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จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนเพื่อให้เป็นไปตามห้วงระยะเวลาและสอดคล้องกับงบประมาณ รวมท้ังรายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  ระยะเวลาท่ีแน่นอนท่ีแสดงถึงการดำเนินงานจริง โดยแต่ละโครงการจะอยู่

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล

ตำบลร่มเกล้า   

  ดังนั้น  แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลร่มเกล้าฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการ

ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยมี

เป้าประสงค์สูงสุดคือความผาสุกของประชาชนชาวตำบลร่มเกล้า บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจการพัฒนาของ

เทศบาลตำบลร่มเกล้า 
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หน้าท่ี 1   
 

ส่วนท่ี 1 
1.1 บทนำ 

                 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์  

แผนพัฒนาสามปี  และแผนการดำเนินงาน โดยหลังจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสามปีแล้วเสร็จ  องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง  จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีขึ้นตามระเบียบฯ ข้อ 12 วรรค 2 “แผนการ

ดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใข้งบประมาณรายจ่ายประจำปี...  

                 แผนการดำเนินงาน เป็นแผนท่ีรวบรวมแผนงานโครงการและกิจกรรมการพัฒนาท่ีดำเนินการ

จริงท้ังหมด ในพื้นท่ีความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ซึ่งเป็นแนวทางการ

ดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น และเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการ

ดำเนินงานให้เป็นอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น แผนการดำเนินงานจึงเป็นเครื่องมือท่ีจะนำมาใช้ใน

การบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ทำให้ทราบถึงโครงการ กิจกรรมการพัฒนาพื้นท่ีท่ี

กำหนดไว้ล่วงหน้า มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานแผนและ

บูรณาการทำงานกับหน่วยงาน และจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงานโครงการในแผนการดำเนินงาน ซึ่ง

แผนการดำเนินงานมีลักษณะสำคัญ คือ 

               1. เป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลตำบลร่มเกล้า                     

หลังจากได้มีการทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้วเสร็จ (รวมท้ังเงินอุดหนุนท่ีเทศบาลตำบลร่มเกล้าอุดหนุน

ให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ) 

               2. เป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีเทศบาลตำบลร่มเกล้าดำเนินการเอง 

               3. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่น ๆ 

ท่ีดำเนินการในพื้นท่ีของเทศบาลตำบลร่มเกล้า โดยให้เทศบาลตำบลร่มเกล้าตรวจสอบแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีของจังหวัด หรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยงข้อง 

               4. แสดงถึงรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีดำเนินการ ระยะเวลาท่ีชัดเจน 

และแสดงถึงการดำเนินการจริงในพื้นท่ีของเทศบาลตำบลร่มเกล้า 

 

 

 

 

 

 



หน้าท่ี 2   
 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 

                1. เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบลร่มเกล้า และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีจะ

ดำเนินการจริงในพื้นท่ีของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

                2. เพื่อให้ท้องถิ่นมีทิศทางการทำงานเชิงปฏิบัติการท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ 

มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานการทำงานกับหน่วยงานอื่น ๆ 

                3. เพื่อให้การติดตามประเมินผลงานโครงการมีความชัดเจนและสะดวกมากขึ้น 

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

                 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อ 26 และข้อ 27 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

                 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของ

เทศบาลตำบลร่มเกล้า หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีดำเนินการ

ในพื้นท่ีของเทศบาลตำบลร่มเกล้า แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปี เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

                 2. ผู้บริหารท้องถิ่นนำร่างแผนการดำเนินงานประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อเปิดประชุมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปี 

                 3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปี แล้วเสนอความ

เห็นชอบ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี และปิดประกาศเผยแพร่ให้

ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบโดยท่ัวกัน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ และต้องปิด

ประกาศไว้ให้ประชาชนรับทราบอย่างน้อยสามสิบวัน 

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

                 1. ผู้บริหารเทศบาลตำบลร่มเกล้า สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน การพัฒนา

ตามงบประมาณ 

                 2. เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการพัฒนาในแต่ละปีงบประมาณ และประชาชน

สามารถตรวจสอบได้ 

                 3. ทำให้ทราบถึงกิจกรรม/งาน/โครงการพัฒนา ท่ีจะดำเนินการจริงในปีงบประมาณนั้น ๆ ของ

เทศบาลตำบลร่มเกล้า 

 



 

หนา้ที ่3

 ส่วนท่ี 2 (แบบ ผด.01)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน                16.00                 20.00      4,661,000.00                27.29 กองช่าง
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา                  1.00                   1.25        500,000.00                  2.93 กองช่าง
1.3 แผนงาน การเกษตร                  2.00                   2.50        283,000.00                  1.66 กองช่าง
1.4 แผนงาน พาณิชย์                  1.00                   1.25        450,000.00                  2.63 กองช่าง

รวม                20.00                 25.00      5,894,000.00                34.51
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการบริหารบ้านเมืองท่ีดี
2.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป                  5.00                   6.25        100,000.00                  0.59 ส านักปลัด
2.2 แผนงาน การศึกษา                15.00                 18.75      2,961,412.00                17.34 ส านักปลัด
2.3 แผนงาน สาธารณสุข                  5.00                   6.25        285,000.00                  1.67 ส านักปลัด
2.4 แผนงาน สังคมสงเคราะห์                  3.00                   3.75      5,055,880.00                29.60
2.5 แผนงาน เคหะและชุมชน                     -                        -                      -                       -   
2.6 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งชุมชน                  8.00                 10.00        250,000.00                  1.46 ส านักปลัด
2.7 แผนงาน การเกษตร                     -                        -                      -                       -   
2.8 แผนงาน พาณิชย์                     -                        -                      -                       -   

รวม                36.00                 45.00      8,652,292.00                50.65

บัญชีโครงการ/กิจกรรม แผนการด าเนินงานประจ าปี 2563

ยุทธศาสตร์

เทศบาลต าบลร่มเกล้า อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

จ านวนโครงการ
 คิดเป็นร้อยละของ

โครงการท้ังหมด

 จ านวน

งบประมาณ

 คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณท้ังหมด

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



 

หนา้ที ่4

ยุทธศาสตร์ 3 การจัดระเบียบชุมชนและสังคม
3.1 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน                     -                        -                      -                       -   
3.2 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน                  6.00                   7.50        210,000.00                  1.23 ส านักปลัด

รวม                  6.00                   7.50        210,000.00                  1.23 ส านักปลัด
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การวางแผนการลงทุนและการท่องเท่ียว

4.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป                     -                        -                      -                       -   

4.2 แผนงาน เคหะและชุมชน                  3.00                   3.75        750,000.00                  4.39 ส านักปลัด

4.3 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                     -                        -                      -                       -   

รวม                  3.00                   3.75        750,000.00                  4.39 ส านักปลัด

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

5.1 แผนงาน สาธารณสุข 2.00                                   2.50 120,000.00                        0.70 ส านักปลัด

5.2 แผนงาน เคหะและชุมชน 1.00                                   1.25 200,000.00                        1.17 ส านักปลัด

5.3 แผนงาน การเกษตร                     -                        -                      -                       -   

รวม                  3.00                   3.75 320,000.00                        1.87 ส านักปลัด

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การส่งเสริมด้านการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

6.1 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 12.00                               15.00 1,255,000.00                      7.35 ส านักปลัด

รวม 12.00                               15.00 1,255,000.00                      7.35 ส านักปลัด

รวมท้ังส้ิน                80.00                100.00    17,081,292.00               100.00

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ
 คิดเป็นร้อยละของ

โครงการท้ังหมด

 จ านวน

งบประมาณ

 คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณท้ังหมด

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



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. หมู่ท่ี 5 สำย หมู่ 5 

เช่ือม หมู่ 3
ผิวจรำจรกว้ำง 5 เมตร ยำว 170

 เมตร หนำ 0.15 เมตร
483,000 หมู่ 5-หมู่ 3 กองช่ำง

2 ก่อสร้ำงถนน คสล.สำยม่วงไข่ หมู่ท่ี 2 ผิวจรำจรกว้ำง 5 เมตร ยำว 59 

เมตร หนำ 0.15 เมตร
173,000 หมู่ท่ี 2 กองช่ำง

3 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 

เขตส ำนักงำนเทศบำล

ผิวจรำจรกว้ำง 5 เมตร ยำว 176

 เมตร หนำ 0.15
494,000 ทต.ร่มเกล้ำ กองช่ำง

4 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)

 สำยนำถ้ ำบ้ิง หมู่ท่ี 4

ผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ยำว 220

 เมตร หนำ 0.15 เมตร
500,000 หมู่ท่ี 4 กองช่ำง

5 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก (คสล.)

 สำยหนองเม็ก หมู่ท่ี 1

ผิวจรำจรกว้ำง 5 เมตร ยำว 70 

เมตร หนำ 0.15 เมตร
200,000 หมู่ท่ี 1 กองช่ำง

6 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)

 หมู่ท่ี 7 สำยค ำนำงโอก - หนองเลิง

ผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ยำว 220

 เมตร หนำ 0.15 เมตร 500,000 หมู่ท่ี 7 กองช่ำง

พ.ศ.2563

     (แบบ ผด. 02)                     2.1 แผนการด าเนินงานประจ าปี 2563

พ้ืนท่ี

เทศบาลต าบลร่มเกล้า  อ าเภอนิคมค าสร้อย  จังหวัดมุกดาหาร

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

          1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

งบประมำณโครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ.2562



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.

7 ก่อสร้ำงถนนลูกรังเพ่ือกำรเกษตร(จำก

บ้ำนนำยค ำลงหนองบวม เช่ือมเส้นทำง

นำน้อย) หมู่ท่ี 6

ผิวจรำจรกว้ำง 3 เมตร ยำว 900

 เมตร 276,000 หมู่ท่ี 6 กองช่ำง

8 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. แบบตัวยู

พร้อมฝำปิด หมู่ท่ี 4

รำงระบำยน้ ำกว้ำง 0.50 เมตร 

ยำว 275 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 

เมตร
440,000 หมู่ท่ี 4 กองช่ำง

9 ขยำยผิวจรำจร ถนน คสล. สำยกลำง

หมู่บ้ำน หมู่ท่ี 3

ผิวจรำจรกว้ำงข้ำงละ 1 เมตร 

ยำว 440 เมตร หนำ 0.15 เมตร
491,000 หมู่ท่ี 3 กองช่ำง

10 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพ่ือกำรเกษตร 

สำยนำหินกะปอง หมู่ท่ี 4

ผิวจรำจรกว้ำง 3 เมตร ยำว 400

 เมตร
44,000 หมู่ท่ี 4 กองช่ำง

11 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพ่ือกำรเกษตร 

หมู่ท่ี 3 สำยท่ีพักสงฆ์ร่มธรรมบรรพต 

(ถ้ ำป่องลม)

ผิวจรำจรกว้ำง 4 เมตร ยำว 

1,150 เมตร 171,000 หมู่ท่ี 3 กองช่ำง

12 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยเข้ำ

ประปำหอถังสูงค ำน้อย หมู่ท่ี 6

ผิวจรำจรกว้ำง 3.5 เมตร ยำว 

700 เมตร
89,000 หมู่ท่ี 6 กองช่ำง

13 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยนำ

นำยสุข หมู่ท่ี 4

ผิวจรำจรกว้ำง 3 เมตร ยำว 240

 เมตร
71,000 หมู่ท่ี 4 กองช่ำง

พ.ศ.2563
โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ พ้ืนท่ี

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.

14 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยป่ำไผ่ 

หมู่ท่ี 4

ผิวจรำจรกว้ำง 3.50 เมตร ยำว 

1,150 เมตร

150,000
หมู่ท่ี 4 กองช่ำง

15 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสำย หมู่ท่ี 3 -    

 ภูยำงเด่ียว

ผิวจรำจรกว้ำง 5 เมตร ยำว 800

 เมตร
149,000 หมู่ท่ี 3 กองช่ำง

16 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพ่ือกำรเกษตร 

สำยถ้ ำหมอบ หมู่ท่ี 2
ผิวจรำจรกว้ำง 3.50 เมตร ยำว 

1,200 เมตร
430,000 หมู่ท่ี 2 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 ก่อสร้ำงถนนลำดยำงเอสฟัลท์ติกคอนก

รีต สำยสุริโย-ร่มเกล้ำ

ผิวจรำจรกว้ำง 6 เมตร ยำว 180

 เมตร หนำ 0.03 เมตร
500,000 หมู่ 6 - หมู่1 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
ก่อสร้ำงคันดินห้วยพันล ำตอนบน หมู่ท่ี2 ขนำดกว้ำง 4 เมตร ยำว 40 

เมตร สูง 2.50 เมตร
83,000 หมู่ท่ี 2 กองช่ำง

2
ขุดลอกห้วยถ้ ำบ้ิงตอนบน หมู่ท่ี 4 ปำกกว้ำง 20 เมตร ยำว 100 

เมตร ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร
200,000 หมู่ท่ี 4 กองช่ำง

งบประมำณ

งบประมำณ

1.3 แผนงาน การเกษตร

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
พ.ศ.2563พ.ศ.2562

พ้ืนท่ีโครงกำร/กิจกรรม

พ.ศ.2563พ.ศ.2562
พ้ืนท่ีโครงกำร/กิจกรรม

พ้ืนท่ี
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ



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.

1
ก่อสร้ำงระบบประปำหอถังแชมเปญ 

หมู่ท่ี 5

ถังแชมเปญสูง 22 เมตร ควำมจุ

 2,200 ลิตร 450,000 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.

1 โครงกำรรณรงค์เลือกต้ังทุกระดับ เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรรณรงค์

เลือกต้ัง ส.ส. สว. และกำร

เลือกต้ังท้องถ่ิน เช่น เช่ำรถแห่ 

ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำสปอต

โฆษณำ ฯลฯ

30,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

2 โครงกำรเทศบำลสัญจร เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินโครงกำร 

เช่น ค่ำป้ำย ค่ำเอกสำรรำยงำน

ต่ำง ๆ ค่ำเวทีเคร่ืองเสียง 

ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ

20,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

งบประมำณ

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองท่ีดี

2.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

พ.ศ.2563พ.ศ.2562
พ้ืนท่ีโครงกำร/กิจกรรม

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ พ้ืนท่ี
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

1.4 แผนงาน การพาณิชย์



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.

3 โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

ในกำรป้องกันกำรทุจริต

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน

โครงกำร อำทิ ค่ำวิทยำกร ค่ำ

ป้ำย ค่ำกระเป๋ำ/ถุงผ้ำ ค่ำ

เอกสำร ค่ำอำหำรว่ำงและ

เคร่ืองดืม ค่ำอำหำรกลำงวัน ฯลฯ

20,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

4 ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

เทศบำลต ำบลร่มเกล้ำ

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน

โครงกำร อำทิ ค่ำวิทยำกร ค่ำ

ป้ำย ค่ำกระเป๋ำ/ถุงผ้ำ ค่ำ

เอกสำร ค่ำอำหำรว่ำงและ

เคร่ืองด่ืม ค่ำอำหำรกลำงวัน ฯลฯ

20,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

5 โครงกำรจัดเก็บภำษีนอกสถำนท่ี เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน

โครงกำร เช่น ค่ำป้ำย ค่ำ

เอกสำรส่ือประชำสัมพันธ์ ฯลฯ
10,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ พ้ืนท่ี
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



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 โครงกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนำกำร

เด็กท้ัง 4 ด้ำน

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินโครงกำร 

เช่น ค่ำวิทยำกร ค่ำป้ำยโครงกำร

 ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม 

ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำเอกสำร 

ฯลฯ

20,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

2 โครงกำรเรียนรู้สู่โลกกว้ำง เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินโครงกำร

เช่น ค่ำวิทยำกร ค่ำป้ำยโครงกำร

 ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม 

ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำเอกสำร 

ฯลฯ

80,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

3 โครงกำรวันเด็กแห่งชำติ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินโครงกำร 

เช่น ค่ำวิทยำกร ค่ำป้ำยโครงกำร

 ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม 

ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำเอกสำร 

ค่ำของขวัญของรำงวัล ฯลฯ

35,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

งบประมำณ

2.2 แผนงาน การศึกษา



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.

4 โครงกำรส่งเสริมทันตสุขภำพในศูนย์

พัฒนำเด็กเล็ก

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินโครงกำร 

เช่น ค่ำวิทยำกร ค่ำป้ำยโครงกำร

 ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม 

ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำเอกสำร  

ฯลฯ

20,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

5 โครงกำรอุดหนุนอำหำรกลำงวันโรงเรียน เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรอำหำร

กลำงวันโรงเรียนในเขตเทบำล

ต ำบลร่มเกล้ำ จ ำนวน 200 

วัน ๆ ละ 20 บำท/คน จ ำนวน 3

 แห่ง และเพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำง

เหมำประกอบอำหำรกลำงวัน

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 2 แห่ง 

จ ำนวน 245 วัน ๆ ละ 20 

บำท/คน

1,455,290 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

พ้ืนท่ี
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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.

6 โครงกำรอุดหนุนอำหำรเสริม(นม) เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรเสริม (นม)

 โรงเรียนสังกัด สพฐ. จ ำนวน 

260 วัน (จ ำนวน 52 สัปดำห์ ๆ 

ละ 5 วัน เว้นเสำร์-อำทิตย์) 

จ ำนวน 3 แห่ง และศูนย์พัฒนำ

เด็กเล็ก จ ำนวน 260 วัน 

(จ ำนวน 52 สัปดำห์ ๆ ละ 5 วัน

 เว้นเสำร์-อำทิตย์) จ ำนวน 2 

แห่ง

681,122 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

7 โครงกำรสนำมเด็กเล่นสร้ำงปัญญำ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ยในกำร

ด ำเนินโครงกำร เช่น ค่ำป้ำย ค่ำ

วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ส ำหรับศูนย์

พัฒนำเด็กเล็ก 2 แห่ง

150,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

8 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ ำศูนย์พัฒนำเด็ก

เล็กบ้ำนหนองนกเขียน

เพ่ือเป็นค่ำปรับปรุงห้องน้ ำศูนย์

พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองนเขียน
50,000 ทต.ร่มเกล้ำ กองช่ำง

9 ปรับปรุงต่อเติมอำคำรศูนย์พัฒนำเด็ก

เล็กบ้ำนหนองนกเขียน

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร

ปรับปรุงอำคำรศูนย์พัฒนำเด็ก

เล็กบ้ำนหนองนกเขียน
150,000 ทต.ร่มเกล้ำ กองช่ำง

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ พ้ืนท่ี
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



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.

10 ปรับปรุงอำคำรศูนย์พัมนำเด็กเล็กบ้ำน

ค ำนำงโอก

เพ่ือเป้นค่ำใช้จ่ำยในกำร

ปรับปรุงอำคำรศูนย์พัฒนำเด็ก

เล็กบ้ำนค ำนำงโอก
150,000 ทต.ร่มเกล้ำ กองช่ำง

11 ก่อสร้ำงท่ีเตรียม-ประกอบอำหำร ศพด.

หนองนกเขียน

เพ่ือเป็นค่ำก่อสร้ำงท่ีเตรียม-

ประกอบอำหำรของ ศพด.บ้ำน

หนองนกเขียน
50,000 ทต.ร่มเกล้ำ กองช่ำง

12 ก่อสร้ำงอ่ำงล้ำงหน้ำและท่ีแปรงฟัน เพ่ือเป็นค่ำก่อสร้ำงอ่ำงล้ำงหน้ำ

และท่ีแปรงฟัน ส ำหรับศูนย์

พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 2 แห่ง
50,000 ทต.ร่มเกล้ำ กองช่ำง

13 เทพ้ืนทำงเข้ำอำคำร ศพด.บ้ำนค ำนำง

โอก

เทพ้ืน คสล. ทำงเข้ำ ศูนย์พัฒนำ

เด็กเล็กบ้ำนค ำนำงโอก 30,000 ทต.ร่มเกล้ำ กองช่ำง

14 โครงกำรท ำแก๊สชีวภำพจำกเศษขยะ เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมโครงกำรฯ

 ของโรงเรียนบ้ำนหนองนกเขียน
20,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

15 โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนตำม

หลักเศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมโครงกำรฯ

 ของโรงเรียนบ้ำนค ำนำงโอก 20,000 ทต.ร่มเกล้ำ กองช่ำง

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ พ้ืนท่ี
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



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 โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำเอดส์

และพศสัมพันธ์แก่เยำวชน

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนิน

โครงกำร เช่น ค่ำวิทยำกร 

ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม 

ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำป้ำย ฯลฯ

30,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

2 โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำก

โรคพิษสุนัขบ้ำตำมพระปณิธำน 

ศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ 

เจ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนิน

โครงกำร เช่น ค่ำวิทยำกร 

ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม 

ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำป้ำย ค่ำ

วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

45,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

3 โครงกำรเดิน/ว่ิง เพ่ือสุขภำพ เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน

โครงกำร เช่น ค่ำป้ำย ค่ำ

เอกสำรประชำสัมพันธ์ 

ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำ

ใบประกำศ ของท่ีระลึก ฯลฯ

30,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

4 โครงกำรป้องกันและควบคุมโรค

ไข้เลือดออกแบบบูรณำกำร

เพ่ืออุดหนุนโรงพยำบำลส่งเสริม

สุขภำพต ำบลบ้ำนสุริโย เป็นค่ำ

ด ำเนินโครงกำรฯ
80,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

2.3 แผนงาน สาธารณสุข

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

งบประมำณ



หนา้ที ่15

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 โครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนภัยยำเสพติด

และโรคเอดส์ประจ ำปี

เพ่ือเป็นค่ำด ำเนินโครงกำร เช่น

 ค่ำป้ำย ค่ำวัสดุอุปกรณ์กีฬำ

ต่ำง ๆ ค่ำตอบแทนกรรมกำร

ตัดสิน ค่ำเหรียญรำงวัล ถ้วย

รำงวัล เงินรำงวัล ฯลฯ

100,000 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 เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ เพ่ือจ่ำยเป็นนเงินสนับสนุนกำร

สร้ำงหลักประกันรำยได้แก่

ผู้สูงอำยุ
3,575,880 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

2 เบ้ียยังชีพคนพิกำร เพ่ือจ่ำยเป้นเงินอุดหนุน

ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับสนับสนุน

สวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่ผู้

พิกำรหรือผู้ทุพพลภำพ

1,450,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสนับสนุนกำร

สงเครำะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์
30,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ พ้ืนท่ี
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ.2562

2.4 แผนงาน สังคมสงเคราะห์

พ.ศ.2563
งบประมำณ พ้ืนท่ี



หนา้ที ่16

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.

1 กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชำชน-ชุมชน ผู้

ด ำรงวิถีชีวิตตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมกิจกรรม 

เช่น ค่ำป้ำย ค่ำใบประกำศ

เกียรติคุณ ค่ำของรำงวัล ฯลฯ
10,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

2 กิจกรรมเชิดชูยกย่องประชำชนจิต

อำสำ-จิตสำธำรณะ ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์

เพ่ือสังคมส่วนรวม

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมกิจกรรม 

เช่น ค่ำป้ำย ค่ำใบประกำศ

เกียรติคุณ ค่ำของรำงวัล ฯลฯ
10,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

3 ฝึกอบรมอำชีพระยะส้ันส ำหรับผู้พิกำร เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนิน

โครงกำร เช่น ค่ำวิทยำกร ค่ำ

ป้ำย ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม

 ค่ำเอกสำรต่ำง ๆ ฯลฯ

30,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

งบประมำณ
พ.ศ.2563พ.ศ.2562

พ้ืนท่ีโครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี

2.4 แผนงาน เคหะและชุมชน

2.6 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งชุมชน



หนา้ที ่17

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ 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 ฝึกอบรมอำชีพระยะส้ันกลุ่มสตรี/แม่บ้ำน เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนิน

โครงกำร เช่น ค่ำวิทยำกร ค่ำ

ป้ำย ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม

 ค่ำเอกสำรต่ำง ๆ ฯลฯ

80,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

5 ฝึกอบรมอำชีพระยะส้ันส ำหรับเด็กและ

เยำวชน

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนิน

โครงกำร เช่น ค่ำวิทยำกร ค่ำ

ป้ำย ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม

 ค่ำเอกสำรต่ำง ๆ ฯลฯ

30,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

6 โรงเรียนผู้สูงอำยุ เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนิน

โครงกำร เช่น ค่ำวิทยำกร ค่ำ

ป้ำย ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม

 ค่ำเอกสำรต่ำง ๆ ฯลฯ

50,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

7 สนับสนุนสภำเด็กและเยำวชนต ำบลร่ม

เกล้ำ

เพ่ืออุดหนุนสภำเด็กและ

เยำวชนต ำบลร่มเกล้ำ ในกำรท ำ

กิจกรรมสร้ำงสรร เป็น

ประโยชน์ของกลุ่มและสังคม

20,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



หนา้ที ่18

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ 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.

8 อบรมประชำคมทบทวนแผนพัฒนำ

ท้องถ่ิน

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน

โครงกำร อำทิ ค่ำตอบแทน

วิทยำกร ค่ำป้ำยโครงกำร 

ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม 

ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำกระเป๋ำ-ถุง

เอกสำร ค่ำเอกสำรประกอบ

โครงกำร ฯลฯ

20,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ 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
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

2.7 แผนงาน การเกษตร

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

งบประมำณ

2.8 แผนงาน การพาณิชย์

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2563พ.ศ.2562



หนา้ที ่19

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.

1 โครงกำรจิตอำสำพัฒนำชุมชน เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนิน

โครงกำร เช่น ค่ำวิทยำกร ค่ำ

ป้ำย ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม

 ค่ำเอกสำรต่ำง ๆ ฯลฯ

10,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

2 โครงกำรสร้ำงทัศนคติและจิตส ำนึกท่ีดี

ในกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสมำนฉันท์

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนิน

โครงกำร เช่น ค่ำวิทยำกร ค่ำ

ป้ำย ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม

 ค่ำเอกสำรต่ำง ๆ ฯลฯ

20,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

พ.ศ.2563

พ.ศ.2562
โครงกำร/กิจกรรม

3.1 แผนงาน การรัษาความสงบภายใน

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ีงบประมำณ

3. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนและสังคม

3.2 สร้างควมเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ.2563
งบประมำณ พ้ืนท่ี

พ.ศ.2562



หนา้ที ่20

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ 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 ฝึกอบรมสิทธิ หน้ำท่ีพลเมือง ภำยใต้

รัฐธรรมนูญกำรปกครองอันมี

พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนิน

โครงกำร เช่น ค่ำวิทยำกร ค่ำ

ป้ำย ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม

 ค่ำกระเป๋ำ/ถุงเอกสำรต่ำง ๆ 

ฯลฯ

30,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

4 ฝึกอบรมอำสำมัครป้องกันภัยฝ่ำยพล

เรือน(อพปร.) ประจ ำต ำบล

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนิน

โครงกำร เช่น ค่ำวิทยำกร ค่ำ

ป้ำย ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม

 ค่ำเอกสำรต่ำง ๆ ฯลฯ

100,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

5 รณรงค์ป้องกัน ลดอุบัติเหตุจำก

กำรจรำจรในช่วยวันหยุดเทศกำล (7 วัน

อันตรำย)

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนิน

โครงกำร เช่น ค่ำวิทยำกร ค่ำ

ป้ำย ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม

 ค่ำเอกสำรต่ำง ๆ ฯลฯ

20,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

6 โครงกำร TO BE NUMBER ONE (ศูนย์

เพ่ือนใจวัยรุ่น) ต ำบลร่มเกล้ำ

เพ่ืออุดหนุนกำรด ำเนินโครงกำร

 ของคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน/

ชุมชน ต ำบลร่มเกล้ำ
30,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2563พ.ศ.2562



หนา้ที ่21

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ 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 งบประมำณ 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 ปรับปรุงลำนจอดรถ (ลงหินคลุก) 

เทศบำลต ำบลร่มเกล้ำ

ปรับปรุงลำนดินลงหินคลุก 

ขนำดพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 2,200 

ตร.ม. หนำ เฉล่ีย 0.05 เมตร
250,000 ทต.ร่มเกล้ำ กองช่ำง

2 ก่อสร้ำงห้องน้ ำสำธำรณะ ห้องน้ ำมำตรฐำน รำยละเอียด

ตำมแบบเทศบำลก ำหนด 430,000 ทต.ร่มเกล้ำ กองช่ำง

3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสวย สำยสุริโย-ร่ม

เกล้ำ

เพ่ือเป็นค่ำด ำเนินโครงกำร เช่น

 ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำปรับพ้ืนท่ี 

ค่ำต้นกล้ำไม้ดอกไม้ประดับ ฯลฯ
70,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี

4.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

4.2 แผนงาน เคหะและชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

พ.ศ.2562

4. ยุทธศาสตร์การวางแผนการลงทุนและการท่องเท่ียว

พ.ศ.2563



หนา้ที ่22

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.

1 โครงกำรร่มเกล้ำน่ำอยู่น่ำมอง เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนิน

โครงกำร เช่น ค่ำวิทยำกร ค่ำ

ป้ำย ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม

 ค่ำเอกสำรต่ำง ๆ ฯลฯ

70,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

2 โครงกำรจังหวัดสะอำด ภำยใต้หลักกำร

 3Rs และหลักประชำรัฐ

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนิน

โครงกำร เช่น ค่ำวิทยำกร ค่ำ

ป้ำย ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม

 ค่ำเอกสำรต่ำง ๆ ฯลฯ

50,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

งบประมำณ

งบประมำณ

พ.ศ.2562
พ้ืนท่ีโครงกำร/กิจกรรม

พ้ืนท่ี
พ.ศ.2563พ.ศ.2562

โครงกำร/กิจกรรม

4.3 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

5.1 แผนงาน สาธารณสุข

พ.ศ.2563

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ 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 ปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบำลต ำบลร่มเกล้ำ เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนิน

โครงกำร เช่น ค่ำป้ำย ค่ำอำหำร

ว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุ

อุปกรณ์ ดินปลูกไม้ดอกไม้

ประดับ ค่ำแรงงำน ฯลฯ

200,000 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.
พ้ืนท่ี

พ.ศ.2563

5.3 แผนงาน การเกษตร

งบประมำณโครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ.2563

5.2 แผนงาน เคหะและชุมชน

พ.ศ.2562

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2562
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ 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 โครงกำรค่ำยพุทธธรรม เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมโครงกำรฯ

 ของโรงเรียนร่มเกล้ำพิทยำสรรค์ 45,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

2 โครงกำรอนุรักษ์ศิลปะพ้ืนบ้ำน เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมโครงกำรฯ

 ของโรงเรียนร่มเกล้ำพิทยำสรรค์ 45,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

3 อุดหนุนสภำวัฒนธรรมต ำบล เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมของสภำ

ท้องถ่ิน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ท้องถ่ิน
30,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

4 โครงกำรจัดงำนประเพณีวันลอยกระทง เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน

โครงกำร เช่น ค่ำป้ำย ค่ำข้ีผึง

เทียนไข ต้นเทียน ค่ำพิธีกรรม

ทำงศำสนำ ฯลฯ

30,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

6. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

พ.ศ.2563

6.1 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

พ.ศ.2562
พ้ืนท่ีโครงกำร/กิจกรรม
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ 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 โครงกำรวันแม่แห่งชำติ เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนิน

โครงกำร เช่น ค่ำป้ำยโครงกำร 

ธงตรำสัญลักษณ์ พำนพุ่ม ฯลฯ
20,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

6 โครงกำรส่งสเริมคุณธรรม จริยธรรม 

และค่ำนิยม 12 ประกำร

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนิน

โครงกำร เช่น ค่ำป้ำย ค่ำ

วิทยำกร ค่ำเอกสำร ค่ำอำหำร

ว่ำงและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ

10,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

7 โครงกำรสืบสำนวัฒนธรรมไทย 

ประเพณีวันสงกรำนต์ วันผู้สูงอำยุและ

วันครอบครัว

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนิน

โครงกำร เช่น ค่ำป้ำยโตรงกำร 

ค่ำของขวัญของก ำนัล ค่ำน้ ำอบ

น้ ำหอม ฯลฯ

30,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

8 โครงกำรท ำบุญวันอำสำฬหบูชำ 

ประเพณีเข้ำพรรษำ

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน

โครงกำร เช่น ค่ำป้ำย ค่ำข้ีผ้ึง

เทียนไข ต้นเทียน ค่ำพิธีกรรม

ทำงศำสนำ ฯลฯ

30,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

พ.ศ.2563พ.ศ.2562
พ้ืนท่ีโครงกำร/กิจกรรม
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ 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.

9 งำนย้อนรอยประเพณีเผ่ำข่ำ เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนิน

กิจกรรมโครงกำร เช่น ค่ำป้ำย 

ค่ำเวทีเคร่ืองเสียง ค่ำตกแต่ง

ขบวน ค่ำกิจกรรมกำรแสดง ฯลฯ

35,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

10 ก่อสร้ำงฐำนพร้อมติดต้ังซุ้มเฉลิมพระ

เกียรติ

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยก่อสร้ำงฐำน

พร้อมติดต้ังซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 

จ ำนวน 3 องค์
300,000 ทต.ร่มเกล้ำ ส ำนักปลัด

11 ก่อสร้ำงเมรุวัดร่มเกล้ำอุปถัมภ์ หมู่ท่ี 2 ขนำดกว้ำง 3 เมตร ยำว 6 เมตร 500,000 หมู่ท่ี 2 กองช่ำง

12 ก่อสร้ำงถนนลูกรังรอบป่ำช้ำ หมู่ท่ี 1 ผิวจรำจรกว้ำง 3.50 เมตร ยำว 

500 เมตร 180,000 หมู่ท่ี 1 กองช่ำง

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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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.

1 จัดซ้ือจัดหำโทรโข่งแบบสะพำย

ไหล่ ขนำด 30 วัตต์

โทรโข่ง ขนำด 30 วัตต์ จ ำนวน 3 

เคร่ือง จ ำนวน 20,700 บำท
ทต.ร่มเกล้ำ บริหำรงำนท่ัวไป

2 จัดซ้ือล ำโพงอเนกประสงค์ ขยำย

เสียง ชำร์จไฟในตัว

ล ำโพงเคร่ืองขยำยเสียง

อเนกประสงค์ ตู้ล ำโพง 2 ทำง 

พร้อมไมค์โครโฟน ชำร์จไฟในตัว 

ขนำดล ำโพงไม่น้อยกว่ำ 15 น้ิว 

จ ำนวน 2 ชุดหรือ2 คู่ จ ำนวน 

30,000 บำท

ทต.ร่มเกล้ำ บริหำรงำนท่ัวไป

3 จัดซ้ือโต๊ะพับหน้ำเหล็ก โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้ำเหล็ก 

ขนำดกว้ำง 75 ยำว 150 สูง 75 ซ.

ม. จ ำนวน 40 ตัว จ ำนวน 96,000 

บำท

ทต.ร่มเกล้ำ บริหำรงำนท่ัวไป

4 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in one

 ส ำหรับงำนประมวลผล

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in one 

ส ำหรับประมวลผล จ ำนวน 1 เคร่ือง

 จ ำนวน 23,000 บำท
ทต.ร่มเกล้ำ บริหำรงำนท่ัวไป

(แบบ ผด.02/1)2.3 รายละเอียดบัญชีจัดซ้ือจัดหาครุภัณฑ์ (บัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ.08) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลร่มเกล้า  อ าเภอนิคมค าสร้อย  จังหวัดมุกดาหาร

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



หนา้ที ่28

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.

5 จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1 

KVA

เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1 KVA 

จ ำนวน 1 เคร่ือง จ ำนวน 5,800 บำท ทต.ร่มเกล้ำ บริหำรงำนท่ัวไป

6 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction 

แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถึงหมึก

พิมพ์(Ink Tank printer)

เคร่ืองพิมพ์ MultiFunction แบบ

ฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถึงหมึกพิมพ์ 

(Ink Tank printer) จ ำนวน 1 

เคร่ือง จ ำนวน 8,000 บำท

ทต.ร่มเกล้ำ
งำนวำงแผนสถิติ

และวิชำกำร

7 จัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 บำน ตู้เหล็กแบบ 2 บำน จ ำนวน 2 หลัง 

จ ำนวน 11,000 บำท ทต.ร่มเกล้ำ บริหำรงำนคลัง

8 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in 

one ส ำหรับประมวลผล

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in one 

ส ำหรับประมวลผล จ ำนวน 1 เคร่ือง

 จ ำนวน 23,000 บำท
ทต.ร่มเกล้ำ บริหำรงำนคลัง

9 จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1 

KVA

เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1 KVA 

จ ำนวน 1 เคร่ือง จ ำนวน 5,800 บำท ทต.ร่มเกล้ำ บริหำรงำนคลัง

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



หนา้ที ่29

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.

10 จัดซ้ือรถพยำบำลฉุกเฉิน (รถ

กระบะ)

รถพยำบำลฉุกเฉิน(รถกระบะ) 

ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 

2,400 ซีซี หร่ือก ำลังเคร่ืองยนต์

สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 110 กิโลวัตต์  

จ ำนวน 1 คัน จ ำนวน 1,000,000 

บำท

ทต.ร่มเกล้ำ งำนสำธำรณสุข

11 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 

ส ำหรับงำนประมวลผล

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส ำหรับ

ประมวลผล จ ำนวน 1 เคร่ือง 

จ ำนวน 22,000 บำท
ทต.ร่มเกล้ำ งำนสังคมสงเครำะห์

12 จัดซ้ือเคร่ืองอ่ำนบัตรแบบ

อเนกประสงค์

เคร่ืองอ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์ 

จ ำนวน 3 ตัว จ ำนวน 2,100 บำท
ทต.ร่มเกล้ำ งำนสังคมสงเครำะห์

13 จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้ำแบบข้ออ่อน เคร่ืองตัดหญ้ำแบบข้ออ่อน เป็น

เคร่ืองตัดหญ้ำแบบสะพำย 

เคร่ืองยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1.4 

แรงม้ำ ปริมำตรกระบอกสูบไม่น้อย

กว่ำ 30 ซีซี พร้อมใบมีด จ ำนวน 3 

เคร่ือง จ ำนวน 32,700 บำท

ทต.ร่มเกล้ำ งำนเคหะและชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



หนา้ที ่30

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.

14 จัดซ้ือเคร่ืองอัดลม เคร่ืองอัดลม/ป๊ัมลม ประเภทลูกสูบ

 หรือไดอะแฟรม จ ำนวน 1 เคร่ือง 

จ ำนวน 15,000 บำท
ทต.ร่มเกล้ำ

งำนอุตสำหกรรม

และกำรโยธำ

15 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 

Inkjet All in one ส ำหรับ

กระดำษขนำด A3

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกสี มัลติ

ฟังช่ัน พร้อมติดต้ังถังหมึก สำมำรถ

สแกนและพิมพ์เอกสำรขนำด A4 ได้

 จ ำนวน 1 เคร่ือง จ ำนวน 22,000 

บำท

ทต.ร่มเกล้ำ
งำนอุตสำหกรรม

และกำรโยธำ

โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



หนา้ที ่31

จ ำนวน จ ำนวน

รำยกำร เงินงบประมำณ

1 ส ำนักงำน บริหำรงำนคลัง 1 11,000.00

2 คอมพิวเตอร์ บริหำรงำนท่ัวไป 2 28,800.00           

วำงแผนสถิติและวิชำกำร 1 8,000.00

บริหำรงำนคลัง 2 28,800.00

งำนสังคมสงเครำะห์ 2 24,100.00

งำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 1 22,000.00

3 ไฟฟ้ำและวิทยุ บริหำรงำนท่ัวไป 1 20,700.00

4 โฆษณำและเผยแพร่ บริหำรงำนท่ัวไป 1 30,000.00           

5 งำนบ้ำนงำนครัว บริหำรงำนท่ัวไป 1 96,000.00           

งำนเคหะและชุมชน 1 32,700.00           

6 โรงงำน งำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 1 15,000.00           

7 ยำนพำหนะและขนส่ง งำนสำธำรณสุข 1 1,000,000.00       

15 1,317,100.00รวม

ท่ี ประเภทครุภัณฑ์ แผนงำน

บัญชีสรุปกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลต ำบลร่มเกล้ำ  อ ำเภอนิคมค ำสร้อย  จังหวัดมุกดำหำร
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ประกาศเทศบาลตำบลร่มเกล้า 
เร่ือง  ประกาศใช้แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลร่มเกล้า 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 

  ด้วยเทศบาลตำบลร่มเกล้า  ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารของเทศบาล  โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 25 26 และ 27  

  เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 12 วรรคสอง เทศบาลตำบลร่มเกล้าจึง
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลร่มเกล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยมี
รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  15  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕62 
 
 

        (ลงช่ือ) 
          (นายยุทธจักร  นนท์สะเกษ) 

                                                 ปลัดเทศบาลตำบลร่มเกล้า ปฏิบัติหน้าท่ี 
                             นายกเทศมนตรีตำบลร่มเกล้า 

                                                           

 




