงกำร
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท. 
พ.ศ. 2557 
เป็นไปตามแผนฯ  ส่ีปี  พ.ศ. 2561-2564
หน้าท่ี 52 ล่าดับท่ี 1

10 ค่าบ่ารุงรักษาและซ่อมแซม เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ่ารุงรักษาซ่อมแซม 60,000 ทต.นาใน ส่านักปลัดฯ
ทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าซ่อมบ่ารุง
รักษารถยนต์ส่วนกลาง และซ่อมแซมบ่ารุง
รักษาทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์ต่างๆ ซ่ึงเป็น 
กรณีการจ้างเหมาค่าส่ิงของและค่าแรงงาน
เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วยมาก ท่ี 
มท 0808.2/3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 
 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจ่าปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

11 ค่าบ่ารุงรักษาและปรับปรุง เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ่ารุงรักษาและปรับ 100,000 ทต.นาใน ส่านักปลัดฯ
ครุภัณฑ์ ปรุงครุภัณฑ์ โครงสร้างขนาดใหญ่ เช่น เคร่ือง

จักรกล ยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง เป็นต้น
ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ่ารุงปกติหรือค่าซ่อม
กลาง
เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี
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ท่ี โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี          

เกิดข้ึนจำกโครงกำร
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วยมาก ท่ี 
มท 0808.2/3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 
 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจ่าปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าท่ี 54 ล่าดับท่ี 8

12 โครงการบริหารจัดการ การจัด อุดหนุนงบประมาณให้กับท่ีท่าการอ่าเภอ 20,000 อ่าเภอ ส่านักปลัดฯ
งานรัฐพิธี งานพิธีต่างๆ และ พรรณานิคม ในการด่าเนินโครงการบริหาร พรรณานิคม
ภารกิจส่าคัญท่ีเก่ียวข้องกับ จัดการ การจัดงานรัฐพิธี งานพิธีต่างๆ และ
อ่านาจหน้าท่ีของ อปท. ในเขต ภารกิจส่าคัญท่ีเก่ียวข้องกับอ่านาจหน้าท่ีของ
พ้ืนท่ี ท่ีต้องบูรณาการร่วมกัน อปท. ในเขตพ้ืนท่ี ท่ีบูรณาการร่วมกันตาม

นโยบายของทางราชการ ประจ่าปีงบประมาณ
2562 รายละเอียดตามหนังสือท่ีว่าการอ่าเภอ
พรรณานิคม ท่ี สน 0218/2049 ลงวันท่ี
21 มิถุนายน 2561
เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าท่ี 103 ล่าดับท่ี 1
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ท่ี โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี          

เกิดข้ึนจำกโครงกำร
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตามหนังสือท่ีว่าการอ่าเภอพรรณานิคม
ท่ี สน 0023.15(5)/1682 ลงวันท่ี
21 มิถุนายน 2560

13 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจ้าง 50,000 ทต. นาใน กองคลัง
บริการ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการต่างๆ อันได้แก่

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือ ค่าก่าจัดส่ิงปฏิกูล ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ (รายจ่ายเก่ียวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์และ 
จัดจ้างท่าส่ือส่ิงพิมพ์โฆษณาวารสารต่างๆ) 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบ้ียประกัน ค่าใช้ 
จ่ายในการด่าเนินคดี ตามค่าพิพากษา ค่า
จ้างเหมาบริการ ค่าติดต้ังเคร่ืองรับสัญญาณ
ต่างๆ  และค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ท่ี
จ่าเป็น และค่าใช้จ่ายในรัฐพิธีการและวัน
วันต่างๆ ตามวาระและโอกาสท่ีจ่าเป็น ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี
1. พ.ร.บ การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วยมาก ท่ี 
มท 0808.2/3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 
 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
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ท่ี โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี          

เกิดข้ึนจำกโครงกำร
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รายจ่ายประจ่าปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

14 โครงการปรับปรุงข้อมูล เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินโครงการ 50,000 ทต.นาใน กองคลัง
แผนท่ีภาษีและทะเบียน ปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองช่าง
ทรัพย์สิน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมา

บริการคัดลอกข้อมูลจัดท่าแผนท่ีแม่บท และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ
เป็นไปตาม พ.ร.บ. เทศบาล  พ.ศ. 2596
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.
2552
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี  พ.ศ. 2561-2564
หน้าท่ี 53 ล่าดับท่ี 4

15 โครงการอบรมผู้ประกอบร้านค้า เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินโครงการ 20,000 ทต.นาใน กองคลัง
เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บ อบรมผู้ประกอบร้านค้าเพ่ิมประสิทธิภาพใน
ภาษีและค่าธรรมเนียม การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารพ้อม
น่้าด่ืม เป็นเงิน 12,500 บาท ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม เป็นเงิน 6,250 บาท ค่า
วิทยากร เป็นเงิน 1,200 บาท ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน 550 บาท (ทุก
รายการสามารถถ่ัวเฉล่ียได้)
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท. 
พ.ศ. 2557 
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ท่ี โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี          

เกิดข้ึนจำกโครงกำร
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เป็นไปตามแผนฯ  ส่ีปี  พ.ศ. 2561-2564
หน้าท่ี 53 ล่าดับท่ี 5

16 ค่าบ่ารุงรักษาและซ่อมแซม เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ่ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน 30,000 ทต.นาใน กองคลัง
เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่า
ซ่อมซ่อมบ่ารุงรักษาทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์
ต่างๆ เป็นต้น ฯลฯ ซ่ึงเป็นกรณีการจ้างเหมา
ค่าส่ิงของและค่าแรงงาน
เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วยมาก ท่ี 
มท 0808.2/3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 
 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจ่าปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

1,339,000

ท่ี โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี          

เกิดข้ึนจำกโครงกำร
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

รวม
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2.2  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินโครงการ 130,000 อ่าเภอ ส่านักปลัดฯ
ยาเสพติดในพ้ืนท่ีต่าบลนาใน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี พรรณานิคม

ต่าบลนาใน  ในการจัดกิจกรรมบ่าบัดฟ้ืนฟู
ผู้ติดยาเสพติดและกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ
ให้แก่ผู้ผ่านการบ่าบัด  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี
1) ประกาศคณะกรรมการกระจายอ่านาจให้
แก่ อปท. เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงิน
อุดหนุนท่ัวไปให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ลงวันท่ี 27 กันยายน 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
ด่วนมากท่ี มท 0816.5/ว 2726 ลงวันท่ี
4 ธันวาคม 2560 เร่ือง การขับเคล่ือนการ
สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน
นอกสถานศึกษา
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)
เปล่ียนแปลง  (คร้ังท่ี 2) หน้าท่ี 6 ล่าดับท่ี 1
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ท่ี โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี          

เกิดข้ึนจำกโครงกำร
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการสร้างความปรองดอง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินโครงการ 20,000 ทต.นาใน ส่านักปลัดฯ
สมานฉันท์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยมีค่าใช้

จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารพร้อมน่้า
ด่ืม ค่าวิทยากร ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท. พ.ศ. 2557
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าท่ี 55 ล่าดับท่ี 2

3 โครงการซักซ้อมแผนป้องกัน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินโครงการ 30,000          ทต.นาใน ส่านักปลัดฯ
และระงับอัคคีภัย ซักกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยมีค่า

ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารพร้อมน่้า
ด่ืม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท. พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าท่ี 56 ล่าดับท่ี 8

ท่ี โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี          

เกิดข้ึนจำกโครงกำร
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการติดต้ังถังดับ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินโครงการ 30,000          ทต.นาใน ส่านักปลัดฯ
เพลิงในสถานศึกษาและ ติดต้ังถังดับเพลิงในสถานศึกษาและชุมชน โดย
ชุมชน มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ถังดับเพลิง ป้าย

ประชาสัมพันธ์  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี
1. พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2596 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าท่ี 57 ล่าดับท่ี 12

5 โครงการประชุมเชิงวิชาการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินโครงการ 30,000 ทต.นาใน ส่านักปลัดฯ
ปฏิบัติหน้าท่ี  อปพร. ประชุมเชิงวิชาการปฏิบัติหน้าท่ี อปพร. โดยมี

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเคร่ือง
ด่ืม ค่าอาหารพร้อมน่้าด่ืม  ค่าป้ายประชา 
สัมพันธ์ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี
1. พ.ร.บ. ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2522
2. พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2550
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ. 2549
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
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ท่ี โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี          

เกิดข้ึนจำกโครงกำร
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2559
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าท่ี 55 ล่าดับท่ี 3

6 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินโครงการ 40,000 ทต.นาใน ส่านักปลัดฯ
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
วันข้ึนปีใหม่ ช่วงเทศกาลวันปีใหม่  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ

ด้วย ค่าใช้จ่ายประจ่าจุดตรวจ ค่าจัดท่าป้าย
ประชาสัมพันธ์/ป้ายรณรงค์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี
1. พ.ร.บ. ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2522
2. พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2550
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ. 2549
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วย
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าท่ี 55 ล่าดับท่ี 4

โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี          

เกิดข้ึนจำกโครงกำร
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ท่ี



งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินโครงการ 40,000 ทต.นาใน ส่านักปลัดฯ
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
วันสงกรานต์ ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์  โดยมีค่าใช้จ่าย

ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายประจ่าจุดตรวจ ค่าจัด
ท่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายรณรงค์ และค่า
ใช้จ่ายอ่ืนๆ  ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี
1. พ.ร.บ. ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2522
2. พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2550
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ. 2549
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วย
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าท่ี 56 ล่าดับท่ี 5

8 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินโครงการ 100,000 ทต.นาใน ส่านักปลัดฯ
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย

พลเรือน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารพร้อมน่้า
ด่ืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี
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ท่ี โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี          

เกิดข้ึนจำกโครงกำร
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. พ.ร.บ. ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2522
2. พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2550
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ. 2549
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553
5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท
0808.2/ว 3795 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน
2552 เร่ือง การต้ังงบประมาณและการเบิก
จ่ายค่าตอบแทนและค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกายของ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท. พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าท่ี 57 ล่าดับท่ี 3

9 โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมาย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินโครงการ 20,000 ทต.นาใน ส่านักปลัดฯ
จราจร ให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจร  โดยมีค่าใช้จ่าย

ประกอบด้วยอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่า
อาหารพร้อมน่้าด่ืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี
1. พ.ร.บ. ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2522
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ท่ี โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี          

เกิดข้ึนจำกโครงกำร
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2. พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2550
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ. 2549
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าท่ี 56 ล่าดับท่ี 7

10 ค่าบ่ารุงรักษาและซ่อมแซม เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ่ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน 80,000 ทต.นาใน ส่านักปลัดฯ
เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าซ่อมแซมบ่ารุงรักษา
รถบรรทุกน่้าเอนกประสงค์ และซ่อมแซมบ่ารุง
รักษาทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ ซ่ึงเป็น
กรณีการจ้างเหมาค่าส่ิงของและค่าแรงงาน
เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วยมาก ท่ี 
มท 0808.2/3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 
 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจ่าปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ท่ี โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี          

เกิดข้ึนจำกโครงกำร
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 ค่าบ่ารุงรักษาและปรับปรุง เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ่ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 30,000 ทต.นาใน ส่านักปลัดฯ
ครุภัณฑ์ โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น 

รถบรรทุกน่้าเอนกประสงค์ เพ่ือจัดท่าสีรถ
บรรทุกน่้าอเนกประสงค์ ซ่ึงปัจจุบันมีสภาพผุพัง
และเกิดสนิม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ ซ่ึงไม่
รวมถึงค่าซ่อมบ่ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง
เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วยมาก ท่ี 
มท 0808.2/3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 
 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจ่าปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าท่ี 54 ล่าดับท่ี 8

550,000

โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี          

เกิดข้ึนจำกโครงกำร
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ท่ี
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

รวม



2.3  แผนงำนกำรศึกษำ

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจ้างเหมาบริการดูแล เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินโครงการ 84,000          ทต. นาใน กองการศึกษา
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ้างเหมาบริการดูแลเด็กเล็กบ้านอูนดง หนอง  ศาสนาและ
บ้านอูนดง หนองไชยวาลย์ ไชยวาลย์  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าจ้าง วัฒนธรรม

เหมาบริการดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านอูนดง หนองไชยวาลย์ จ่านวน 12 เดือน
เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี
1. พ.ร.บ การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

2 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการต่างๆ 10,000 ทต. นาใน กองการศึกษา
บริการ อันได้แก่  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้า ศาสนาและ

ปกหนังสือ ค่าก่าจัดส่ิงปฏิกูล ค่าโฆษณาและ วัฒนธรรม
และเผยแพร่ (รายจ่ายเก่ียวกับการจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจาย
เสียง  โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์และจัดจ้างท่า
ส่ือส่ิงพิมพ์โฆษณา วารสารต่างๆ) ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าเบ้ียประกัน ค่าใช้จ่ายในการด่าเนินคดี
ตามค่าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดต้ัง
เคร่ืองรับสัญญาณต่างๆ  และค่าจ้างเหมา
บริการอ่ืนๆ ท่ีจ่าเป็น เช่น  จ้างเหมาลูกจ้าง
รายเดือนและรายวัน ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี
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ท่ี โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี          

เกิดข้ึนจำกโครงกำร
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. พ.ร.บ การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วยมาก ท่ี 
มท 0808.2/3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 
 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจ่าปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

3 ค่าบ่ารุงรักษาและซ่อมแซม เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ่ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน 30,000 ทต.นาใน กองการศึกษา
เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ซ่อมแซม ศพด.ทุกแห่ง ศาสนาและ
รักษาทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น วัฒนธรรม
ซ่ึงเป็นกรณีการจ้างเหมา  ท้ังค่าส่ิงของและ
ค่าแรงงาน
เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วยมาก ท่ี 
มท 0808.2/3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 
 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจ่าปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

4 ค่าบ่ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดิน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือปรับปรุงท่ีดิน รวมถึง 200,000 ศพด.ทุกแห่ง กองการศึกษา
และส่ิงก่อสร้าง รายจ่ายเพ่ือดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงส่ิง ศาสนาและ

ก่อสร้าง ซ่ึงท่าให้ท่ีดิน ส่ิงก่อสร้างมีมูลค่าเพ่ิม วัฒนธรรม
ข้ึน เช่น อันได้แก่ การปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์

พ.ศ. 2561
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ท่ี โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี          

เกิดข้ึนจำกโครงกำร



งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี
1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี
16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการ
จ่าแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ่าปีของ อปท. 
เปป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าท่ี 85 ล่าดับท่ี 11

324,000        

2.4  แผนงำนสำธำรณสุข

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดหน่วยบริการทาง
แพทย์ฉุกเฉิน  (EMS)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด่าเนินโครงการจัดหน่วยบริการ
ทางแพทย์ฉุกเฉิน  (EMS) โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน ค่า
น่้ามันเช้ือเพลิง ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ                                    
เป็นไปตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2596 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552        
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 2) หน้าท่ี 7 ล่าดับท่ี 1 

876,000 ทต.นาใน ส่านักปลัดฯ
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ท่ี โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี          

เกิดข้ึนจำกโครงกำร
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ท่ี โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี          

เกิดข้ึนจำกโครงกำร
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

รวม



งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการตรวจสอบคุณภาพน่้า เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินโครงการ 20,000          ทต.นาใน ส่านักปลัดฯ   
ตรวจสอบคุณภาพน่้า โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าตรวจสอบคุณภาพน่้า อุปโภค บริโภค
ในชุมชนท้ัง 11 หมู่บ้าน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆฯลฯ
เป็นไปตาม พ.ร.บ. เทศบาล  พ.ศ. 2496 และ
ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าท่ี 60 ล่าดับท่ี 6

3 โครงการป้องกันแก้ไขปัญหา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินงานโครงการ 20,000          ทต.นาใน ส่านักปลัดฯ   
เอดส์และเพศสัมพันธ์แก่เยาวชน ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ และเพศสัมพันธ์ 
ในโรงเรียน ในโรงเรียน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า

ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
อาหารพร้อมน่้าด่ืม ค่าวิทยากร  ฯลฯ
1.เป็นไปตาม พ.ร.บ. เทศบาล  พ.ศ. 2496 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท. พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าท่ี 60 ล่าดับท่ี 7

4 โครงการรณรงค์ป้องกันและ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินงานโครงการ 30,000 ทต.นาใน ส่านักปลัดฯ
ป้องกันโรคภาวะใหม่ๆ  และ รณรงค์และป้องกันโรคภาวะใหม่ๆ และโรคภาวะ
โรคภาวะตามฤดูกาล ตามฤดูกาล  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า

ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
อาหารพร้อมน่้าด่ืม ค่าวิทยากร ฯลฯ
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ท่ี โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี          

เกิดข้ึนจำกโครงกำร
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.เป็นไปตาม พ.ร.บ. เทศบาล  พ.ศ. 2496 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท. พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าท่ี 60 ล่าดับท่ี 5

5 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินงานโครงการ 50,000          ทต.นาใน ส่านักปลัดฯ
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระ
เจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าจัดซ้ือวัคซีนพิษสุนัขบ้าและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ
1.เป็นไปตาม พ.ร.บ. เทศบาล  พ.ศ. 2496 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552
2.หนังสือกรมส่งสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 2072 ลงวันท่ี 5 
กรกฎาคม 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการต้ัง
งบประมาณรายจ่ายประจ่าปี พ.ศ. 2562
เงินอุดหนุนท่ัวไปด้านสาธารณสุขของ อปท.
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)
เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 2) หน้าท่ี 7 ล่าดับท่ี 2

6 โครงการอาหารปลอดภัย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินงานโครงการ 20,000          ทต.นาใน ส่านักปลัดฯ
อาหารปลอดภัย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารพร้อม

ท่ี โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี          

เกิดข้ึนจำกโครงกำร
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งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

น่้าด่ืม ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ
1.เป็นไปตาม พ.ร.บ. เทศบาล  พ.ศ. 2496 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท. พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าท่ี 59 ล่าดับท่ี 4

7 โครงการควบคุมหนอนพยาธิ อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน 36,000          หมู่ท่ี 2,3, ส่านักปลัดฯ
ต่าบลนาใน ในการด่าเนินงานโครงการควบคุม 4,5,7 และ
หนอนพยาธิ ดังน้ี 8
คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2,3,4,5,7 และ
8  จ่านวนหมู่บ้านละ 6,000  บาท
เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
อุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท
0808.2/ว 3028 ลงวันท่ี 6 มิถุนายน
2561 เร่ือง ซ้กซ้อมแนวทางการจัดท่างบ
ประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ของ อปท.
3.หนังสือกรมส่งสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 2072 ลงวันท่ี 5 

พ.ศ. 2562
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ท่ี โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี          

เกิดข้ึนจำกโครงกำร
พ.ศ. 2561



งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กรกฎาคม 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการต้ัง
งบประมาณรายจ่ายประจ่าปี พ.ศ. 2562
เงินอุดหนุนท่ัวไปด้านสาธารณสุขของ อปท.
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) หน้าท่ี 6 ล่าดับท่ี 1

8 โครงการเด็กไทยฉลาดสมวัยด้วย อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน 19,560          หมู่ท่ี 2,3, ส่านักปลัดฯ
เกลือไอโอดีน ต่าบลนาใน ในการด่าเนินงานโครงการเด็กไทย 4,5,7 และ

ฉลาดสมวัยด้วยเกลือไอโอดีน ดังน้ี 8
คณะกรรมการฯ หมู่ท่ี 2 จ่านวน 3,460 บาท
คณะกรรมการฯ หมู่ท่ี 3 จ่านวน 2,980 บาท
คณะกรรมการฯ หมู่ท่ี 4 จ่านวน 4,150 บาท
คณะกรรมการฯ หมู่ท่ี 5 จ่านวน 2,755 บาท
คณะกรรมการฯ หมู่ท่ี 7 จ่านวน 2,890 บาท
คณะกรรมการฯ หมู่ท่ี 8 จ่านวน 3,325 บาท
เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
อุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท
0808.2/ว 3028 ลงวันท่ี 6 มิถุนายน
2561 เร่ือง ซ้กซ้อมแนวทางการจัดท่างบ
ประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ของ อปท.
3.หนังสือกรมส่งสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วน
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ท่ี โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี          

เกิดข้ึนจำกโครงกำร
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 2072 ลงวันท่ี 5 
กรกฎาคม 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการต้ัง
งบประมาณรายจ่ายประจ่าปี พ.ศ. 2562
เงินอุดหนุนท่ัวไปด้านสาธารณสุขของ อปท.
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) หน้าท่ี 7 ล่าดับท่ี 3

9 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน 20,800          หมู่ท่ี 1,6, ส่านักปลัดฯ
โรคขาดสารไอโอดีน ต่าบลนาใน ในการด่าเนินงานโครงการป้องกัน 9,10 และ

และแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน ดังน้ี 11
คณะกรรมการฯ หมู่ท่ี 1,6,9,10 และ 11
จ่านวนหมู่บ้านละ 4,160 บาท
เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
อุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท
0808.2/ว 3028 ลงวันท่ี 6 มิถุนายน
2561 เร่ือง ซ้กซ้อมแนวทางการจัดท่างบ
ประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ของ อปท.
3.หนังสือกรมส่งสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 2072 ลงวันท่ี 5 
กรกฎาคม 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการต้ัง
งบประมาณรายจ่ายประจ่าปี พ.ศ. 2562
เงินอุดหนุนท่ัวไปด้านสาธารณสุขของ อปท.
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ท่ี โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี          

เกิดข้ึนจำกโครงกำร
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) หน้าท่ี 7 ล่าดับท่ี 5

10 โครงการเฝ้าระวังภาวะทุพ อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน 37,400          หมู่ท่ี 2,3, ส่านักปลัดฯ
โภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน ต่าบลนาใน ในการด่าเนินงานโครงการเฝ้าระวัง 4,5,7 และ

ภาวะทุพโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน ดังน้ี 8
คณะกรรมการฯ หมู่ท่ี 2 จ่านวน 6,040 บาท
คณะกรรมการฯ หมู่ท่ี 3 จ่านวน 6,520 บาท
คณะกรรมการฯ หมู่ท่ี 4 จ่านวน 5,350 บาท
คณะกรรมการฯ หมู่ท่ี 5 จ่านวน 6,745 บาท
คณะกรรมการฯ หมู่ท่ี 7 จ่านวน 6,610 บาท
คณะกรรมการฯ หมู่ท่ี 8 จ่านวน 6,175 บาท
เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
อุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท
0808.2/ว 3028 ลงวันท่ี 6 มิถุนายน
2561 เร่ือง ซ้กซ้อมแนวทางการจัดท่างบ
ประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ของ อปท.
3.หนังสือกรมส่งสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 2072 ลงวันท่ี 5 
กรกฎาคม 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการต้ัง
งบประมาณรายจ่ายประจ่าปี พ.ศ. 2562

โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี          

เกิดข้ึนจำกโครงกำร
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ท่ี



งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เงินอุดหนุนท่ัวไปด้านสาธารณสุขของ อปท.
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) หน้าท่ี 7 ล่าดับท่ี 4

11 โครงการเฝ้าระวังโภชนาการ อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน 49,950          หมู่ท่ี 1,6, ส่านักปลัดฯ
และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ต่าบลนาใน ในการด่าเนินงานโครงการเฝ้าระวัง 9,10 และ
0-5 ปี โภชนาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี 11

ดังน้ี
คณะกรรมการฯ หมู่ท่ี 1,6,9,10 และ 11
จ่านวนหมู่บ้านละ 9,990 บาท
เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
อุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท
0808.2/ว 3028 ลงวันท่ี 6 มิถุนายน
2561 เร่ือง ซ้กซ้อมแนวทางการจัดท่างบ
ประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ของ อปท.
3.หนังสือกรมส่งสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 2072 ลงวันท่ี 5 
กรกฎาคม 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการต้ัง
งบประมาณรายจ่ายประจ่าปี พ.ศ. 2562
เงินอุดหนุนท่ัวไปด้านสาธารณสุขของ อปท.
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) หน้าท่ี 8 ล่าดับท่ี 6
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ท่ี โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี          

เกิดข้ึนจำกโครงกำร
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน 56,250          หมู่ท่ี 1 - 11 ส่านักปลัดฯ
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ต่าบลนาใน ในการด่าเนินงานโครงการสืบสาน

พระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง  ดังน้ี
คณะกรรมการฯ หมู่ท่ี 1,6,9,10,11 จ่านวน
หมู่บ้านละ 5,850 บาท
คณะกรรมการฯ หมู่ท่ี 2,3,4,5,7 และ 8 
จ่านวนหมู่บ้านละ 4,500 บาท
เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
อุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท
0808.2/ว 3028 ลงวันท่ี 6 มิถุนายน
2561 เร่ือง ซ้กซ้อมแนวทางการจัดท่างบ
ประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ของ อปท.
3.หนังสือกรมส่งสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 2072 ลงวันท่ี 5 
กรกฎาคม 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการต้ัง
งบประมาณรายจ่ายประจ่าปี พ.ศ. 2562
เงินอุดหนุนท่ัวไปด้านสาธารณสุขของ อปท.
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) หน้าท่ี 6 ล่าดับท่ี 2

1,235,960     
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ท่ี โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี          

เกิดข้ึนจำกโครงกำร
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

รวม



2.5  แผนงำนสังคมสงเครำะห์

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการช่วยเหลือประชาชน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือ 50,000          ทต.นาใน ส่านักปลัดฯ
ตามอ่านาจหน้าท่ี ประชาชนตามอ่านาจหน้าท่ี  โดยมีค่าใช้จ่าย

ประกอบด้วย ค่าจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์  ตามอ่านาจ
หน้าท่ี เช่น พันธ์ุพืช ปุ๋ย ยารักษาโรค ผ้าห่ม
วัสดุอุปโภคและบริโภค และอ่ืนๆ ฯลฯ
เป็นไปตาม พ.ร. เทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าท่ี 61 ล่าดับท่ี 1

50,000         

2.6 แผนงำนเคหะและชุมชน

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า สายบ้าน เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า สายบ้าน 48,800 บ้านผักค่าภู กองช่าง
นางถอนไล มาตรราช ถึง บ้าน นางถอนไล ทาสีไข บ้านผักค่าภู หมู่ท่ี 11 หมู่ท่ี 11
นางสาคร ทาสีไข  บ้านผักค่าภู (ตามรูปแบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสกลนคร)
หมู่ท่ี 11 เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี

1. พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
อุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559

ท่ี โครงกำร

ท่ี โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี          

เกิดข้ึนจำกโครงกำร
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี          
เกิดข้ึนจำกโครงกำร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

รวม
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งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) หน้าท่ี 11 ล่าดับท่ี 2

2 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่าสายบ้าน เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า สายบ้าน 99,700 บ้านนาเลา กองช่าง
นาเลา ถึงวัดป่าแสงธรรม ขันติโก นาเลา ถึง วัดป่าแสงธรรม ขันติโก บ้านนาเลา หมู่ท่ี 4
บ้านนาเลา หมู่ท่ี 4 หมู่ท่ี 4 (ตามรูปแบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จังหวัดสกลนคร)
เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี
1. พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
อุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) หน้าท่ี 10 ล่าดับท่ี 1

148,500        
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ท่ี โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี          

เกิดข้ึนจำกโครงกำร
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

รวม



2.7  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดประชุมประชาคม เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินงานโครงการ 30,000 ทต.นาใน ส่านักปลัดฯ
ต่าบลและผู้น่าชุมชนในต่าบล จัดประชุมประชาคมต่าบลและผู้น่าชุมชนใน

ต่าบล  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารพร้อมน่้าด่ืม ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ส่าหรับใช้ในโครงการ เช่น กระดาษ
ปากกา ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัด

ท่าแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท. พ.ศ. 2547
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าท่ี 64 ล่าดับท่ี 7

2 โครงการครอบครัวห่วงใย ใส่ใจ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินงานโครงการ 150,000         ทต.นาใน ส่านักปลัดฯ
ผู้สูงอายุ ครอบครัวห่วงใย  ใส่ใจผู้สูงอายุ  โดยมีค่าใช้จ่าย

ประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่า
อาหารพร้อมน่้าด่ืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
วิทยากร ค่าจัดสถานท่ี ค่าเช่าเคร่ืองเสียง และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี

ท่ี โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี          

เกิดข้ึนจำกโครงกำร
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท. พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าท่ี 63 ล่าดับท่ี 4

3 โครงการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินงานโครงการ 20,000 ทต.นาใน ส่านักปลัดฯ
จปฐ. เพ่ือการพัฒนา จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน จปฐ. เพ่ือการพัฒนา โดยมี

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าอาหารพร้อมน่้าด่ืม ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าวิทยากร  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี
1. พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท. พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าท่ี 63 ล่าดับท่ี 1

4 โครงการท้องถ่ินปลอดทุจริต เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินงานโครงการ 20,000 ทต.นาใน ส่านักปลัดฯ
ท้องถ่ินปลอดทุจริต โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารพร้อม
น่้าด่ืม  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี
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ท่ี โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี          

เกิดข้ึนจำกโครงกำร
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท. พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าท่ี 64 ล่าดับท่ี 8

5 โครงการประชุมผู้น่าชุมชน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินงานโครงการ 20,000 ทต.นาใน ส่านักปลัดฯ
คณะกรรมการหมู่บ้าน ประชุมผู้น่าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน 
ส่วนราชการ ส่วนราชการ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารและน่้าด่ืม  
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัด

ท่าแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท. พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าท่ี 65 ล่าดับท่ี 9

6 โครงการพัฒนาคนพิการและ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินงานโครงการ 20,000 ทต.นาใน ส่านักปลัดฯ
ผู้ด้อยโอกาส พัฒนาคนพิการและผู้ด้อยโอกาส โดยมีค่าใช้จ่าย

ประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่า
อาหารและน่้าด่ืม  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า

         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี          
เกิดข้ึนจำกโครงกำร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ท่ี โครงกำร



งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

วิทยากร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี
1. พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท. พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าท่ี 63 ล่าดับท่ี 3

7 โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินงานโครงการ 20,000 ทต.นาใน ส่านักปลัดฯ
และเสริมสร้างความเข้มแข็ง ส่งเสริมการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความ 
ของครอบครัว เข้มแข็งของครอบครัว  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ

ด้วย  ค่าอาหารพร้อมน่้าด่ืม  ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี
1. พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท. พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าท่ี 64 ล่าดับท่ี 5
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ท่ี โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี          

เกิดข้ึนจำกโครงกำร
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 โครงการอบรมการจัดท่าแผน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินงานโครงการ 20,000 ทต.นาใน ส่านักปลัดฯ
พัฒนาส่ีปี อบรมการจัดท่าแผนพัฒนาส่ีปี โดยมีค่าใช้จ่าย 

ประกอบด้วย ค่าอาหารพร้อมน่้าด่ืม ค่าอาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัด

ท่าแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท. พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าท่ี 65 ล่าดับท่ี 10

300,000        
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ท่ี โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี          

เกิดข้ึนจำกโครงกำร
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

รวม



2.8 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจ้างเพ่ือให้ได้ 20,000          ทต.นาใน กองช่าง
บริการ มาซ่ึงบริการต่างๆ อันได้แก่  ค่าถ่ายเอกสาร

ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ (รายจ่ายเก่ียวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง 
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์และจัดจ้างท่าส่ือส่ิงพิมพ์
โฆษณา วารสารต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่า
เบ้ียประกัน ค่าใช้จ่ายในการด่าเนินคดี ตาม
ค่าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดต้ังเคร่ือง
รับสัญญาณต่างๆ  และค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ
ท่ีจ่าเป็น
เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี
1. พ.ร.บ การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี
มท 0808.2/3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 
 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจ่าปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ท่ี โครงกำร

         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี          
เกิดข้ึนจำกโครงกำร
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งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 ค่าบ่ารุงรักษาและซ่อมแซม เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ่ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน 20,000 ทต.นาใน กองช่าง
เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น การซ่อมรถ
จักรยานยนต์ เปล่ียนยางรถจักรยานยนต์ และ
ซ่อมแซมบ่ารุงรักษาทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์ต่างๆ
ฯลฯ เป็นต้น  ซ่ึงเป็นกรณีการจ้างเหมาค่าส่ิงของ
และค่าแรงงาน
เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี 
มท 0808.2/3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 
 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจ่าปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

3 ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 244,300         บ้านนาทัน กองช่าง
บ้าน เช่ือมต่อถนน คสล.เดิม เช่ือมต่อสถนน คสล.เดิม สายวัดคริสต์ บ้านนาทัน หมู่ท่ี  7
สายวัดคริสต์ บ้านนาทัน หมู่ท่ี 7 หมู่ท่ี 7 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00

เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า
400 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจ่านวน 1
ป้าย ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง
ของท้องถ่ิน แบบเลขท่ี ท.1-01
เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี
1. พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552

ท่ี โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี          

เกิดข้ึนจำกโครงกำร
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าท่ี 73 ล่าดับท่ี 36

4 ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 242,750         บ้านผักค่าภู กองช่าง
บ้าน เช่ือมต่อถนน คสล.เดิม เช่ือมต่อสถนน คสล.เดิม สายห้วยสวนป่าน หมู่ท่ี 11
สายห้วยสวนป่าน บ้านผักค่าภู บ้านผักค่าภู  หมู่ท่ี 11  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
หมู่ท่ี 11 ยาว 100.00  เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร
 พร้อมป้ายโครงการจ่านวน 1  ป้าย ก่อสร้าง
ตามมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถ่ิน แบบเลข
ท่ี ท.1-01 
เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี
1. พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าท่ี 78 ล่าดับท่ี 57

5 ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 248,600         บ้านอูนดง กองช่าง
บ้าน เช่ือมต่อถนน คสล.เดิม เช่ือมต่อสถนน คสล.เดิม สายบ้านนายสมศักด์ิ หมู่ท่ี  1
สายบ้านนายสมศักด์ิ เทศประสิทธ์ิ เทศประสิทธ์ิ ถึงหนองกอจอ บ้านอูนดง หมู่ท่ี 1
ถึงหนองกอจอ บ้านอูนดง หมู่ท่ี 1 ขนาดกว้าง 4.00  เมตร  ยาว 100.00  เมตร 

หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 400 
ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจ่านวน 1  ป้าย 
ก่อสร้างตามมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถ่ิน 
แบบเลขท่ี ท.1-01 
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ท่ี โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี          

เกิดข้ึนจำกโครงกำร
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี
1. พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าท่ี 66 ล่าดับท่ี 3

6 ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 236,200         บ้านหนอง กองช่าง
บ้าน เช่ือมต่อถนน คสล.เดิม เช่ือมต่อสถนน คสล.เดิม สายบ้านนายไตรยงค์ ไชยวาลย์
สายบ้านนายไตรยงค์ ถึงบ้าน ถึงบ้านนายอุดร จันทร์ลอย บ้านหนองไชยวาลย์ หมู่ท่ี 10
นายอุดร จันทร์ลอย บ้านหนอง หมู่ท่ี 10 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00
ไชยวาลย์ หมู่ท่ี 10 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้าง 

ละ 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 
400ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจ่านวน 1   
ป้าย  ก่อสร้างตามมาตรฐานงานก่อสร้างของ
ท้องถ่ิน แบบเลขท่ี ท.1-01 
เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี 
1. พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าท่ี 76 ล่าดับท่ี 47
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ท่ี โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี          

เกิดข้ึนจำกโครงกำร
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 236,200         บ้านหนองผือ กองช่าง
บ้าน เช่ือมต่อถนน คสล.เดิม เช่ือมต่อสถนน คสล.เดิม สายบ้านนายทวิสิทธ์ิ หมู่ท่ี  8
สายบ้านนายทวิสิทธ์ิ มะลิทอง มะลิทอง  ถึงหนองป่าช้าง บ้านหนองผือ หมู่ท่ี 8
ถึง หนองป่าช้าง บ้านหนองผือ ขนาดกว้าง 4.00  เมตร  ยาว 100.00  เมตร 
น้อย  หมู่ท่ี 8 หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 

0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 400 
ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจ่านวน 1  ป้าย 
ก่อสร้างตามมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถ่ิน 
แบบเลขท่ี ท.1-01 
เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี
1. พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าท่ี 74 ล่าดับท่ี 39

8 ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 290,900         บ้านผักค่าภู กองช่าง
บ้าน เช่ือมต่อถนน คสล.เดิม เช่ือมต่อสถนน คสล.เดิม สายบ้านนายศรศาสตร์ ใหม่ หมู่ท่ี 9
สายบ้านนายศรศาตร์ โถชาลี โถชาลี ถึง บ้านนายอภิชาติ ถานะลุน บ้านผักค่าภู
ถึง บ้านนายอภิชาติ ถานะลุน ใหม่ หมู่ท่ี 9  ขนาดกว้าง 5.00  เมตร  ยาว  
บ้านผักค่าภูใหม่ หมู่ท่ี 9 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทาง

ลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี คสล. ไม่

ท่ี โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี          

เกิดข้ึนจำกโครงกำร
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

น้อยกว่า 500 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ

จ่านวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงาน

ก่อสร้าง แบบเลขท่ี ท 1-01

เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี

1. พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552

เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 2) หน้าท่ี 8 ล่าดับท่ี 1

9 ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 188,900         บ้านห้วยบุ่น กองช่าง
บ้าน สายหอถังประปา ถึง บ้าน สายหอถังประปา ถึงบ้านนายเปล่ียน ค่ามะเมือง หม่ท่ี 3
นายเปล่ียน ค่ามะเมือง บ้าน บ้านห้วยบุ่น หมู่ท่ี 3  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

ห้วยบุ่น หมู่ท่ี 3 ยาว 56  เมตร หนา 0.50 เมตร พร้อมไหล่ทาง

ลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี คสล. ไม่

น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ

จ่านวน 1  ป้าย ก่อสร้างตามมาตรฐานงาน

ก่อสร้างของท้องถ่ิน  แบบเลขท่ี ท. 1-01

เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี

1. พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552

เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

หน้าท่ี 68 ล่าดับท่ี 13

โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี          

เกิดข้ึนจำกโครงกำร
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ท่ี
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10 เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ เพ่ือจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ 50,000          ทต.นาใน กองช่าง

(ค่า K) (ค่า K)

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด

ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันท่ี 5

มีนาคม 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ

ในการก่าหนดเง่ือนไขหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับ

ราคาได้ (ค่า K)  ไว้ในสัยยาจ้างก่อสร้าง

11 ค่าบ่ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดิน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการบ่ารุงรักษาและ 200,000         หมู่ท่ี 1-11 กองช่าง
และส่ิงก่อสร้าง ปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง อันได้แก่ การซ่อม

แซมและปรับปรุงผิวจราจรถนนทุกสายในเขต

เทศบาลต่าบลนาใน หมู่ท่ี 1 - 11 ฯลฯ

เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี

1. พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วน

มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16

กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ่าแนก

ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย

ประจ่าปีของ อปท.

เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

หน้าท่ี 79 ล่าดับท่ี 62

         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี          
เกิดข้ึนจำกโครงกำร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ท่ี โครงกำร



งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
12 ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่าย เพ่ือจ่ายเป็นค่าด่าเนินการจ้างเอกชนเป็นผู้ออก 50,000          ทต.นาใน กองช่าง

ให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ แบบและควบคุมงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การ

บุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซ่ึง ออกแบบและหรือควบคุมการก่อสร้างของ

ส่ิงก่อสร้าง เทศบาลต่าบลนาใน

เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0803/ว 55 ลงวันท่ี 10

ม.ค.-57

2. กฎกระทรวงก่าหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการ

งานจ้าง ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

13 ก่อสร้างถนน คสล. เช่ือมระหว่าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. เช่ือมระหว่าง 3,754,000          บ้านหนองผือ กองช่าง
หมู่บ้าน  สาย สปก. หนองผือ - หมู่บ้าน  สาย สปก. หนองผือ-ห้วยบุ่น   บ้าน หมูท่ี 2
ห้วยบุ่น   บ้านหนองผือ หมู่ท่ี 2 หนองผือ หมู่ท่ี  2  กว้าง 5.00 เมตร ยาว

1,285 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง

ข้างละ 0.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน

งานก่อสร้างของท้องถ่ิน แบบ ท.1-01

เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี

1. พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552

เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

หน้าท่ี 117  ล่าดับท่ี  2

         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี          
เกิดข้ึนจำกโครงกำร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ท่ี โครงกำร



งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
14 ก่อสร้างถนน คสล. เช่ือมระหว่าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. เช่ือมระหว่าง 9,799,000          ทต.นาใน กองช่าง

หมู่บ้าน สาย สปก.อูนดง-หนองผือ หมู่บ้าน สาย สปก. อูนดง-หนองผือ บ้านอูนดง 
บ้านอูนดง หมู่ท่ี 1 หมู่ท่ี 1  ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 3,415 เมตร

หนา 0.15 เมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน

งานก่อสร้างของท้องถ่ิน แบบเลขท่ี ท. 1-01

เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี

1. พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552

เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

หน้าท่ี 117  ล่าดับท่ี  1

15,580,850      

2.9 แผนงำนกำรพำณิชย์

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจ้างเพ่ือให้ได้ 10,000          ทต.นาใน กองช่าง
มาซ่ึงบริการต่างๆ อันได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ (รายจ่ายเก่ียวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์และจัดจ้างท่าส่ือส่ิงพิมพ์

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ท่ี โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี          

เกิดข้ึนจำกโครงกำร

ท่ี โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี          

เกิดข้ึนจำกโครงกำร
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

รวม



งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โฆษณา วารสารต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่า
เบ้ียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการด่าเนินคดี ตาม
ค่าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดต้ังเคร่ือง
รับสัญญาณต่างๆ  และค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ
ท่ีจ่าเป็น ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี
1. พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20
มิถุนายน  2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ

รายจ่ายประจ่าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

2 ค่าบ่ารุงรักษาและซ่อมแซม เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ่ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน เพ่ือ 40,000 ทต.นาใน กองช่าง
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น การซ่อมแซม
รถจักรยานยนต์ เปล่ียนยางรถจักรยานยนต์และ
ซ่อมบ่ารุงรักษาทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ
เป็นต้น ซ่ึงเป็นกรณีการจ้างเหมาค่าส่ิงของและค่า
แรงงาน
เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20
มิถุนายน  2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรา

โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี          

เกิดข้ึนจำกโครงกำร
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ท่ี



งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ

รายจ่ายประจ่าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

50,000

2.10  แผนงำนงบกลำง

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุท่ีข้ึนทะเบียน 9,406,800 ทต.นาใน ส่านักปลัดฯ
ไว้กับเทศบาลต่าบลนาใน
เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. พ.ศ. 2552
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)
เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 2)  หน้าท่ี 9 ล่าดับท่ี 1

2 เบ้ียยังชีพคนพิการ เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าสมทบเบ้ียยังชีพคนพิการ 2,707,200 ทต.นาใน ส่านักปลัดฯ
ท่ีได้ข้ึนทะเบียนไว้กับเทศบาลต่าบลนาใน
เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเบ้ียยังชีพความพิการ ของ อปท. พ.ศ. 
2553 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559

เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)
เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 2)  หน้าท่ี 9 ล่าดับท่ี 2

ท่ี โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี          

เกิดข้ึนจำกโครงกำร
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ท่ี โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี          

เกิดข้ึนจำกโครงกำร
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

รวม



งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์  ในเขต 132,000 ทต.นาใน ส่านักปลัดฯ

เทศบาลต่าบลนาใน

เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์

การจ่ายเงินสงเคราะห์ เพ่ือการยังชีพ ของ อปท. 

พ.ศ. 2548

เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

หน้าท่ี 82 ล่าดับท่ี 3

4 เงินส่ารองจ่าย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือมีความ 400,000 ทต.นาใน ส่านักปลัดฯ
จ่าเป็นเกิดข้ึนหรือในกรณีหน่วยงานต่างๆ ไม่ต้ัง
งบประมาณรายจ่ายไว้หรือมีความจ่าเป็นต้องจ่าย
หรือต้ังงบประมาณไว้แล้วแต่ไม่พอจ่ายหรือมี
รายจ่ายท่ีนอกเหนือไปจากงบประมาณท่ีได้รับ
อนุมัติตามความเหมาะสมและการอนุมัติ  ให้ใช้
เงินส่ารองจ่ายโดยเป็นอ่านาจอนุมัติของ
ผู้บริหารท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวง
เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี
งบประมาณของ อปท. แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2
และ 3) พ.ศ. 2543

1,264,600     รวม
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ท่ี โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี          

เกิดข้ึนจำกโครงกำร
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



3)  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทำงกำรศึกษำ  ศำสนำ  กีฬำ  และวัฒนธรรม
3.1  แผนงำนกำรศึกษำ

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดกิจกรรมงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินงาน 30,000          ทต.นาใน กองการศึกษา
วันเด็กแห่งชาติ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารพร้อมน่้า
ด่ืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าของขวัญ
และรางวัล ค่าวัสดุต่างๆ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี  (พ.ศ. 2561 -
2564) หน้าท่ี 84 ล่าดับท่ี 3

2 โครงการแข่งขัน/ประกวด เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินงาน 10,000          ทต.นาใน กองการศึกษา
ทักษะวิชาการของศูนย์ โครงการแข่งขัน/ประกวดทักษะวิชาการ

พัฒนาเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างพร้อม
น่้าด่ืม ค่าอาหารและน่้าด่ืม ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุต่างๆ ค่าตอบ
แทนคณะกรรมการตัดสิน และค่าใช้
จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ

 -61-

ท่ี โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี         

 เกิดข้ึนจำกโครงกำร
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เป็นไปตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.
2552 ส่วนท่ี 3 หน้าท่ีของเทศบาลตาม
มาตรา 50 ข้อ 7 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี  (พ.ศ. 2561 -
2564) หน้าท่ี 84 ล่าดับท่ี 4

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินงาน 391,000        ศพด. เขตพ้ืนท่ี กองการศึกษา
จ่ายการบริหารสถานศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร ต่าบลนาใน
(ค่าจัดการเรียนการสอน) สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) จ่านวน 6 แห่ง

จัดสรรส่าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี)
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 6 แห่ง ตาม
ฐานข้อมูลในระบบ CCiS โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย เงินอุดหนุนส่าหรับสนับสนุน
ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก รายหัว คนละ 1,700 บาท/ปี
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0816.2/ว3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน
2561
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี  (พ.ศ. 2561 -
2564) หน้าท่ี 84 ล่าดับท่ี 5

ท่ี โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี         

 เกิดข้ึนจำกโครงกำร
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินงาน 98,900          ศพด. เขตพ้ืนท่ี กองการศึกษา
จ่ายการบริหารสถานศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร ต่าบลนาใน
(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) สถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) จ่านวน 6 แห่ง

จัดสรรส่าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 6 แห่ง ตาม
ฐานข้อมูลในระบบ CCiS โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย เงินอุดหนุนส่าหรับสนับสนุน
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก รายหัว คนละ 430 บาท/ปี
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0816.2/ว3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน
2561
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี  (พ.ศ. 2561 -
2564) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) หน้าท่ี 7
ล่าดับท่ี 4

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินงาน 69,000          ศพด. เขตพ้ืนท่ี กองการศึกษา
จ่ายการบริหารสถานศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร ต่าบลนาใน
(ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน) สถานศึกษา (ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน) จ่านวน 6 แห่ง

จัดสรรส่าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 6 แห่ง ตาม
ฐานข้อมูลในระบบ CCiS โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย เงินอุดหนุนส่าหรับสนับสนุน
ค่าเคร่ืองแบบนักเรียนของศูนย์พัฒนา

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ท่ี โครงกำร

         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี         
 เกิดข้ึนจำกโครงกำร
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งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เด็กเล็ก รายหัว คนละ 300 บาท/ปี
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0816.2/ว3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน
2561
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี  (พ.ศ. 2561 -
2564) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) หน้าท่ี 7
ล่าดับท่ี 3

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินงาน 46,000          ศพด. เขตพ้ืนท่ี กองการศึกษา
จ่ายการบริหารสถานศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร ต่าบลนาใน
(ค่าหนังสือเรียน) สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)  จัดสรร จ่านวน 6 แห่ง

ส่าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 6 แห่ง ตามฐานข้อ
มูลในระบบ CCiS โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย เงินอุดหนุนส่าหรับสนับสนุน (ค่า
หนังสือเรียน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
รายหัว คนละ 200 บาท/ปี
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว
3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี  (พ.ศ. 2561 -
2564) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) หน้าท่ี 6
ล่าดับท่ี 1

ท่ี โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี         

 เกิดข้ึนจำกโครงกำร
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินงาน 1,127,000      ศพด. เขตพ้ืนท่ี กองการศึกษา
จ่ายการบริหารสถานศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร ต่าบลนาใน
(ค่าอาหารกลางวัน) สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)  โดยมีค่า จ่านวน 6 แห่ง

ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารกลางวัน
ส่าหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท้ัง 6 แห่ง
ตามฐานข้อมูลมูลในระบบ CCiS คนละ
20 บาท จ่านวน 245 วัน
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว
3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี  (พ.ศ. 2561 -
2564)  หน้าท่ี 84  ล่าดับท่ี 6

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินงาน 46,000          ศพด. เขตพ้ืนท่ี กองการศึกษา
จ่ายการบริหารสถานศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร ต่าบลนาใน
(ค่าอุปกรณ์การเรียน) สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)  จัดสรร จ่านวน 6 แห่ง

ส่าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 6 แห่ง ตามฐานข้อ
มูลในระบบ CCiS โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย เงินอุดหนุนส่าหรับสนับสนุน (ค่า
อุปกรณ์การเรียน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
รายหัว คนละ 200 บาท/ปี
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว
3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561

ท่ี โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี         

 เกิดข้ึนจำกโครงกำร
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี  (พ.ศ. 2561 -
2564) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) หน้าท่ี 6
ล่าดับท่ี 2

9 ค่าอาหารเสริม (นม) เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ของ 1,877,876 ศพด. ในเขต กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนประถม ทต.นาใน

ศึกษาในเขตพ้ืนท่ีต่าบลนาใน ดังน้ี จ่านวน 6 แห่ง
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ่านวน 6 แห่ง   โรงเรียน

คนละ 7.37 บาท  จ่านวน  260 วัน ประถมศึกษา

 -โรงเรียนระดับประถมศึกษา  จ่านวน 6 ในเขตพ้ืนท่ี

 แห่ง คนละ 7.37 บาท  จ่านวน 260 ทต.นาใน

วัน จ่านวน 6 แห่ง

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว

3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561

เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี  (พ.ศ. 2561 -
2564) เปล่ียนแปลง  (คร้ังท่ี 2)
หน้าท่ี 11  ล่าดับท่ี 1

10 โครงการจัดการขยะและ เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณโครง 10,000          ร.ร.ภูริทัตต์ กองการศึกษา
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การการจัดการขยะและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม วิทยา

ประจ่าปีการศึกษา 2561 ให้กับโรงเรียน
ภูริทัตต์วิทยา รายละเอียดตามท่ีเสนอขอ
หนังสือโรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ท่ี ศธ 
04253.15/129 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน

         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี         
 เกิดข้ึนจำกโครงกำร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ท่ี โครงกำร



งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2561
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

ด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี (พ.ศ. 2561 -
2564 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) หน้าท่ี 12
ล่าดับท่ี 1

11 โครงการเข้าค่ายพักแรม เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณโครง 30,000          ร.ร.บ้านผักค่าภู กองการศึกษา
ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5-6 สามัญช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5-6 ให้กับ

โรงเรียนบ้านผักค่าภู รายละเอียดตามท่ี
เสนอขอหนังสือโรงเรียนบ้านผักค่าภู ท่ี 
ศธ 0413.15/129 ลงวันท่ี 25 
มิถุนายน  2561
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

ด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี (พ.ศ. 2561 -
2564 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) หน้าท่ี 13
ล่าดับท่ี 3

12 โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณโครง 30,000          ร.ร.บ้านนาเลา กองการศึกษา
แบบเข้มนักเรียนช้ันประถม การเข้าค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม นักเรียน
ศึกษาปีท่ี 6 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ให้กับโรงเรียนบ้าน

นาเลา รายละเอียดตามท่ีเสนอขอหนังสือ
โรงเรียนบ้านนาเลา ท่ี  ศธ 04143.180 
/59 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2561
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ท่ี โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี         

 เกิดข้ึนจำกโครงกำร
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

ด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี (พ.ศ. 2561 -
2564 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) หน้าท่ี 12
ล่าดับท่ี 2

13 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์ เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณโครง 20,000          ร.ร.บ้านอูนดง กองการศึกษา
เครือข่ายการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายการศึกษา
ท่ี  3 ข้ันพ้ืนฐานท่ี 3 ประจ่าปีการศึกษา 2561

ให้กับโรงเรียนบ้านอูนดง รายละเอียดตาม
ท่ีเสนอขอหนังสือโรงเรียนบ้านอูนดง ท่ี 
ศธ 0413.181/63  ลงวันท่ี 25 
มิถุนายน  2561
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

ด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี (พ.ศ. 2561 -
2564  หน้าท่ี 108  ล่าดับท่ี 1

14 โครงการแข่งขันมหกรรม เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณโครง 30,000          ร.ร.บ้านหนอง กองการศึกษา
วิชาการ เฉลิมพระเกียรติ การแข่งขันมหกรรมวิชาการ เฉลิมพระ ผือนาใน
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาข้ัน เกียรติ ศูนย์เครือข้ันพ้ืนฐานท่ี 3 ให้กับ วิทยาคาร
พ้ืนฐานท่ี 3 โรงเรียนบ้านหนองผือนาในวิทยาคาร ราย

ละเอียดท่ีเสนอขอหนังสือโรงเรียนบ้าน 
หนองผือนาในวิทยาคาร ท่ี ศธ 0413.
179/72 ลงวันท่ี 25 'มิถุนายน  2561
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
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ท่ี โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี         

 เกิดข้ึนจำกโครงกำร
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี (พ.ศ. 2561 -
2564  หน้าท่ี 107  ล่าดับท่ี 3

15 โครงการส่งเสริมคุณธรรม เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณโครง 30,000          ร.ร.บ้านห้วย กองการศึกษา
จริยธรรม บุคลากรและ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร บุ่นนาทัน
นักเรียนในกลุ่มต่าบลนาใน และนักเรียนในกลุ่มต่าบลนาใน ให้กับ

โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน รายละเอียด
ตามท่ีเสนอขอหนังสือโรงเรียนบ้านอูนดง 
ท่ี  ศธ 04143.178/91  ลงวันท่ี 20 
มิถุนายน  2561
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

ด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี (พ.ศ. 2561 -
2564 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) หน้าท่ี 13
ล่าดับท่ี 4

16 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุน 2,860,000      โรงเรียนใน กองการศึกษา
การบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร เขตพ้ืนท่ีต่าบล
(ค่าอาหารกลางวัน) กลางวัน) ให้เด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีท่ี 6 นาใน จ่านวน

ของโรงเรียนในเขตต่าบลนาใน จ่านวน 6  6  แห่ง
แห่ง จัดสรร 100 % อัตราคนละ 20 บาท
จ่านวน 200 วัน ตามฐานข้อมูลในระบบ
SiS ดังน้ี
1.โรงเรียนบ้านนาเลา อุดหนุนตามฐาน
ข้อมูลในระบบ SiS จ่านวน 200 วัน

ท่ี โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี         

 เกิดข้ึนจำกโครงกำร
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2.โรงเรียนบ้านนาใน อุดหนุนตามฐาน
ข้อมูลในระบบ SiS จ่านวน  200 วัน
3.โรงเรียนบ้านผักค่าภู อุดหนุนตามฐาน
ข้อมูลในระบบ SiS จ่านวน  200 วัน
4.โรงเรียนบ้านหนองผือ  อุดหนุนตามฐาน
ข้อมูลในระบบ SiS จ่านวน  200 วัน
5.โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน อุดหนุนตาม
ฐานข้อมูลในระบบ SiS จ่านวน  200 วัน
6.โรงเรียนบ้านอูนดง  อุดหนุนตามฐาน
ข้อมูลในระบบ SiS จ่านวน  200 วัน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

ด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559
2.ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 
3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี (พ.ศ. 2561 -
2564  หน้าท่ี 107  ล่าดับท่ี 2

6,705,776     
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ท่ี โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี         

 เกิดข้ึนจำกโครงกำร
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

รวม



3.2  แผนงำนกำรศำสนำ  วัฒนธรรมและนันทนำกำร

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการแข่งขันกีฬาเช่ือม เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินงาน 25,000          ศูนย์พัฒนา กองการศึกษา
ความสัมพันธไมตรีระหว่าง โครงการแข่งขันกีฬาเช่ือมความสัมพันธ เด็กเล็ก ท้ัง 6
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไมตรีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมี แห่ง

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม ค่าอาหารพร้อมน่้าด่ืม ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุต่างๆ ค่าโล่รางวัล
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ
เป็นไปตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.
2552 ส่วนท่ี 3 หน้าท่ีของเทศบาล ตาม

มาตรา 50 ข้อ 7 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี  (พ.ศ. 2561 -
2564) หน้าท่ี 86 ล่าดับท่ี 4

2 โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินงาน 250,000 ทต.นาใน กองการศึกษา
ยาเสพติด โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารพร้อมน่้าด่ืม ค่า

น่้าด่ืมนักกีฬา ค่ากรรมการตัดสิน  ค่าจัดซ้ือ
ถ้วยรางวัล ค่ารางวัล ค่าเช่าสถานท่ี และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
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ท่ี โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี         

 เกิดข้ึนจำกโครงกำร
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา ของ อปท. พ.ศ.
2559
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี  (พ.ศ. 2561 -
2564) เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 2) หน้าท่ี
14 ล่าดับท่ี 1

3 โครงการแข่งขันกีฬาท้องถ่ิน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินงาน 100,000 ทต.นาใน กองการศึกษา

สัมพันธ์ โครงการแข่งขันกีฬาท้องถ่ินสัมพันธ์ โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าจ้างเหมารถยนต์
ค่าเวชภัณฑ์ยา ค่าวัสดุกีฬาท่ีใช้ในการฝึก
ซ้อม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา ของ อปท. พ.ศ.
2559
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี  (พ.ศ. 2561 -
2564)  หน้าท่ี  86  ล่าดับท่ี 2

4 โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินงาน 90,000 ทต.นาใน กองการศึกษา
โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬา โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดซ้ือวัสดุกีฬาให้กับ
หมู่บ้านในเขตพ้ืนท่ีต่าบลนาใน จ่านวน 11

ท่ี โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี         

 เกิดข้ึนจำกโครงกำร
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมู่บ้าน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ
เป็นไปตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.
2552 ส่วนท่ี 3 หน้าท่ีของเทศบาล ตาม

มาตรา 50 ข้อ 7 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี  (พ.ศ. 2561 -
2564) หน้าท่ี 86 ล่าดับท่ี 3

5 โครงการส่งเสริมกิจกรรม เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินงาน 50,000          ทต.นาใน กองการศึกษา
เด็กและเยาวชน โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่าง
พร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารพร้อมน่้าด่ืม ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุต่างๆ และค่า
ใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ
เป็นไปตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.
2552 ส่วนท่ี 3 หน้าท่ีของเทศบาล ตาม
มาตรา 50 ข้อ 7 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี  (พ.ศ. 2561 -
2564)  เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 2) หน้าท่ี
14 ล่าดับท่ี 2

6 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินงาน 10,000          ทต.นาใน กองการศึกษา
วัฒนธรรมประเพณีวันเข้า โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม
พรรษา ประเพณีวันเข้าพรรษา โดยมีค่าใช้จ่าย
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ท่ี โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี         

 เกิดข้ึนจำกโครงกำร
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประกอบด้วย จัดซ้ือเทียนพร้อมเชิงเทียน
ถวายวัดในเขตพ้ืนท่ีต่าบลนาใน และค่าใช้
จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ
เป็นไปตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.
2552 ส่วนท่ี 3 หน้าท่ีของเทศบาล ตาม

มาตรา 50 ข้อ 8 บ่ารุงศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรม
อันดีของท้องถ่ิน
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี  (พ.ศ. 2561 -
2564)   หน้าท่ี  87  ล่าดับท่ี 9

7 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินงาน 10,000 ทต.นาใน กองการศึกษา
วัฒนธรรมและทะนุบ่ารุง โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ศิลปวัฒนธรรมเน่ืองใน ทะนุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรมเน่ืองในวัน
วิสาขบูชา วิสาขบูชา  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

ค่าอาหารพร้อมน่้าด่ืม ค่าจ้างเหมารถยนต์
ค่าวัสดุต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ
เป็นไปตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.
2552 ส่วนท่ี 3 หน้าท่ีของเทศบาล ตาม

มาตรา 50 ข้อ 8 บ่ารุงศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรม
อันดีของท้องถ่ิน
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี  (พ.ศ. 2561 -
2564)   หน้าท่ี  87  ล่าดับท่ี 6
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ท่ี โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี         

 เกิดข้ึนจำกโครงกำร
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 โครงการอนุรักษ์และ อุดหนุนงบประมาณโครงการอนุรักษ์และ 50,000 วัดป่า กองการศึกษา
ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถ่ิน ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถ่ิน ให้กับ ภูริทัตต์

คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองผือ ถิราวาส
หมู่ที 2,8 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
ท่ีเสนอขอ
1. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3616 
ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี  (พ.ศ. 2561 -
2564)  หน้าท่ี 108 ล่าดับท่ี 2

585,000       

3.3  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ก่อสร้างป้ายช่ือและร้ัวศูนย์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายช่ือและร้ัวศูนย์ 370,400        ศพด.บ้านนาใน กองการศึกษา
พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาใน พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาใน หมู่ท่ี 5 ยาว กองช่าง
หมู่ท่ี 5 158.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการจ่านวน

1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบเทศบาลต่าบล
นาใน แบบเลขท่ี 1/2562
เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี
1. ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496

รวม

ท่ี โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี         

 เกิดข้ึนจำกโครงกำร
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ท่ี โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี         

 เกิดข้ึนจำกโครงกำร
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13)  
พ.ศ. 2552
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี (พ.ศ. 2561 -
2564)  เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 2) หน้าท่ี
12  ล่าดับท่ี 1

2 ต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนา เพ่ือจ่ายเป็นค่าต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนา 76,800          ศพด.บ้านนาใน กองการศึกษา
เด็กเล็กบ้านนาใน เด็กเล็กบ้านนาใน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร กองช่าง

ยาว 9.60 เมตร สูง 3.20 เมตร รวม 2
ด้าน ก่อสร้างตามแบบเทศบาลต่าบลนาใน
แบบเลขท่ี 2/2562 
เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี
1. ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13)  
พ.ศ. 2552
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี (พ.ศ. 2561 -
2564)  หน้าท่ี 90 ล่าดับท่ี  11

447,200       รวม

 -76-

ท่ี โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี         

 เกิดข้ึนจำกโครงกำร
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



4.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่ิงแวดล้อมและกำรท่องเท่ียว
4.1  แผนงำนสำธำรณสุข

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการหน้าบ้านน่ามอง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนิน 10,000          หมู่ท่ี 1 - ๑๑ ส่านักปลัดฯ
งานโครงการหน้าบ้านน่ามอง โดยมี ต่าบลนาใน
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าอาหารพร้อมน่้าด่ืม
ค่าวัสดุต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี
1. พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2596 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13)
พ.ศ. 2552
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
อปท. พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี (พ.ศ. 2561-

2564) หน้าท่ี 92 ล่าดับท่ี 2

2 โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนิน 60,000          หมู่ท่ี 1 - ๑๑ ส่านักปลัดฯ
งานโครงการหมู่บ้านปลอดขยะ โดยมี ต่าบลนาใน
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารพร้อม
น่้าด่ืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าวัสดุต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี  
        เกิดข้ึนจำกโครงกำร

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ท่ี โครงกำร



งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี
1. พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2596 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13)
พ.ศ. 2552
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี (พ.ศ. 2561-
2564) หน้าท่ี 92 ล่าดับท่ี 1

70,000         

4.2  แผนงำนกำรศำสนำ  วัฒนธรรมและนันทนำกำร

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนิน 20,000 ทต.นาใน กองการศึกษา
งานโครงการมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารพร้อมน่้าด่ืม
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุต่างๆ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
อปท. พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี (พ.ศ. 2561-
2564) หน้าท่ี 93 ล่าดับท่ี 1

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ท่ี โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี  

        เกิดข้ึนจำกโครงกำร
พ.ศ. 2561

รวม
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พ.ศ. 2562

ท่ี โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี  

        เกิดข้ึนจำกโครงกำร



งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการส่งเสริมการท่อง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนิน 20,000          ทต.นาใน กองการศึกษา
เท่ียวเชิงธรรมะ (3 ธรรม) งานโครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว

เชิงธรรมะ (3 ธรรม)ค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าจัดท่าส่ือประชา
สัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ค่าอาหารพร้อมน่้าด่ืม ค่าจ้างเหมา
รถยนต์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่า
วัสดุต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ
เป็นไปตาม พ.ร.บ. ก่าหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอ่านาจให้แก่
อปท. พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี (พ.ศ. 2561-
2564) เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 2)
หน้าท่ี 16 ล่าดับท่ี 1

40,000         

พ.ศ. 2562

รวม

ท่ี โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี  

        เกิดข้ึนจำกโครงกำร
พ.ศ. 2561
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4.3  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการคลองสวยน่้าใส เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนิน 10,000          ทต.นาใน กองช่าง
คนไทยมีความสุข งานโครงการคลองสวยน่้าใส คนไทย

มีความสุข  ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าอาหารพร้อมน่้าด่ืม ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี
1. พ.ร.บ. เทศบาล  พ.ศ. 2496
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13)
พ.ศ. 2552
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
อปท. พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี (พ.ศ. 2561-
2564) หน้าท่ี 94 ล่าดับท่ี 2

10,000         

โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี  

        เกิดข้ึนจำกโครงกำร
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ท่ี

รวม



4.4  แผนงำนกำรเกษตร

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการท้องถ่ินไทย รวม เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนิน 20,000 ทต.นาใน ส่านักปลัดฯ
ใจภักด์ิ  รักพ้ืนท่ีสีเขียว งานโครงการท้องถ่ินไทย รวมใจภักด์ิ

รักพ้ืนท่ีสีเขียว โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม  ค่าอาหารพร้อมน่้าด่ืม
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี
1. พ.ร.บ. เทศบาล  พ.ศ. 2496
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13)
พ.ศ. 2552
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
อปท. พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี (พ.ศ. 2561-
2564) หน้าท่ี 95 ล่าดับท่ี 1

2 โครงการปลูกหญ้าแฝก เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนิน 15,000          ทต.นาใน ส่านักปลัดฯ
งานโครงการปลูกหญ้าแฝก  โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหารพร้อม
น่้าด่ืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  และ

ท่ี โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี  

        เกิดข้ึนจำกโครงกำร
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี
1. พ.ร.บ. เทศบาล  พ.ศ. 2496
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13)
พ.ศ. 2552
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
อปท. พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี (พ.ศ. 2561-
2564) หน้าท่ี 95 ล่าดับท่ี 2

3 โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนิน 15,000 ทต.นาใน ส่านักปลัดฯ
งานโครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน  โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหารพร้อม
น่้าด่ืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี
1. พ.ร.บ. เทศบาล  พ.ศ. 2496
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13)
พ.ศ. 2552
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
อปท. พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี (พ.ศ. 2561-
2564) หน้าท่ี 95 ล่าดับท่ี 3
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ท่ี โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี  

        เกิดข้ึนจำกโครงกำร
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

(บำท) ด ำเนินกำร รับผิดขอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 โครงการอนุรักษ์พันธ์ุปลา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนิน 10,000          ทต.นาใน ส่านักปลัดฯ

น่้าจืดในชุมชน งานโครงการอนุรักษ์พันธ์ุปลาน่้าจืด
ในชุมชน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่า
อาหารพร้อมน่้าด่ืม ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี
1. พ.ร.บ. เทศบาล  พ.ศ. 2496
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13)
พ.ศ. 2552
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
อปท. พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี (พ.ศ. 2561-
2564) หน้าท่ี 95 ล่าดับท่ี 4

60,000รวม
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ท่ี โครงกำร
         รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี  

        เกิดข้ึนจำกโครงกำร
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



แบบ ผด. 02/1

1.  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
1.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
ท่ี เกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ชุดเคร่ืองเสียง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ชุดเคร่ืองเสียง 120,000 ทต.นาใน ส่านักปลัด

จ่านวน  1  ชุด โดยมีคุณลักษณะดังน้ี เทศบาล

1.  เพาเวอร์แอมป์ขนาดไม่น้อยกว่า  
8 ch x 800  w  
2.  ตู้ล่าโพงสองทาง  
    -ขนาด  15  น้ิว  bass
    -ขนาด  3  น้ิว  vice coil
3. มิกเซอร์ไม่น้อยกว่า 8 ch x 600 w  
4.  ไมล์ลอย  
พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและสายสัญญาณ  

จัดซ้ือตามราคาท้องถ่ิน

เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี
1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง
แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ 
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ่าแนกประเภท 

แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖2
เทศบำลต ำบลนำใน  อ ำเภอพรรณำนิคม  จังหวัดสกลนคร
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

โครงกำร
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒



ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
ท่ี เกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รายจ่ายตามงบประมาณ
เป็นไปตามแผนฯ ส่ีปี (พ.ศ. 2561-
2564) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) หน้าท่ี 21
ล่าดับท่ี 16

2.  ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
2.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
ท่ี เกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ตู้บานเล่ือนกระจก เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้บานเลือนกระจก 11,300 ทต.นาใน กองคลัง

จ่านวน 2 หลัง โดยมีคุณลักษณะดังน้ี
1.ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 91 ซม.
2.ขนาดความลึกไม่น้อยกว่า 45 ซม.
3.ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 182 ซม.
จัดซ้ือตามราคาท้องถ่ิน
เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี
1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง
แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ 
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ่าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ
เป็นไปตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561-
2564) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) หน้าท่ี 15
ล่าดับท่ี 2

โครงกำร
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒
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โครงกำร
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒



ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
ท่ี เกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่อง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 11,300           ทต.นาใน กองคลัง

40 ช่อง จ่านวน 2 หลัง โดยลักษณะ

ดังน้ี

1.ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 91 ซม.

2.ขนาดความลึกไม่น้อยกว่า 30 ซม.

3.ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 175 ซม.

จัดซ้ือตามราคาท้องถ่ิน

เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี

1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 

ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง

แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ 

แลครุภัณฑ์ตามหลักการจ่าแนกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณ

เป็นไปตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561-

2564) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) หน้าท่ี 15

ล่าดับท่ี 1

โครงกำร
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒
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2.2 แผนงำนกำรศึกษำ
ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

ท่ี เกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ชุดโต๊ะ พร้อมเก้าอ้ี เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะ พร้อมเก้าอ้ี 24,000 ศพด.จ่านวน 6 กองการศึกษา

รับประทานอาหารส่าหรับ รับประทานอาหารส่าหรับเด็ก (1 ชุด ประ แห่ง
เด็ก กอบด้วย โต๊ะ 1 ตัว เก้าอ้ี 6 ตัว) จ่านวน

6 ชุด ๆ ละ 4,000 บาท โดยมีราย
ละเอียด ดังน้ี
 -โต๊ะ กว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม. ยาว
ไม่น้อยกว่า 120 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 55
ซม.
 -เก้าอ้ี ท่ีน่ังกว้างไม่น้อยกว่า 25 ซม. ลึก
ไม่น้อยกว่า 28 ซม.สูงไม่น้อยกว่า 51ซม.
ส่าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดซ้ือตามราคา
ท้องถ่ิน
เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี
1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1657 
ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม  2556 เร่ือง
รูปแบบและการจ่าแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ่าปี
ของ อปท. 
เป็นไปตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561-
2564) เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 2) หน้าท่ี 
20  ล่าดับท่ี 1

โครงกำร
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒
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3.  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
3.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
ท่ี เกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ 2,600 ทต.นาใน กองคลัง

หรือ ชนิด LED ขาวด่า หรือชนิด LED ขาวด่า (18 หน้า/นาที)
(18 หน้า/นาที) จ่านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะดังน้ี

 -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า
600x600 dpi
 -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า
18 หน้าต่อนาที (ppm)
 -มีหน่วยความจ่า (Memory) ขนาดไม่
น้อยกว่า 8 MB
 -มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB.
2.0 หรือดีกว่าจ่านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 -มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150แผ่น
 -สามารถใช้ได้กับ A4 Letter Legal และ
Custom จัดซ้ือตามราคามาตรฐาน ICT
เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี
1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง
แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ 

แลครุภัณฑ์ตามหลักการจ่าแนกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณ

โครงกำร
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
ท่ี เกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เป็นไปตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561-
2564) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) หน้าท่ี 17
ล่าดับท่ี 5

3.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
ท่ี เกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 23,000 ทต.นาใน กองช่าง

One ส่าหรับประมวลผล All In one ส่าหรับประมวลผล จ่านวน
1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังน้ี
 -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 2 แกนหลัก (2 Core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 2.4
GHZ จ่านวน 1 หน่วย และมีเทคโนโลยี
เพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง
 -หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วย
ความจ่าแบบ Cache Memory ขนาดไม่
น้อยกว่า 3 MB 
 -มีหน่วยแสดงผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงหรือดีกว่า
ดังน้ี

โครงกำร
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงกำร
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
ท่ี เกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ัง
อยู่บนแผงวงจรหลักท่ีมีความสามารถใน
การใช้หน่วยความจ่าแยกจากหน่วยความ
จ่าหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
 -มีหน่วยความจ่าหลัก (RAM) ขนิด DDR4
หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด
SATA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 1 TB
หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 120 GB จ่านวน 1 หน่วย
 -มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network
Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จ่านวนไม่น้อยกว่า 1
ช่อง
 -มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB
2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
 -มีแป้นพิมพ์และเม้าส์
 -มีจอภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า
21 น้ิว ความละเอียดแบบ FHD 
(1920x1080)
 -สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802,11b,
g,n,ac) และ Bluetooth

โครงกำร
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
ท่ี เกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี
1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง
แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ 
แลครุภัณฑ์ตามหลักการจ่าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ
เป็นไปตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561-
2564) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) หน้าท่ี 17
ล่าดับท่ี 7

2 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ เพ่ือจ่ายป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 15,000 ทต.นาใน กองช่าง

หรือชนิด LED ขาวด่า ชนิด หรือชนิด LED ขาว ด่า ชนิด Network
Network แบบท่ี 2 แบบท่ี 2 (33 หน้า/นาที) จ่านวน 1 
(33 หน้า/นาที) เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี

 -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า
1,200x1,200 dpi 
 -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า
33 หน้า/นาที (ppm)
 -สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
 -มีหน่วยความจ่า (Memory) ขนาดไม่
น้อยกว่า 128 MB 
 -มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB
2.0 หรือดีกว่า จ่านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 -มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network

โครงกำร
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
ท่ี เกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-t หรือดีกว่า จ่านวนไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่าย
ไร้สาย (WiFi) ได้
 -มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 
แผ่น
 -สามารถใช้กับ A4, Letter,Legal และ
Custom) 
  จัดซ้ือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ICT
เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี
1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง
แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ 
แลครุภัณฑ์ตามหลักการจ่าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ
เป็นไปตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561-
2564) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) หน้าท่ี 18
ล่าดับท่ี 8
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3.3 แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
ท่ี เกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือจัดซ้ือชุดอุปกรณ์ส่าหรับห้องเรียน 30,700 ศพด.บ้านผักค่าภู กองการศึกษา

การศึกษาด้วยเทคโนโลยี จ่านวน  1  ชุด  โดยมีคุณลักษณะตาม
DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
บ้านผักค่าภู เทคโนโลยี  DLTV 
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4. ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน
4.1 แผนงำนพำณิชย์

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมำณ สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน
ท่ี เกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองสูบน่้า (ซัมเมอร์ส) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบน่้า 79,000 ทต.นาใน กองช่าง

(ซัมเมอร์ส) โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี
1. เคร่ืองสูบน่้า (ซัมเมอร์ส) ขนาด 1.5
แรง จ่านวน 3 เคร่ือง จ่านวน 54,000
บาท  จัดซ้ือตามราคาท้องถ่ิน
2. เคร่ืองสูบน่้า (ซัมเมอร์ส) ขนาด 2 แรง
จ่านวน 1 เคร่ือง จ่านวน 25,000 บาท
จัดซ้ือตามราคาท้องถ่ิน 
เป็นไปตามหนังสือส่ังการดังน้ี
1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง
แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุ 
แลครุภัณฑ์ตามหลักการจ่าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ
ข้อ 1 เป็นไปตามแผนพัมนาส่ีปี พ.ศ.
2561-2564 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) หน้า
ท่ี 9 ล่าดับท่ี 4
ข้อ 2 เป็นไปตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ.
2561-2564 หน้าท่ี 129 ล่าดับท่ี 22
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