
 

 

   

 
 
 
 

  
 

 



ค ำน ำ 

  แผนการด าเนินงานของต าบลรม่เกลา้เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 

เพื่อให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีชัดเจนและลดความซ  าซ้อนของโครงการ       

จึงจ าเป็นต้องมีการวางแผนเพื่อให้เป็นไปตามห้วงระยะเวลาและสอดคล้องกับงบประมาณ รวมทั งรายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  ระยะเวลาที่แน่นอนที่แสดงถึงการด าเนินงานจริง โดยแต่ละโครงการจะอยู่

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบล

ร่มเกล้า   

  ดังนั น  แผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลร่มเกล้าฉบับนี  จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการ

ด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยมี

เป้าประสงค์สูงสุดคือความผาสุกของประชาชนชาวต าบลร่มเกล้า บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจการพัฒนาของ

เทศบาลต าบลร่มเกล้า 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

เทศบาลต าบลร่มเกล้า 
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หน้าที่ 1   
 

ส่วนที่ 1 
1.1 บทน ำ 

                 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.

2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท าแผนยุทธศาสตร์  

แผนพัฒนาสามปี  และแผนการด าเนินงาน โดยหลังจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสามปีแล้วเสร็จ  องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้อง  จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีข้ึนตามระเบียบฯ ข้อ 12 วรรค 2 “แผนการ

ด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใข้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี...  

                 แผนการด าเนินงาน เป็นแผนที่รวบรวมแผนงานโครงการและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการ

จริงทั้งหมด ในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประจ าปีงบประมาณ ซึ่งเป็นแนวทางการ

ด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น และเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อควบคุมการ

ด าเนินงานให้เป็นอย่างเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ ดังนั้น แผนการด าเนินงานจึงเป็นเครื่องมือที่จะน ามาใช้ใน

การบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ท าให้ทราบถึงโครงการ กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ที่

ก าหนดไว้ล่วงหน้า มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานแผนและ

บูรณาการท างานกับหน่วยงาน และจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงานโครงการในแผนการด าเนินงาน ซึ่ง

แผนการด าเนินงานมีลักษณะส าคัญ คือ 

               1. เป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาลต าบลร่มเกล้า                     

หลังจากได้มีการท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้วเสร็จ (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่เทศบาลต าบลร่มเกล้าอุดหนุน

ให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 

               2. เป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่เทศบาลต าบลร่มเกล้าด าเนินการเอง 

               3. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการสว่นกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่น ๆ 

ที่ด าเนินการในพื้นที่ของเทศบาลต าบลร่มเกล้า โดยให้เทศบาลต าบลร่มเกล้าตรวจสอบแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีของจังหวัด หรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยงข้อง 

               4. แสดงถึงรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาที่ชัดเจน 

และแสดงถึงการด าเนินการจริงในพื้นที่ของเทศบาลต าบลร่มเกล้า 

 

 

 

 

 

 



หน้าที่ 2   
 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

                1. เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาของเทศบาลต าบลร่มเกล้า และหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะ

ด าเนินการจริงในพื้นที่ของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

                2. เพื่อให้ท้องถ่ินมีทิศทางการท างานเชิงปฏิบัติการที่ชัดเจนย่ิงข้ึน ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ 

มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานการท างานกับหน่วยงานอื่น ๆ 

                3. เพื่อให้การติดตามประเมินผลงานโครงการมีความชัดเจนและสะดวกมากข้ึน 

1.3 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

                 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ข้อ 26 และข้อ 27 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

                 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของ

เทศบาลต าบลร่มเกล้า หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ด าเนินการ

ในพื้นที่ของเทศบาลต าบลร่มเกล้า แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานประจ าปี เสนอต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 

                 2. ผู้บริหารท้องถ่ินน าร่างแผนการด าเนินงานประจ าปี เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

เพื่อเปิดประชุมพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานประจ าปี 

                 3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พิจารณาร่างแผนการด าเนินงานประจ าปี แล้วเสนอความ

เห็นชอบ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ิน ประกาศเป็นแผนการด าเนินงานประจ าปี และปิดประกาศเผยแพร่ให้

ประชาชนในท้องถ่ินได้ทราบโดยทั่วกัน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้ และต้องปิด

ประกาศไว้ให้ประชาชนรับทราบอย่างน้อยสามสิบวัน 

1.4 ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

                 1. ผู้บริหารเทศบาลต าบลร่มเกล้า สามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน การพัฒนา

ตามงบประมาณ 

                 2. เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการพัฒนาในแต่ละปีงบประมาณ และประชาชน

สามารถตรวจสอบได้ 

                 3. ท าให้ทราบถึงกิจกรรม/งาน/โครงการพัฒนา ที่จะด าเนินการจริงในปีงบประมาณนั้น ๆ ของ

เทศบาลต าบลร่มเกล้า 

 



 

หนา้ที ่5

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร 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 ก่อสร้ำงถนน คสล. สำยเช่ือม ม.3 - ม.5 ผิวจรำจรกว้ำง 5 เมตร ยำว 120 

เมตร
342,000 หมู่ 3-หมู่ 5 กองช่ำง

2 ก่อสร้ำงถนน คสล.สำยม่วงไข่ หมู่ท่ี 2 ผิวจรำจรกว้ำง 5 เมตร ยำว 140 

เมตร
406,000 หมู่ท่ี 2 กองช่ำง

3 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(คสล.) สำยนำถ้ ำบ้ิง หมู่ท่ี 4

ผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ยำว 200 

เมตร
456,000 หมู่ท่ี 4 กองช่ำง

4 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(คสล.) สำยหนองเม็ก หมู่ท่ี 1

ผิวจรำจรกว้ำง 5 เมตร ยำว 120 

เมตร
348,000 หมู่ท่ี 1 กองช่ำง

5 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(คสล.) หมู่ท่ี 5 สำยค ำนำงโอก-หนอง

เลิง

ผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ยำว 150 

เมตร 342,000 หมู่ท่ี 5 กองช่ำง

     (แบบ ผด. 02)                     2.1 แผนการด าเนินงานประจ าปี 2562

พ้ืนท่ีโครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

เทศบาลต าบลร่มเกล้า  อ าเภอนิคมค าสร้อย  จังหวัดมุกดาหาร

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา และซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ า

แนวทางพัฒนา

งบประมำณ



 

หนา้ที ่6

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร 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 ก่อสร้ำงถนนคอนกรคตเสริมเหล็ก    

หมู่ท่ี 5 (หลัง ร.ร.ร่มเกล้ำพิทยำสรรค์)

ผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ยำว 128 

เมตร
290,000 หมู่ท่ี 5 กองช่ำง

7 ซ่อมแซมถนนเพ่ือกำรเกษตรสำยถ้ ำเสือ

 หมู่ท่ี 2

ผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ยำว 

1,100 เมตร
176,000 หมู่ท่ี 2 กองช่ำง

8 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยนำพะคะว ำ 

หมู่ท่ี 6

ผิวจรำจรกว้ำง 3 เมตร ยำว 600 

เมตร
72,000 หมู่ท่ี 6 กองช่ำง

9 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยวัดถ้ ำกะพุง-

วัดถ้ ำปูจำรย์ หมู่ท่ี 5

ผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ยำว 550 

เมตร
88,000 หมู่ท่ี 5 กองช่ำง

10 ก่อสร้ำงระบบประปำหอถังแชมเปญ 

หมู่ท่ี 5

ถังแชมเปญสูง 22 เมตร ขนำด

บรรจุ 22,000 ลิตร
480,000 หมู่ท่ี 5 กองช่ำง

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ พ้ืนท่ี

งบประมำณ

1.2 ขุดสระ เจาะบ่อบาลดาล ก่อสร้างฝาย พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร แหล่งน้ าอุปโภคบริโภค

พ.ศ.2562พ.ศ.2561
พ้ืนท่ีโครงกำร/กิจกรรม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



 

หนา้ที ่7

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร 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
ขยำยเขตไฟฟ้ำเพ่ือกำรเกษตร พร้อม

หม้อแปลง สำยหมู่ท่ี 3 เช่ือมหมู่ท่ี 5

ขยำยเขตไฟฟ้ำเพ่ือกำรเกษตร

พร้อมติดต้ังหม้อแปลง 200,000 หมู่ 3-หมู่ 5 กองช่ำง

2

อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค เปล่ียน

หม้อแปลงไฟฟ้ำ หมู่ท่ี 1

เพ่ือเป็นค่ำหม้อแปลงไฟฟ้ำแบบ 

3 เฟส ขนำด 100 kva จ ำนวน 1

 หน่วย
300,000 หมู่ท่ี 1 กองช่ำง

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร 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 โครงกำรฝึกอบรมอำชีพระยะส้ันกลุ่ม

สตรี/แม่บ้ำน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร

ด ำเนินตำมโครงกำร เช่น ค่ำ

วิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำเคร่ืองด่ืม
20,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

2 โครงกำรฝึกอบรมอำชีพระยะส้ันส ำหรับ

เด็กและเยำวชน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร

ด ำเนินตำมโครงกำร เช่น ค่ำ

วิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำเคร่ืองด่ืม
20,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

งบประมำณ

1.3 ก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษา ขยายเขตไฟฟ้า และพลังงานแสงอาทิตย์

พ.ศ.2562พ.ศ.2561
พ้ืนท่ีโครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองท่ีดี

2.1 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนอาชีพ

พ.ศ.2562พ.ศ.2561
พ้ืนท่ีโครงกำร/กิจกรรม



 

หนา้ที ่8

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร 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 โครงกำรฝึกอบรมอำชีพระยะส้ัน

ส ำหรับผู้พิกำร

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร

ด ำเนินตำมโครงกำร เช่น ค่ำ

วิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำเคร่ืองด่ืม
20,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร 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 โครงกำรจ่ำยเบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรจ่ำยเบ้ีย

ยังชีพผู้สูงอำยุ
3,250,800 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

2 โครงกำรจ่ำยเบ้ียยังชีพคนพิกำร เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรจ่ำยเบ้ีย

ยังชีพคนพิกำร
1,440,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

3 โครงกำรจ่ำยเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรจ่ำยเบ้ีย

ยังชีพผู้ป่วยเอดส์
30,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

พ.ศ.2562
งบประมำณโครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี

พ.ศ.2561

งบประมำณ

2.2 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การจัดสวัสดิการชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



 

หนา้ที ่9

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร 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 จัดซ้ือรถพยำบำลฉุกเฉิน (รถกระบะ) เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือรถพยำบำล

ฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมำตร

กระบอกสูบ ไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซี

ซี. หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุด ไม่

ต่ ำกว่ำ 110 กิโลวัตต์

1,000,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

5 ศูนย์กู้ชีพ กู้ภัยและบริกำรกำรแพทย์

ฉุกเฉิน (EMS)

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยปรับปรุง 

ต่อเติม อำคำรศูนย์กู้ชีพ กู้ภัย 

และกำรบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน

 (EMS)

200,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

6 ต่อเติมอำคำรส ำนักงำน เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำต่อเติมอำคำร

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลร่มเกล้ำ 350,000 ทต.ร่มเกล้ำ กองช่ำง

7 ก่อสร้ำงห้องน้ ำห้องส้วมมำตรฐำน

เทศบำลต ำบลร่มเกล้ำ

เพ่ือเป็นค่ำก่อสร้ำงห้องน้ ำ 

ประกอบด้วยห้องส้วมชำย 2 ห้อง

 ห้องส้วมหญิง 2 ห้อง และ

ห้องน้ ำส ำหรับผู้พิกำร 1 ห้อง 

จ ำนวน 1 หลัง

400,000 ทต.ร่มเกล้ำ กองช่ำง

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ พ้ืนท่ี
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



 

หนา้ที ่10

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร 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 โครงกำรเรียนรู้สู่โลกกว้ำง เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด

โครงกำรเรียนรู้สู่โลกกว้ำง
60,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

2 ก่อสร้ำงร้ัวศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนค ำ

นำงโอก

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงร้ัวศูนย์

พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนค ำนำงโอก
150,000 ทต.ร่มเกล้ำ กองช่ำง

3 วันเด็กแห่งชำติ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรวันเด็ก

แห่งชำติ
35,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

4 โครงกำร Play and Learn เพลินกับ

ภำษำอังกฤษ

อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนนิคมร่ม

เกล้ำ โครงกำร Play and Learn

 เพลินภำษำอังกฤษ
38,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

5 โครงกำรจัดท ำแหล่งเรียนรู้และ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภำยในโรงเรียน

เพ่ืออุดหนุนเป็นค่ำใช้จ่ำยตำม

โครงกำร ให้โรงเรียนบ้ำนหนอง

นกเขียน
20,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

6 โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนตำม

หลักเศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ืออุดหนุนเป็นค่ำใช้จ่ำยตำม

โครงกำร ให้โรงเรียนบ้ำนค ำนำง

โอก
20,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

2.3 การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทุกระดับ

พ.ศ.2562พ.ศ.2561
โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ีงบประมำณ



 

หนา้ที ่11

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร 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 โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนกำรสอน

ภำษำอังกฤษ

เพ่ืออุดหนุนเป็นค่ำใช้จ่ำยตำม

โครงกำร ให้โรงเรียนบ้ำนค ำนำง

โอก
20,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

8 โครงกำรค่ำยวิชำกำร เพ่ืออุดหนุนเป็นค่ำใช้จ่ำยตำม

โครงกำร ให้โรงเรียนบ้ำนค ำนำง

โอก
20,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

9 โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียน เพ่ืออุดหนุนเป็นค่ำใช้จ่ำยตำม

โครงกำร ให้โรงเรียนร่มเกล้ำ

พิทยำสรรค์
25,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

10 โครงกำร ICT แค้มป์ เพ่ืออุดหนุนเป็นค่ำใช้จ่ำยตำม

โครงกำร ให้โรงเรียนร่มเกล้ำ

พิทยำสรรค์
30,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

พ้ืนท่ี
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

งบประมำณโครงกำร/กิจกรรม



 

หนา้ที ่12

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร 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 โครงกำรอุดหนุนอำหำรกลำงวันโรงเรียน เพ่ืออุดหนุนอำหำรกลำงวัน

โรงเรียนในเขตต ำบลร่มเกล้ำ 

จ ำนวน 200 วัน ๆ ละ 20 บำท

ต่อคน จ ำนวน 3 แห่ง และเพ่ือ

จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำประกอบ

อำหำรกลงวันศูนย์พัฒนำเด็กเล้ก

 2 แห่ง จ ำนวน 245 วัน ๆ ละ 

20 บำทต่อคน ฯลฯ

1,568,500 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

12 โครงกำรอุดหนุนอำหำรเสริม (นม) เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรเสริม (นม)

 โรงเรียนสังกัด สพฐ. จ ำนวน 

260 วัน จ ำนวน 3 แห่ง และเพ่ือ

จ่ำยเป็นค่ำอำหำรเสริม (นม) 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 260

 วัน จ ำนวน 2 แห่ง (จ ำนวน 52 

สัปดำห์ ๆ ละ 5 วัน เว้นวันเสำร์

 - อำทิตย์)

689,832 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

งบประมำณโครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



 

หนา้ที ่13

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

13 ก่อสร้ำงอ่ำงล้ำงหน้ำและท่ีแปรงฟัน เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำร

ก่อสร้ำงอ่ำงล้ำงหน้ำและท่ีแปรง

ฟันส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 2

 แห่ง

50,000 ทต.ร่มเกล้ำ กองช่ำง

14 ก่อสร้ำงท่ีเตรียม - ประกอบอำหำร

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองนกเขียน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินงำน

ก่อสร้ำงท่ีเตรียม -ประกอบ

อำหำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำน

หนองนกเขียน

50,000 ทต.ร่มเกล้ำ กองช่ำง

15 ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและ

อินเตอร์เน็ตต ำบล (ITC) ต ำบล

เพ่ือเป็นค่ำด ำเนินงำนโครงกำร

ศูนย์ เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์

เช่ือมต่อสัญญำณไวไฟ 

อินเตอร์เน็ต ฯลฯ

50,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

16 โครงกำร TO BE NUMBER ONE 

(ศูนย์เพ่ือนในวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้ำน/

สถำนศึกษำ) ต ำบลร่มเกล้ำ

เพ่ืออุดหนุนกำรด ำเนินโครงกำร 

"วัยใสรักดี ทูบีน ำเบอร์วัน" ของ

คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน/ชุมชน 

จ ำนวน 7 หมู่บ้ำน

20,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

งบประมำณ



 

หนา้ที ่14

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร 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 โครงกำรเยำวชนรุ่นใหม่ห่ำงไกลยำเสพ

ติด

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรเยำวชน

รุ่นใหม่ห่ำงไกลยำเสพติด เช่น 

ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำ

เคร่ืองด่ืม ค่ำเอกสำร

20,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

2 โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำเอดส์

และเพศสัมพันธ์แก่เยำวชนในโรงเรียน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินโครงกำร 

เช่น ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำรว่ำง

และเคร่ืองด่ืม
30,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

3 โครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนภัยยำเสพติด

และโรคเอดส์ประจ ำปี

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร

ด ำเนินกำรเช่น ค่ำป้ำย ค่ำถ้วย

รำงวัล ค่ำวัสดุอุปกรณ์กีฬำ/

สนำม ค่ำอำหำรว่ำง เคร่ืองด่ืม

และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีจ ำเป็น

100,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

4 โครงกำรป้องกันและควบคุมโรค

ไข้เลือดออกแบบบูรณำกำร

เพ่ืออุดหนุนโรงพยำบำลส่งเสริม

สุขภำพต ำบล สุริโย เป็น

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำร
80,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

2.4 พัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัย

งบประมำณ
พ.ศ.2562พ.ศ.2561

พ้ืนท่ีโครงกำร/กิจกรรม
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร 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 โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำน

ศำสตรำจำรย์ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัย

ลักษณ์ อัครรำชกุมำรี

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน

โครงกำร เช่น ค่ำวัคซีน ค่ำบัตร 

ค่ำป้ำยโครงกำร ฯลฯ 45,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

6 โครงกำรควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน

ของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 

สยำมบรมรำชกุมำรี

เพ่ืออุดหนุนกำรด ำเนินโครงกำร 

"ส่งเสริมกำรบริโภคเกลือไอโอดี"

 ของคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน/

ชุมชน จ ำนวน 7 หมู่บ้ำน

20,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

7 โครงกำรส่งเสริมโภชนำกำรและ

สุขภำพอนำมัยแม่และเด็กของสมเด็จ

พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช

กุมำรี

เพ่ืออุดหนุนกำรด ำเนินโครงกำร 

"ส่งเสริมโภชนำกำรและสุขภำพ

อนำมัยแม่และเด็ก" ของ

คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน/ชุมชน 

จ ำนวน 7 หมู่บ้ำน

20,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

งบประมำณ

2.5 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร 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 โครงกำรจัดเก็บภำษีนอกสถำนท่ี เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยกิจกรรม 

โครงกำรจัดเก็บภำษีนอกสถำนท่ี
7,500 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

2 โครงกำรรณรงค์กำรเลือกต้ังทุกระดับ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำเอกสำรส่ือ 

ประชำสัมพันธ์ วำรสำร แผ่นพับ

 สปอตโฆษณำ รถแห่และอ่ืนๆ
15,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

3 โครงกำรจัดท ำแผนท่ีภำษี เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน

โครงกำร เช่น ค่ำส ำรวจระวำง

แผนท่ี ค่ำถ่ำยเอกสำร
160,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การจัดระเบียบชุมชนและสังคม

แนวทางการพัฒนา

3.1 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2562พ.ศ.2561

งบประมำณ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

3.2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร 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 โครงกำรอบรม ทบทวนเจ้ำหน้ำท่ีกู้ชีพ

กู้ภัย

เพ่ือเป็นค่ำด ำเนินโครงกำรฯ 

อำทิ ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำรและ

เคร่ืองด่ืม ค่ำอุปกรณ์ ค่ำถ่ำย

เอกสำร ฯลฯ

30,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

2 โครงกำรบูรณำกำรฝึกซ้อมแผนป้องกัน

อัคคีภัยประจ ำปี

เพ่ือเป็นค่ำด ำเนินโครงกำรฯ 

อำทิ ค่ำป้ำย ค่ำวัสดุอุปกรณ์

สำธิต ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม

 ค่ำตอบแทนวิทยำกร ฯลฯ

30,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร 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 โครงกำรรณรงค์ป้องกัน ลดอุบัติเหตุจำ

กำรจรำจรในช่วงวันหยุดเทศกำล (7 

วันอันตรำย)

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโครงกำร เช่น ค่ำ

ป้ำย ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำรและ

เคร่ืองด่ืม
10,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

3.3 การรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2562พ.ศ.2561

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ พ้ืนท่ี
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

งบประมำณ

งบประมำณ
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2 โครงกำรฝึกอบรมวินัยจรำจรและควำม

ปลอดภัยทำงถนน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินโครงกำรฯ

 อำทิ ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำรและ

เคร่ืองด่ืม ฯลฯ
15,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

4.1 ส่งเสริม สนับสนุนการท าเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชด าริ

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย.
โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี

4.2 ส่งเสริม สนับสนุน การรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปแบบสหกรณ์หรือวิสาหกิจชุมชม

4.3 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2562พ.ศ.2561

แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การวางแผนการทุนและการท่องเท่ียว
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร 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 โครงกำรบูรณำกำรปลูกป่ำเฉลิม    

พระเกียรติ

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโครงกำร เช่น ค่ำ

ป้ำย ค่ำวิทยำกร ค่ำหำรและ

เคร่ืองด่ืม
20,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร 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 โครงกำรร่มเกล้ำน่ำอยู่น่ำมอง เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโครงกำร เช่น ค่ำ

น้ ำมันเช้ือเพลิง ค่ำโล่รำงวัล
70,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

2 โครงกำรจังหวัดสะอำด ภำยใต้หลักกำร

 3Rs และหลักประชำรัฐ

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโครงกำร เช่น ค่ำ

ป้ำย ค่ำถังขยะ ค่ำอำหำรว่ำงและ

เคร่ืองด่ืม

60,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม หน่วย พ.ศ.2562

งบประมำณ

งบประมำณ

5.1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้ และการบุกรุกท่ีสาธารณะ

5.2 การบริหารจัดการมลภาวะเป็นพิษและการบริหารจัดการขยะ

พ้ืนท่ี
พ.ศ.2562

พ.ศ.2561
พ้ืนท่ีโครงกำร/กิจกรรม

5.3 การปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ และสนามเด็กเล่น

พ.ศ.2561
โครงกำร/กิจกรรม

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2561

พ.ศ.2562
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ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร 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 โครงกำรท ำบุญวันอำสำฬหบูชำ 

ประเพณีวันเข้ำพรรษำ

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินโครงกำร 

เช่น จ่ำยเป็นค่ำสนับสนุน ขบวน

แห่เทียนเข้ำพรรษำ ค่ำจ้ำง

ตกแต่งขบวน ค่ำวัสดุอุปกรณ์   

ค่ำเช่ำ  ค่ำประชำสัมพันธ์ ฯลฯ

30,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

2 โครงกำรค่ำยพุทธธรรม เพ่ืออุดหนุนค่ำใช้จ่ำยตำม

โครงกำร ให้โรงเรียนร่มเกล้ำ

พิทยำสรรค์
38,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

3 โครงกำรสำยสัมพันธ์ บ้ำน วัด โรงเรียน

 (บวร)

โครงกำรสำยสัมพันธ์บ้ำน วัด 

โรงเรียน (บวร)
38,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม หน่วย

6.2 ส่งเสริม สนับสนุนวัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน และของชาติ

6.1 ส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี ด้านศาสนา

งบประมำณ

พ้ืนท่ีโครงกำร/กิจกรรม

พ.ศ.2562

แนวทางการพัฒนา

พ.ศ.2561
พ้ืนท่ี

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การส่งเสริมด้านการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

โครงกำร/กิจกรรม

พ.ศ.2562พ.ศ.2561
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ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร 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 โครงกำรจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชำติ 12

 สิงหำมหำรำชินี

เพ่ือจัดเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด

กิจกรรมโครงกำรวันแม่แห่งชำติ 20,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

2 โครงกำรสืบสำนวัฒนธรรมไทย 

ประเพณีวันสงกรำนต์ วันผู้สูงอำยุ และ

วันครอบครัว

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด

กิจกรรมโครงกำร เช่น ค่ำอำหำร 

เคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุอุปกร์ ค่ำ

จัดเตรียมสถำนท่ีหรือค่ำใช้จ่ำย

อ่ืนๆท่ีจ ำเป็น

30,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

3 โครงกำรจัดงำนประเพณีวันลอยกระทง เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินโครงกำร 

เช่น ค่ำวัสดุท ำกระทง ค่ำป้ำย 

ค่ำตกแต่งขบวนแห่
20,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

4 โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

และค่ำนิยม 12 ประกำร

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินโครงกำร 

เช่น ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำวัสดุ

อุปกรณ์ต่ำง ๆ
20,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม หน่วย

6.3 ส่งเสริมการอนุรักษ์และถ่ายทอดูมิปัญญาท้องถ่ิน

พ้ืนท่ีโครงกำร/กิจกรรม

พ.ศ.2562พ.ศ.2561
พ้ืนท่ีโครงกำร/กิจกรรม
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ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย.
พ้ืนท่ีโครงกำร/กิจกรรม



 

หนา้ที ่23

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม แผนงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร 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 ซ้ือเก้ำอ้ืแถว 4 ท่ีน่ัง เก้ำอ้ีแถว ขำชุบ ท่ีน่ังเหล็ก 4 ท่ีน่ัง ทต.ร่มเกล้ำ บริหำรงำนท่ัวไป

จ ำนวน 2 ชุด  จ ำนวน 9,000 บำท

2 ซ้ือเก้ำอ้ีส ำนักงำน เก้ำอ้ีส ำนักงำน โครงเหล็กบุฟองน้ ำ ทต.ร่มเกล้ำ บริหำรงำนท่ัวไป

หุ้มหนังสังเครำะห์มีท่ีพักแขนสำมำรถ

ปรับระดับ โยกตัว หมุนได้รอบ และมี

ล้อเล่ือน  8 ตัว จ ำนวน 

25,000 บำท

3 ซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน ชนิด ทต.ร่มเกล้ำ บริหำรงำนท่ัวไป

ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบ ต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก

ฟอกอำกำศ อำกำศ ขนำด 36,000 บีทียู 

3 เคร่ือง จ ำนวน 141,000 บำท

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

(แบบ ผด.02/1)                        2.3 รายละเอียดบัญชีจัดซ้ือจัดหาครุภัณฑ์ (บัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ.08) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลร่มเกล้า  อ าเภอนิคมค าสร้อย  จังหวัดมุกดาหาร
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม แผนงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร 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 จัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์แบบเคำน์เตอร์ โต๊ะคอมพิวเตอร์แบบเคำน์เตอร์ตัว ทต.ร่มเกล้ำ บริหำรงำนท่ัวไป

ตรงผลิตจำกไม้เคลือบเมลำมีนขนำด 

150*60*110 ซม. มีล้ินชักเก็บของ

2 ล้ินชัก พร้อมกุญแจล็อก มีถำดคีย์

บอร์ดและช่องร้อยสำยไฟ  3 ตัว 

จ ำนวน 20,970 บำท

5 จัดซ้ือโต๊ะหมู่บูชำ เพ่ือเป็นค่ำจัดซ้ือโต๊ะหมู่บูชำ จ ำนวน ทต.ร่มเกล้ำ บริหำรงำนท่ัวไป

1 ชุด มีโต๊ะบูชำ 9 ตัว ควำมกว้ำง

ตัวละ 9 น้ิว มีฐำนรองโต๊ะหมู่ ท ำด้วย

ไม้สัก จ ำนวน 8,500 บำท

6 ซ้ือเคร่ืองกรองน้ ำแบบ RO เคร่ืองกรองน้ ำแบบ RO  1 เคร่ือง ทต.ร่มเกล้ำ บริหำรงำนท่ัวไป

จ ำนวน 15,000 บำท

7 ซ้ือตู้เอกสำรสูงบำนเปิด (ไม้) 4 ช้ัน ซ้ือตู้เอกสำรบำนเปิด (ไม้) 4 ช้ัน ทต.ร่มเกล้ำ บริหำรงำนท่ัวไป

2 หลัง จ ำนวน 17,200 บำท

8 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส ำหรับ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส ำหรับ ทต.ร่มเกล้ำ บริหำรงำนท่ัวไป

ประมวลผล ประมวลผล 1 เคร่ือง จ ำนวน

21,000 บำท

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม แผนงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

9 ซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 บำน ตู้เหล็กแบบ 2 บำน  2 หลัง ทต.ร่มเกล้ำ บริหำรงำนคลัง

จ ำนวน 11,000 บำท

10 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส ำหรับ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส ำหรับ ทต.ร่มเกล้ำ บริหำรงำนคลัง

ประมวลผล ประมวลผล 1 เคร่ือง จ ำนวน

21,000 บำท

11 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด ทต.ร่มเกล้ำ บริหำรงำนคลัง

LED ขำวด ำ LED 1 เคร่ือง จ ำนวน 7,900 บำท

12 ซ้ือช้ันเก็บแฟ้มแบบ 40 ช่อง ตู้เก็บแฟ้มเอกสำรแบบ 40 ช่อง ทต.ร่มเกล้ำ กำรศึกษำ

4 ช้ัน 1 หลัง จ ำนวน 5,500 บำท

13 ซ้ือช้ันไม้วำงของศูนย์พัฒนำกำรเด็กเล็ก ช้ันวำงไม้เก็บของแบบ 16 ช่อง 5 ทต.ร่มเกล้ำ กำรศึกษำ

หลัง ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 2 แห่ง

จ ำนวน 29,000 บำท

14 ซ้ือโต๊ะพร้อมเก้ำอ้ีส ำหรับน่ังรับ ชุดโต๊ะส ำหรับประทำนอำหำรศูนย์ ทต.ร่มเกล้ำ กำรศึกษำ

ประทำนอำหำร พัฒนำเด็กเล็ก ขนำด ก*ย*ส= 60*

180*75 ซม. พร้อมม้ำน่ังยำว 2 ตัว 

ขนำด 30*180*45 ซม.  8 ชุด

จ ำนวน 35,120 บำท

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม แผนงำน

ท่ี (ผลผลิต/งบประมำณ) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย.

15 ซ้ือเคร่ืองป๊ัมน้ ำอัตโนมัติ เคร่ืองป๊ัมน้ ำอัตโนมัติ ชนิดแรงดันคง ทต.ร่มเกล้ำ กำรศึกษำ

ท่ีส ำหรับบ่อน้ ำต้ืน น้ ำประปำ  

1 เคร่ือง จ ำนวน 6,900 บำท

16 ซ้ือเคร่ือง Digital Video disc (DVD) ซ้ือเคร่ืองเล่น DVD  1 เคร่ือง ทต.ร่มเกล้ำ กำรศึกษำ

จ ำนวน 1,500 บำท

17 ซ้ือโทรทัศน์ LED TV ขนำด 40 น้ิว ซ้ือโทรทัศน์ LED TV ขนำด 40 น้ิว ทต.ร่มเกล้ำ กำรศึกษำ

2 เคร่ือง จ ำนวน 26,200 บำท

18 จัดซ้ือรถพยำบำลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ซ้ือรถพยำบำลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ทต.ร่มเกล้ำ งำนสำธำรณสุข

ปริมำตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ำกว่ำ 

2,400 ซีซี. จ ำนวน 1,000,000 บำท

19 จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน ซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน จ ำนวน 1 ทต.ร่มเกล้ำ งำนสำธำรณสุข

เคร่ือง  จ ำนวน 59,000 บำท

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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จ ำนวน จ ำนวน

รำยกำร เงินงบประมำณ

1 ส ำนักงำน บริหำรงำนท่ัวไป 5 204,470.00

วำงแผนสถิติและวิชำกำร 1 17,200.00

บริหำรงำนคลัง 1 11,000.00

กำรศึกษำ 3 69,620.00

2 คอมพิวเตอร์ วำงแผนสถิติและวิชำกำร 1 21,000.00

บริหำรงำนคลัง 2 28,900.00

3 โฆษณำและเผยแพร่ กำรศึกษำ 2 27,700.00           

4 งำนบ้ำนงำนครัว บริหำรงำนท่ัวไป 1 15,000.00           

5 กำรเกษตร กำรศึกษำ 1 6,900.00             

งำนสำธำรณสุข 1 59,000.00           

6 ยำนพำหนะและขนส่ง งำนสำธำรณสุข 1 1,000,000.00       

19 1,460,790.00รวม

ท่ี ประเภทครุภัณฑ์ แผนงำน

บัญชีสรุปกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลร่มเกล้ำ  อ ำเภอนิคมค ำสร้อย  จังหวัดมุกดำหำร
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ประกาศเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลร่มเกล้า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 
 
 

  ด้วยเทศบาลต าบลร่มเกล้า  ได้จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารของเทศบาล  โดยด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  การ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ข้อ 25 26 และ 27  

  เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 12 วรรคสอง เทศบาลต าบลร่มเกล้าจ ึง
ประกาศใช้แผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลร่มเกล้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยมี
รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่       พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕61 
 
 

        (ลงช่ือ) 
          (นายยุทธจักร  นนท์สะเกษ) 

                                                ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทน 
                             นายกเทศมนตรีต าบลร่มเกล้า 

                                                           

 




