
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 5 ข้อ 27  ก าหนดให้
แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกา ศใช้งบประมาณรายจ่าย                         
ประจ าปี งบประมาณ รายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ                     
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น เทศบาลต าบลบ้านเพชรจึงด าเนินการตามระเบียบดังกล่าว 

                  การจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลต าบลบ้านเพชร            
เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่เทศบาล
ต าบลบ้านเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น               
เพ่ือควบคุมการด าเนินงานของ เทศบาลต าบลบ้านเพชรให้ เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ                     
มีความสอดคล้องกับการด าเนินการตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560          
ท าให้ทราบถึงแนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลต าบลบ้านเพชร ก่อให้เกิดความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานอ่ืน 
สามารถจ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานประจ าปี เพ่ือให้การติดตาม               
และประเมินผลแผนเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น 

  ทั้งนี้  แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับนี้  ส า เร็จลุล่วงได้                         
ด้วยความร่วมมือ จากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และ              
การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกขั้นตอน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นกรอบ                 
และแนวทางการพัฒนาที่ตรงต่อความต้องการ สามารถพัฒนาให้เกิดความมั่นคงยั่งยืน  และเกิดประโยชน์                
ต่อการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการ รวมทั้งส่งผลประโยชน์ต่อประชาชน เทศบาลต าบลบ้านเพชร                          
ในภาพรวมเป็นส าคัญต่อไป 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเพชร 

          18  พฤศจิกายน  256๕ 
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ส่วนท่ี 1 
บทน ำ 

 ๑.บทน ำ  
   แผนการด าเนินงาน เป็นการน าแผนพัฒนาไปด าเนินการในภาคปฏิบัติที่แสดงให้เห็นถึง

รายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
หมวด 5 ข้อ 27 ก าหนดให้แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการ             
ในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้น และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.3/             
ว 6086 ลงวันที่  19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นของ                  
องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมบริการสาธารณะ โดยการจัดท าแผน             
การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์ปกครองส่ วนท้องถิ่น เ พ่ือจัดท าบริการส าธารณะหรือกิจกรรมบริการสาธารณะ และ                     
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่  7 ตุลาคม 2565 เรื่อง แนวทาง                   
การด าเนินงานตามแนวพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ภายใต้ระเบียบและหนังสือดังกล่าว เทศบาลต าบลบ้านเพชร จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดโครงการพัฒนา/กิจกรรม/
ครุภัณฑ์/วัสดุ/งานต่างๆ ขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมบริการ
สาธารณะและของหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่             
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลต าบลบ้านเพชร ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น                    
มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงาน และการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ โครงการพัฒนา/             
กิจกรรมฯ  ท าให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น มีลักษณะส าคัญ คือ 

 1. โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุน และการพัฒนาจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ของเทศบาลต าบลบ้านเพชร หลังจากได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี เสร็จสิ้นแล้ว                      
(รวมทั้งเงินอุดหนุนที่เทศบาลต าบลบ้านเพชรอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 

 2. โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลบ้านเพชร 

 3. โครงการ/กิจกรรมอ่ืนๆ ที่เทศบาลต าบลบ้านเพชร เห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสาน
การด าเนินงานในพ้ืนที ่

 4. แสดงถึงรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลา              
ที่ชัดเจน และแสดงถึงการด าเนินการจริงในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลบ้านเพชร 

/๒.วัตถุประสงค์... 
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 ๒.วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

๒.๑ เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา/กิจกรรมฯ ที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

๒.๒ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้มีความชัดเจน 
ในการปฏิบัติมากขึ้น 

๒.๓ เพ่ือให้มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนก
รายละเอียดต่างๆ โครงการพัฒนา/กิจกรรมฯ ในแผนการด าเนินงาน  ท าให้การติดตามและประเมินผลเมื่อ
สิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น        

 ๓.ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 ๓.๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ                        
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น   

 ๓.๒ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วไปและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน   

 ๓.๓ การขยายเวลาการจัดท าแผนการด าเนินงานให้ขอขยายเวลากับผู้มีอ านาจ                  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239  ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5  
เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239             
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5)   

  3.4 การจัดท าแผนการด าเนินงานเพิ่มเติมภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท า
แผนการด าเนินงานแล้วหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้ง
แผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ             
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
จัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้ง
แผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ        
(โดยให้จัดท าเป็นแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1,2,3,4,......) 
  3.5 ร่างแผนการด าเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ
แผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงการแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ. ๒๕๖๖ มีรายละเอียด ดังนี้ ส่วนที่ ๑ บทน า ประกอบด้วย ๑)บทน า ๒)วัตถุประสงค์ของแผนการ
ด าเนินงาน ๓)ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน ๔)ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน ส่วนที่ ๒ บัญชี
โครงการ/กิจกรรมฯ /ครุภัณฑ์  ประกอบด้วย  ๑)บัญชีสรุป โครงการ/กิจกรรมฯ/งบประมาณ                  
(แบบ ผด. ๐๑)  ๒)บัญชีสรุปครุภัณฑ์/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑/๑)  ๓ ) บั ญ ชี โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม ฯ /
งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒)  ๔)บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒/๑                      /แผนภูมิ... 

แบบ ผด. ๐๑ แบบ ผด. ๐๑ 
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แผนภูมิขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วไปและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

/๔.ประโยชน์... 

 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา 

 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

ราชการส่วนกลาง
 
 
  

 

  

 

ราชการส่วนภูมิภาค
 
 
  

 

  

 

รัฐวิสาหกิจ
 
  

 

  

 

หน่วยงานอ่ืนๆ
 
 
  

 

  

 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

อนุมัติร่างแผนการด าเนินงาน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา 

 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา 

 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา 

 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

ประกาศใช้ 

แผนการด าเนินงานประจ าป ี
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๔.ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
            ๔.๑ ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
มีความชัดเจนในการปฏิบัติมาขึ้นท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจน              
ในการปฏิบัติมากขึ้น 

            ๔.๒ ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

            ๔.๓ ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลท าให้การติดตาม         
และประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

            ๔.๔ ใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการด าเนินงาน
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

******************************* 



 

 

ส่วนที่ 2 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 



แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ คิดเปน็ร้อยละ จ านวน คิดเปน็ร้อยละ หน่วยงาน
ที่ด าเนินการ ของโครงการ งบประมาณ ของงบประมาณ รับผิดชอบ

ทั้งหมด ทั้งหมด หลัก
1.ยุทธศาสตร์เมืองอยู่ดี เมืองอยู่ดี 1.แผนงานงบกลาง 1 0.85 50,000           0.29              ส านักปลัดเทศบาล

2.แผนงานบริหารงานทั่วไป 22 18.64 735,000        4.24              ส านักปลัดฯ+น.ตรวจสอบภายใน

3.แผนงานการรักษาความสงบภายใน 11 9.32 395,000        2.28              ส านักปลัดเทศบาล
4.แผนงานการศึกษา 2 1.69 20,000           0.12              กองการศึกษา
5.แผนงานสาธารณสุข 1 0.85 300,000        1.73              กองสาธารณสุขฯ
6.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 0.85 150,000        0.86              กองสวสัดิการสังคม
7.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 0.85 50,000           0.29              กองสวสัดิการสังคม
8.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 11 9.32 8,658,000      49.93            กองช่าง
9.แผนงานการพานิชย์ 1 0.85 30,000           0.17              กองสาธารณสุขฯ

2.ยุทธศาสตร์คนมีสุข คนมีสุข 1.แผนงานงบกลาง 1 0.85 150,000        0.86              กองสาธารณสุขฯ
2.แผนงานการศึกษา 13 11.02 4,465,075      25.75            กองการศึกษา
3.แผนงานสาธารณสุข 12 10.17 492,000        2.84              กองสาธารณสุขฯ
4.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 1.69 250,000        1.44              กองสวสัดิการสังคม
5.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 0.85 50,000           0.29              กองสวสัดิการสังคม
6.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 7 5.93 445,000        2.57              กองการศึกษา

87 74 16,240,075 94

5

**********************

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชยัภูมิ

สรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

1.บัญชสีรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
                                                              ส่วนที ่2 บัญชโีครงการ/กิจกรรม
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แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ คิดเปน็ร้อยละ จ านวน คิดเปน็ร้อยละ หน่วยงาน
ที่ด าเนินการ ของโครงการ งบประมาณ ของงบประมาณ รับผิดชอบ

ทั้งหมด ทั้งหมด หลัก
3.ยุทธศาสตร์ส่ิงแวดล้อมยั่งยืน ส่ิงแวดล้อมยั่งยืน 1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 0.85 10,000 0.06 ส านักปลัดเทศบาล

2.แผนงานสาธารณสุข 2 1.71 180,000 1.04 กองสาธารณสุขฯ
3.แผนงานการเคหะและชุมชน 2 1.71 250,000 1.44 กองสาธารณสุขฯ
4.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 0.85 40,000 0.23 กองสวสัดิการสังคม
5.แผนงานการเกษตร 3 2.56 60,000 0.35 ส านักปลัดเทศบาล

4.ยุทธศาสตร์เทศบาลแหง่ เทศบาลแหง่เรียนรู้ 1.แผนงานงบกลาง 1 0.85 46,000 0.27 ส านักปลัดเทศบาล
เรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี และการบริหารจัดการที่ดี 2.แผนงานบริหารงานทั่วไป 21 17.80 515,000 2.97 ส านักปลัดฯ+กองคลัง

รวม 118 100 17,341,075 100

31 26 1,101,000 6

                                                              ส่วนที ่2 บัญชโีครงการ/กิจกรรม
1.บัญชสีรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

**********************
สรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชยัภูมิ



1.ยุทธศาสตร์เมอืงอยู่ดี
1.1 แผนงาน งบกลาง

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 50,000 เทศบาลต าบลบ้านเพชร ส านักปลัดเทศบาล
ปรากฎในเทศบัญญัติ งานป้องกันฯ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงป.พ.ศ.2566
หน้า 4/197

รวม 50,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าป้ายจราจร 
ป้ายบอกสถานที่ ตีเส้นจราจรและ
ปรับปรุงกิจการจราจรภายในเขตเทศบาล

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66
แบบ ผด.02               2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชยัภูมิ

7

โครงการปรับปรุงการจราจรภายในเขต
เทศบาล



1.ยุทธศาสตร์เมอืงอยู่ดี
1.2 แผนงาน บริหารงานทัว่ไป

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 10,000 เทศบาลต าบลบ้านเพชร ส านักปลัดเทศบาล
ปรากฎในเทศบัญญัติ งานราชการทั่วไป
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงป.พ.ศ.2566
หน้า 22/197

2 10,000 เทศบาลต าบลบ้านเพชร ส านักปลัดเทศบาล
ปรากฎในเทศบัญญัติ งานราชการทั่วไป
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงป.พ.ศ.2566
หน้า 31/197

3 10,000 เทศบาลต าบลบ้านเพชร ส านักปลัดเทศบาล
ปรากฎในเทศบัญญัติ งานราชการทั่วไป
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงป.พ.ศ.2566
หน้า 31/197

โครงการเยาวชนสัมพันธ์ เพื่อเฝ้าระวัง
การทุจริต

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเยาวชน
สัมพันธ์ เพื่อเฝ้าระวังการทุจริต เช่น 
ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเอกสาร  
ค่าอาหาร ค่าจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ
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เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชยัภูมิ

กิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กเยาวชน
ต่อต้านการทุจริต

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริม
สภาเด็กและเยาวชนต่อต้านการทุจริต 
เช่น   ค่าเอกสาร  ค่าจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ 

ที่ ชื่อโครงการ

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลือกต้ัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม
สนับสนุนการเลือกต้ังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

               2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



1.ยุทธศาสตร์เมอืงอยู่ดี
1.2 แผนงาน บริหารงานทัว่ไป

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 10,000 เทศบาลต าบลบ้านเพชร ส านักปลัดเทศบาล
ปรากฎในเทศบัญญัติ งานราชการทั่วไป
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงป.พ.ศ.2566
หน้า 32/197

5 30,000 เทศบาลต าบลบ้านเพชร ส านักปลัดเทศบาล
ปรากฎในเทศบัญญัติ งานราชการทั่วไป
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงป.พ.ศ.2566
หน้า 48/197

6 10,000 เทศบาลต าบลบ้านเพชร ส านักปลัดเทศบาล
ปรากฎในเทศบัญญัติ งานราชการทั่วไป
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงป.พ.ศ.2566
หน้า 166/197

ที่ ชื่อโครงการ

โครงการสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
เทศบาลต าบลบ้านเพชร

               2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชยัภูมิ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้าง
จิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้าน
การทุจริต เทศบาลต าบลบ้านเพชร เช่น  
ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเอกสาร  
ค่าอาหาร ค่าจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนโดยกระบวนการจัดเวที
ประชาคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและ
เฝ้าระวังการทุจริต

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนโดย
กระบวนการจัดเวทีประชาคมเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นและเฝ้าระวังการทุจริต 
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  
ค่าเอกสาร  ค่าอาหาร ค่าจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ

โครงการจัดงานเนื่องในวันรัฐพิธีต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการจัดงานเนื่องในวันรัฐพิธีต่างๆ 
เช่น วันพ่อขุนรามค าแหงฯ วันสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช(วันกองทัพไทย) วันปิย
มหาราช วันรัฐธรรมนูญ ฯลฯ

9

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



1.ยุทธศาสตร์เมอืงอยู่ดี
1.2 แผนงาน บริหารงานทัว่ไป

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 100,000 เทศบาลต าบลบ้านเพชร ส านักปลัดเทศบาล
ปรากฎในเทศบัญญัติ งานราชการทั่วไป
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงป.พ.ศ.2566
หน้า 166/197

8 10,000 เทศบาลต าบลบ้านเพชร ส านักปลัดเทศบาล
ปรากฎในเทศบัญญัติ งานราชการทั่วไป
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงป.พ.ศ.2566
หน้า 167/197

9 30,000 เทศบาลต าบลบ้านเพชร ส านักปลัดเทศบาล
ปรากฎในเทศบัญญัติ งานราชการทั่วไป
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงป.พ.ศ.2566
หน้า 168/197

10 30,000 เทศบาลต าบลบ้านเพชร ส านักปลัดเทศบาล
ปรากฎในเทศบัญญัติ งานราชการทั่วไป
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงป.พ.ศ.2566
หน้า 168/197

แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชยัภูมิ

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

               2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริและโครงการ
เทิดพระเกียรติอื่นๆ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการจัดงานเนื่องในวันราชพิธีต่างๆ 
เช่น วันฉัตรมงคล วันมาฆบูชา วันวิสาขบู
ชา วันพืชมงคล วันอาสาฬหบูชาตามมติ
คณะรัฐมนตรี ฯลฯ

โครงการจัดงานเนื่องในวันราชพิธีต่างๆ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่า
ตกแต่งสถานที่ ฯลฯ

10

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่า
ตกแต่งสถานที่ ฯลฯ

โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระบรม
ราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ
วันพ่อแห่งชาติ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่า
ตกแต่งสถานที่ ฯลฯ

โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ
ศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร



1.ยุทธศาสตร์เมอืงอยู่ดี
1.2 แผนงาน บริหารงานทัว่ไป

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 200,000 เทศบาลต าบลบ้านเพชร ส านักปลัดเทศบาล
ปรากฎในเทศบัญญัติ งานราชการทั่วไป
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงป.พ.ศ.2566
หน้า 169/197

12 60,000 เทศบาลต าบลบ้านเพชร ส านักปลัดเทศบาล
ปรากฎในเทศบัญญัติ งานราชการทั่วไป
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงป.พ.ศ.2566
หน้า 169/197

13 50,000 เทศบาลต าบลบ้านเพชร ส านักปลัดเทศบาล
ปรากฎในเทศบัญญัติ งานราชการทั่วไป
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงป.พ.ศ.2566
หน้า 170/197

14 15,000 เทศบาลต าบลบ้านเพชร ส านักปลัดเทศบาล

ปรากฎในเทศบัญญัติ งานวิเคราะห์ฯ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงป.พ.ศ.2566
หน้า 47/197

พ.ศ.2566

โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับต าบล

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการประชุมประชาคมเพื่อการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับต าบล เช่น  ค่า
เอกสาร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

               2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชยัภูมิ

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2565
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่า
ตกแต่งสถานที่ ฯลฯ

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่า
ตกแต่งสถานที่ ฯลฯ

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ
บรมราชินี

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนี
พันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่า
ตกแต่งสถานที่ ฯลฯ



1.ยุทธศาสตร์เมอืงอยู่ดี
1.2 แผนงาน บริหารงานทัว่ไป

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15 15,000 เทศบาลต าบลบ้านเพชร ส านักปลัดเทศบาล
ปรากฎในเทศบัญญัติ งานวิเคราะห์ฯ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงป.พ.ศ.2566
หน้า 48/197

16 10,000 เทศบาลต าบลบ้านเพชร ส านักปลัดเทศบาล
ปรากฎในเทศบัญญัติ งานบริหารงานบุคคล
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงป.พ.ศ.2566
หน้า 21/197

17 10,000 ส านักงานเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

ปรากฎในเทศบัญญัติ ต าบลบ้านเพชร งานบริหารงานบุคคล

งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงป.พ.ศ.2566
หน้า 21/197

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66
แบบ ผด.02

กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลที่ช่วยเหลือ
กิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 
"คนดี ศรีบ้านเพชร"

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเชิดชู
เกียรติบุคคลที่ช่วยเหลือกิจการสาธารณะ
หรือมีจิตสาธารณะ ""คนดี ศรีบ้านเพชร"" 
เช่นค่าเอกสารค่าจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ

กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/
บุคคลที่มีความซ่ือสัตย์สุจริตมีคุณธรรม

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมยกย่อง
เชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความ
ซ่ือสัตย์สุจริตมีคุณธรรม เช่น   ค่า
เอกสาร ค่าจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชยัภูมิ

ที่ ชื่อโครงการ

12

               2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ขององค์กรจัดท าแผนพัฒนาของ
เทศบาลต าบลบ้านเพชร

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพขององค์กร
จัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้าน
เพชร เช่น ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ



1.ยุทธศาสตร์เมอืงอยู่ดี
1.2 แผนงาน บริหารงานทัว่ไป

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

18 20,000 ส านักงานเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล
ปรากฎในเทศบัญญัติ ต าบลบ้านเพชร งานบริหารงานบุคคล
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงป.พ.ศ.2566
หน้า 30/197

19 25,000 ส านักงานเทศบาล หน่วยตรวจสอบภายใน
ปรากฎในเทศบัญญัติ ต าบลบ้านเพชร
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงป.พ.ศ.2566
หน้า 68/197

20 25,000 เทศบาลต าบลบ้านเพชร หน่วยตรวจสอบภายใน
ปรากฎในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงป.พ.ศ.2566
หน้า 68/197

               2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02

โครงการยกย่องเชิดชูหน่วยงานและ
บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการยกย่อง
เชิดชูหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ เช่น 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร 
ค่าอาหาร ค่าจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

13

โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์การสุจริต

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
ฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การสุจริต 
เช่น  ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ

โครงการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าเอกสาร  ค่าอาหาร ค่าจัดท า
ส่ือประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
ฯลฯ

ชื่อโครงการที่

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66
เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชยัภูมิ



1.ยุทธศาสตร์เมอืงอยู่ดี
1.2 แผนงาน บริหารงานทัว่ไป

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

21 25,000 ส านักงานเทศบาล หน่วยตรวจสอบภายใน
ปรากฎในเทศบัญญัติ ต าบลบ้านเพชร
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงป.พ.ศ.2566
หน้า 69/197

22 30,000 เทศบาลต าบลบ้านเพชร ส านักปลัดเทศบาล
ปรากฎในเทศบัญญัติ งานป้องกันฯ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงป.พ.ศ.2566
หน้า 170/197

รวม 735,000

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

               2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02

เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชยัภูมิ

14

ที่ ชื่อโครงการ

โครงการจิตอาสา พระราชทานตาม
แนวพระราชด าริ "เราท าความดี ด้วย
หัวใจ"

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนว
พระราชด าริ ""เราท าความดี ด้วยหัวใจ"" 
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าตกแต่ง
สถานที่ ฯลฯ

โครงการส่งเสริมความรู้ด้าน
กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
ส่งเสริมความรู้ด้านกฎระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น  เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าจัดท า
ส่ือประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
ฯลฯ

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66



1.ยุทธศาสตร์เมอืงอยู่ดี
1.3 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 10,000 เทศบาลต าบลบ้านเพชร ส านักปลัดเทศบาล

ปรากฎในเทศบัญญัติ งานป้องกันฯ

งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงป.พ.ศ.2566

หน้า 78/197
2 50,000 เทศบาลต าบลบ้านเพชร ส านักปลัดเทศบาล

ปรากฎในเทศบัญญัติ งานป้องกันฯ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงป.พ.ศ.2566
หน้า 79/197

3 50,000 เทศบาลต าบลบ้านเพชร ส านักปลัดเทศบาล
ปรากฎในเทศบัญญัติ งานป้องกันฯ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงป.พ.ศ.2566
หน้า 79/197

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดของ ศป.ปส.

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศป.ปส. ต าบล
บ้านเพชร เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
เอกสาร  ค่าอาหาร ค่าจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ

โครงการประกวด "ดนตรีในสวน ต้าน
ยาเสพติด"

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประกวด 
""ดนตรีในสวน ต้านยาเสพติด"" ประจ าปี 
2565  เช่น   ค่าเอกสาร  ค่าจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ

โครงการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงาน
วันต่อต้านยาเสพติดโลก เช่น ค่าอาหาร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าตกแต่งสถานที่ 
ฯลฯ

15

พ.ศ.2566
ที่ ชื่อโครงการ

พ.ศ.2565

               2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชยัภูมิ



1.ยุทธศาสตร์เมอืงอยู่ดี
1.3 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 30,000 ส านักงานส่งเสริม 1.ส านักงานส่งเสริม
ปรากฎในเทศบัญญัติ การปกครองท้องถิ่น การปกครองท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่าย อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ อ าเภอบ าเหน็จณรงค์
ประจ าปีงป.พ.ศ.2566
หน้า 82/197

5 50,000 เทศบาลต าบลบ้านเพชร ส านักปลัดเทศบาล
ปรากฎในเทศบัญญัติ งานป้องกันฯ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงป.พ.ศ.2566
หน้า 84/197

6 45,000 เทศบาลต าบลบ้านเพชร ส านักปลัดเทศบาล
ปรากฎในเทศบัญญัติ งานป้องกันฯ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงป.พ.ศ.2566
หน้า 86/197

โครงการอบรมอาสากู้ชีพ กู้ภัยทางน้ า
เพื่อเป็นวิทยากรครู ข. ส่งเสริมความ
ปลอดภัยทางน้ าแก่เด็กเทศบาลต าบล
บ้านเพชร

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม
อาสากู้ชีพ กู้ภัยทางน้ า เพื่อเป็นวิทยากร
ครู ข. ส่งเสริมความปลอดภัยทางน้ าแก่
เด็กในเขตเทศบาลต าบลบ้านเพชร  เช่น 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร 
ค่าอาหาร ค่าจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ ค่า

               2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66

ชื่อโครงการ

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลบ้านเพชร

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล
ต าบลบ้านเพชร เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าจัดท า
ส่ือประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
ฯลฯ

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอบ าเหน็จ
ณรงค์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ในจ่ายในการอุดหนุน
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ าเภอบ าเหน็จณรงค์

เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชยัภูมิ

ที่
พ.ศ.2566
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แบบ ผด.02

พ.ศ.2565



1.ยุทธศาสตร์เมอืงอยู่ดี
1.3 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 40,000 เทศบาลต าบลบ้านเพชร ส านักปลัดเทศบาล
ปรากฎในเทศบัญญัติ งานป้องกันฯ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงป.พ.ศ.2566
หน้า 83/197

8 30,000 เทศบาลต าบลบ้านเพชร ส านักปลัดเทศบาล
ปรากฎในเทศบัญญัติ งานป้องกันฯ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงป.พ.ศ.2566
หน้า 84/197

9 30,000 เทศบาลต าบลบ้านเพชร ส านักปลัดเทศบาล
ปรากฎในเทศบัญญัติ งานป้องกันฯ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงป.พ.ศ.2566
หน้า 85/197

               2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชยัภูมิ

โครงการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ฯลฯ

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยประจ าปี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อม
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจ าปี เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
เอกสาร ค่าอาหาร ค่าจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ

โครงการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
ฯลฯ

แบบ ผด.02

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2565

17

พ.ศ.2566



1.ยุทธศาสตร์เมอืงอยู่ดี
1.3 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 50,000 เทศบาลต าบลบ้านเพชร ส านักปลัดเทศบาล
ปรากฎในเทศบัญญัติ งานป้องกันฯ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงป.พ.ศ.2566
หน้า 85/197

11 10,000 เทศบาลต าบลบ้านเพชร ส านักปลัดเทศบาล
ปรากฎในเทศบัญญัติ งานป้องกันฯ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงป.พ.ศ.2566
หน้า 86/197

รวม 395,000

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแก่นักเรียน
และประชาชน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม
เสริมสร้างความรู้ด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแก่นักเรียนและประชาชน 
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเอกสาร  
ค่าอาหาร ค่าจัดท าส่ืประชาสัมพันธ์ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานและ
บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
ทต.บ้านเพชร

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม
การด าเนินงานและบริหารจัดการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน ทต.บ้านเพชร เช่น 
ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเอกสาร  
ค่าอาหาร ค่าจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ

18

               2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชยัภูมิ

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



1.ยุทธศาสตร์เมอืงอยู่ดี
1.4 แผนงาน การศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 10,000 โรงเรียนอนุบาล กองการศึกษา
ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลบ้านเพชร
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงป.พ.ศ.2566
หน้า 114/197

2 10,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลบ้านเพชร
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงป.พ.ศ.2566
หน้า 114/197

รวม 20,000

               2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชยัภูมิ

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66
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โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้
เด้กปฐมวัย (กิจกรรม "โตไปไม่โกง") ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้าน
เพชร

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก
ปฐมวัย  (กิจกรรม ""โตไปไม่โกง"") ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านเพชร

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้
เด้กปฐมวัย (กิจกรรม "โตไปไม่โกง") ใน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านเพชร

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก
ปฐมวัย (กิจกรรม "โตไปไม่โกง") ใน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านเพชร



1.ยุทธศาสตร์เมอืงอยู่ดี
1.5 แผนงาน สาธารณสุข

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 300,000 เทศบาลต าบลบ้านเพชร กองสาธารณสุข
ปรากฎในเทศบัญญัติ และส่ิงแวดล้อม
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงป.พ.ศ.2566
หน้า 147/197

รวม 300,000

โครงการมหกรรมอาหารปลอดภัย 
ร้านอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (Clean
 Food Good Taste)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
เอกสาร  ค่าอาหาร ค่าจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการฯ ฯลฯ 

ที่ ชื่อโครงการ

20

               2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชยัภูมิ
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66



1.ยุทธศาสตร์เมอืงอยู่ดี
1.6 สังคมสงเคราะห์

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 150,000 เทศบาลต าบลบ้านเพชร 1.กองสวัสดิการสังคม
ปรากฎในเทศบัญญัติ 2.มูลนิธิเมตตาการกุศล
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงป.พ.ศ.2566
หน้า 159/197

รวม 150,000

1.ยุทธศาสตร์เมอืงอยู่ดี
1.7 แผนงาน สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 50,000 เทศบาลต าบลบ้านเพชร กองสวัสดิการสังคม
ปรากฎในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงป.พ.ศ.2566
หน้า 163/197

รวม 50,000

               2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชยัภูมิ

โครงการอบรมให้ความรู้การขับเคล่ือน
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่า
เอกสาร  ค่าอาหาร ค่าจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ 
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ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและให้
การสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส
ในชุมชน

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุน/อุดหนุนมูลนิธิ
เมตตาการกุศลจัดกิจกรรมให้การ
สงเคราะห์ช่วยเหลือราษฎร งานฌาปนกิจ
ศพหรืออุบัติเหตุ อุบัติภัยและสาธารณภัย
ต่างๆ

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



1.ยุทธศาสตร์เมอืงอยู่ดี
1.8 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 1,038,000 ถนนรุ่งเรืองศรี กองช่าง
ปรากฎในเทศบัญญัติ (ด้านทิศตะวันออก) 
งบประมาณรายจ่าย หมู่ที่ 1,16,2
ประจ าปีงป.พ.ศ.2566
หน้า 186/197

2 302,000 ถนนสุขาภิบาล 13/4  กองช่าง
ปรากฎในเทศบัญญัติ หมู่ที่ 1
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงป.พ.ศ.2566
หน้า 187/197

3 227,000 ถนนสุขาภิบาล 2 กองช่าง
ปรากฎในเทศบัญญัติ หมู่ที่ 17 
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงป.พ.ศ.2566
หน้า 188/197

4 387,000 ถนนสุขาภิบาล 2/5  กองช่าง
ปรากฎในเทศบัญญัติ หมู่ที่ 2
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงป.พ.ศ.2566
หน้า 189/197

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.
ถนนสุขาภิบาล 2/5 หมู่ที่ 2

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายผิวจราจร 
คสล.ถนนสุขาภิบาล 2/5 หมู่ที่ 2

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.
ถนนรุ่งเรืองศรี(ด้านทิศตะวันออก) หมู่
ที่ 1,16,2

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายผิวจราจร 
คสล.ถนนรุ่งเรืองศรี(ด้านทิศตะวันออก) 
หมู่ที ่1,16,2

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.
ถนนสุขาภิบาล 13/4 หมู่ที่ 1

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายผิวจราจร 
คสล.ถนนสุขาภิบาล 13/4 หมู่ที่ 1

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.
ถนนสุขาภิบาล 2 หมู่ที่ 17

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายผิวจราจร 
คสล.ถนนสุขาภิบาล 2 หมู่ที่ 17

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66
เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชยัภูมิ

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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               2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02



1.ยุทธศาสตร์เมอืงอยู่ดี
1.8 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 621,000 ถนนสุขาภิบาล 7/2  กองช่าง
ปรากฎในเทศบัญญัติ หมู่ที่ 17
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงป.พ.ศ.2566
หน้า 190/197

6 1,542,000 ถนนสุขาภิบาล 12  กองช่าง
ปรากฎในเทศบัญญัติ หมู่ที่ 1 
งบประมาณรายจ่าย (ข้างรร.บ้านเพชร 
ประจ าปีงป.พ.ศ.2566 วันครู 2500 ด้านทิศใต้)
หน้า 191/197

7 1,093,000 ถนนสุขาภิบาล 14/1  กองช่าง
ปรากฎในเทศบัญญัติ หมู่ที่ 21
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงป.พ.ศ.2566
หน้า 191/197

8 977,000 ถนนสุขาภิบาล 7/1  กองช่าง
ปรากฎในเทศบัญญัติ หมู่ที่ 17 
งบประมาณรายจ่าย (ซอยข้างศาลเจ้าพ่อ)
ประจ าปีงป.พ.ศ.2566
หน้า 192/197

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

23

เพื่อจ่ายเปน็ค่ากอ่สร้างรางระบายน้ า
รูปตัวยู ถนนสุขาภบิาล 14/1 หมู่ที ่21

โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ ารูป
ตัวยู ถนนสุขาภบิาล 7/1 หมู่ที่ 17 
(ซอยข้างศาลเจ้าพอ่)

เพื่อจ่ายเปน็ค่ากอ่สร้างรางระบายน้ า
รูปตัวยู ถนนสุขาภบิาล 7/1 หมู่ที ่17 
(ซอยข้างศาลเจ้าพอ่)

               2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชยัภูมิ

ที่

โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ ารูป
ตัวยู ถนนสุขาภบิาล 14/1 หมู่ที่ 21

โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ถนน
สุขาภบิาล 7/2 หมู่ที่ 17

เพื่อจ่ายเปน็ค่ากอ่สร้างถนน คสล. 
ถนนสุขาภบิาล 7/2 หมู่ที ่17

โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ ารูป
ตัวยู ถนนสุขาภบิาล 12 หมู่ที่ 1

เพื่อจ่ายเปน็ค่ากอ่สร้างรางระบายน้ า
รูปตัวยู ถนนสุขาภบิาล 12 หมู่ที ่1 
(ข้างรร.บา้นเพชร วันครู 2500 ด้าน
ทศิใต้)

ชื่อโครงการ



1.ยุทธศาสตร์เมอืงอยู่ดี
1.8 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 1,256,000 ถนนสุขาภิบาล 13/2  กองช่าง
ปรากฎในเทศบัญญัติ หมู่ที่ 1
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงป.พ.ศ.2566
หน้า 193/197

10 104,000 ถนนสุขาภิบาล 14/5  กองช่าง
ปรากฎในเทศบัญญัติ หมู่ที่ 21
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงป.พ.ศ.2566
หน้า 194/197

11 1,111,000 สวนเฉลิมพระเกียรติ กองช่าง
หมายเหตุ พระราชพธิีบรมราชาภเิษก
แผนการด าเนินงาน ปี ๒๕๖๒ 
ที่กันเงินงบประมาณ
จากปีงบประมาณ
พ.ศ.2565

รวม 8,658,000

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66
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               2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02

โครงการปรับปรุงถนนคสล. ถนน
สุขาภิบาล 14/5 หมู่ที่ 21

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคสล.       
ถนนสุขาภิบาล 14/5 หมู่ที่ 21

โครงการปรับปรุงถนนคสล. ถนน
สุขาภิบาล 13/2 หมู่ที่ 1

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคสล.          
  ถนนสุขาภิบาล 13/2 หมู่ที่ 1

เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชยัภูมิ

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

งานปรับปรุงอาคารโรงยิมภายใน
บริเวณพื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก ปี ๒๕๖๒ เพื่อ
เป็นที่ท าการส านักงานเทศบาลเป็นการ
ชั่วคราวฯ

ประกอบด้วย งานฝ้าเพดาน งานประตู
เหล็ก งานทาสี งานเทพื้น งานไฟฟ้าใน
อาคาร



1.ยุทธศาสตร์เมอืงอยู่ดี
1.9 แผนงาน พานิชย์

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 30,000 เทศบาลต าบลบ้านเพชร กองสาธารณสุข
ปรากฎในเทศบัญญัติ และส่ิงแวดล้อม
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงป.พ.ศ.2566
หน้า 197/197

รวม 30,000

แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชยัภูมิ
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ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการพฒันาศักยภาพ
ผู้ประกอบการสู่มาตรฐานตลาดสด
นา่ซ้ือ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
เอกสาร ค่าอาหาร ค่าจัดท าส่ือ
ประชาสัมพนัธ ์ค่าวัสดุอปุกรณ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกบัการด าเนนิโครงการฯ ฯลฯ 

               2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ



2.ยุทธศาสตร์คนมสีุข
2.1 แผนงาน งบกลาง

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 150,000 กองทนุหลักประกนัสุขภาพ กองสาธารณสุข
ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลบ้านเพชร และส่ิงแวดล้อม
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีป.พ.ศ. 2566
หน้า 4/197

รวม 150,000

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02               2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

โครงการอดุหนนุการด าเนนิงาน
หลักประกนัสุขภาพในระดับทอ้งถิ่น

เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบหลักประกนั
สุขภาพในระดับทอ้งถิ่นหรือพื้นที่
เทศบาลต าบลบา้นเพชร

เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชยัภูมิ
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จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66



2.ยุทธศาสตร์คนมสีุข
2.2 แผนงาน การศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 100,000 เทศบาลต าบลบ้านเพชร กองการศึกษา
ปรากฎในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีป.พ.ศ. 2566
หน้า 104/197

2 162,070 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลบ้านเพชร
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2566
หน้า 105/197

339,570 โรงเรียนอนุบาล กองการศึกษา
ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลบ้านเพชร
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีป.พ.ศ. 2566
หน้า 105/197

3 16,800 โรงเรียนอนุบาล กองการศึกษา
ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลบ้านเพชร
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีป.พ.ศ. 2566
หน้า 106/197

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษา ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น)

1.ค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็กเล็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านเพชร

เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชยัภูมิ

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

2.ค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็กเล็กของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านเพชร

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

               2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (เงินอุดหนุนส าหรับ
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ
ท้องถิ่น) โรงเรียนอนุบาลฯ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ได้แก่ ค่าใช่จ่ายอินเตอร์เน็ต

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  เช่น เงิน
รางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่ง
สถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ
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2.ยุทธศาสตร์คนมสีุข
2.3 แผนงาน การศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 53,550 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลบ้านเพชร
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีป.พ.ศ. 2566
หน้า 107/197

5 228,820 โรงเรียนอนุบาล กองการศึกษา
ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลบ้านเพชร
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีป.พ.ศ. 2566
หน้า 108/197

6 35,595 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลบ้านเพชร
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีป.พ.ศ. 2566
หน้า 109/197

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน 
ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
บ้านเพชร อัตรา 
คนละ 1,700บาท/ปี

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน) โรงเรียนอนุบาลฯ(เงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านการศึกษาท้องถิ่น)
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               2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชยัภูมิ

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน)ดังนี้ 1.ค่าจัดการเรียนการสอน
(รายหัว) 2.ค่าหนังสือ 3.ค่าอุปกรณ์การ
เรียน 4.ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 5.ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตรา/คน/ปี

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
(ศพด.)  (เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาท้องถิ่น)

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ดังนี้ 1.ค่าหนังสือ 2.ค่า
อุปกรณ์การเรียน 3.ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
 4.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตรา/คน/ปี



2.ยุทธศาสตร์คนมสีุข
2.2 แผนงาน การศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 20,000 โรงเรียนอนุบาล กองการศึกษา
ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลบ้านเพชร
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีป.พ.ศ. 2566
หน้า 110/197

20,000 โรงเรียนอนุบาล กองการศึกษา
ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลบ้านเพชร
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีป.พ.ศ. 2566
หน้า 110/197

8 10,000 โรงเรียนอนุบาล กองการศึกษา
ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลบ้านเพชร
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีป.พ.ศ. 2566
หน้า 110/197

30,000 โรงเรียนอนุบาล กองการศึกษา
ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลบ้านเพชร
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2566
หน้า 110/197

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลบ้านเพชร

1.โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจแก่
เด็กปฐมวัยสู่ความส าเร็จ

2.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน
โรงเรียนอนุบาลฯ 

               2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลบ้านเพชร

3.โครงการกิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา 

4.โครงการน้ าด่ืมสะอาดปลอดภัยใส่ใจ
คุณภาพ 

แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชยัภูมิ

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

29



2.ยุทธศาสตร์คนมสีุข
2.2 แผนงาน การศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 10,000 โรงเรียนอนุบาล กองการศึกษา
ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลบ้านเพชร
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีป.พ.ศ. 2566
หน้า 110/197

30,000 โรงเรียนอนุบาล กองการศึกษา
ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลบ้านเพชร
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีป.พ.ศ. 2566
หน้า 110/197

10,000 โรงเรียนอนุบาล กองการศึกษา
ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลบ้านเพชร
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีป.พ.ศ. 2566
หน้า 110/197

10,000 โรงเรียนอนุบาล กองการศึกษา
ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลบ้านเพชร
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีป.พ.ศ. 2566
หน้า 110/197

8.โครงการเยี่ยมบ้านประสานใจ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลบ้านเพชร

5.โครงการ Big Cleanning day และจัด
กิจกรรม 5 ส.   
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               2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชยัภูมิ

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

6.โครงการนอนหลับปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ
เด็กปฐมวัย

7.โครงการจัดประชุมผู้ปกครองประจ าปี  



2.ยุทธศาสตร์คนมสีุข
2.2 แผนงาน การศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 10,000 โรงเรียนอนุบาล กองการศึกษา
ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลบ้านเพชร
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีป.พ.ศ. 2566
หน้า 110/197

10,000 โรงเรียนอนุบาล กองการศึกษา
ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลบ้านเพชร
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีป.พ.ศ. 2566
หน้า 110/197

10,000 โรงเรียนอนุบาล กองการศึกษา
ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลบ้านเพชร
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีป.พ.ศ. 2566
หน้า 110/197

10,000 โรงเรียนอนุบาล กองการศึกษา
ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลบ้านเพชร
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีป.พ.ศ. 2566
หน้า 110/197

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลบ้านเพชร

9.โครงการประชุมเพื่อจัดท าและทบทวน
การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา และการ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566

10.โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร 

11.โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

12.โครงการเสริมสร้างและพัฒนา
บุคลากรเพื่อพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายใน

               2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชยัภูมิ

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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2.ยุทธศาสตร์คนมสีุข
2.2 แผนงาน การศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 10,000 โรงเรียนอนุบาล กองการศึกษา
ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลบ้านเพชร
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีป.พ.ศ. 2566
หน้า 110/197

10,000 โรงเรียนอนุบาล กองการศึกษา
ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลบ้านเพชร
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2566
หน้า 110/197

10,000 โรงเรียนอนุบาล กองการศึกษา
ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลบ้านเพชร
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีป.พ.ศ. 2566
หน้า 110/197

10,000 โรงเรียนอนุบาล กองการศึกษา
ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลบ้านเพชร
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีป.พ.ศ. 2566
หน้า 111/197

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลบ้านเพชร

13.โครงการพัฒนาระบบเวปไซด์ของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านเพชร

14.โครงการจัดประสบการณ์ตรงกับ
เจ้าของภาษาสู่อาเซียน
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               2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชยัภูมิ

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

15.โครงการอย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม

16.โครงการเดินทางปลอดภัย สวมหมวก
นิรภัย 100%



2.ยุทธศาสตร์คนมสีุข
2.2 แผนงาน การศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 5,000 โรงเรียนอนุบาล กองการศึกษา
ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลบ้านเพชร
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีป.พ.ศ. 2566
หน้า 111/197

9 5,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลบ้านเพชร
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีป.พ.ศ. 2566
หน้า 112/197

20,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลบ้านเพชร
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีป.พ.ศ. 2566
หน้า 112/197

20,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลบ้านเพชร
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีป.พ.ศ. 2566
หน้า 112/197

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลบ้านเพชร

17.โครงการพัฒนาแผนการจัด
ประสบการณ์การศึกษาท้องถิ่นสู่
ประชาคมอาเซียน ส าหรับระดับ
การศึกษาปฐมวัย

               2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของศูนย์เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลบ้านเพชร

1.โครงการจัดกิจกรรมมอบตัว เป็นศิษย์
พิชิตหัวใจ 

2.โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจแก่
เด็กปฐมวัยสู่ความส าเร็จ 

3.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน
โรงเรียนอนุบาลฯ 

แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชยัภูมิ

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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2.ยุทธศาสตร์คนมสีุข
2.2 แผนงาน การศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 5,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลบ้านเพชร
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีป.พ.ศ. 2566
หน้า 112/197

10,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลบ้านเพชร

ประจ าปงีป.พ.ศ. 2566
หน้า 112/197

10,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลบ้านเพชร
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีป.พ.ศ. 2566
หน้า 112/197

20,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลบ้านเพชร
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีป.พ.ศ. 2566
หน้า 112/197

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของศูนย์เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลบ้านเพชร

4.โครงการ “พระสอนธรรมะ”

5.โครงการจัดกิจกรรมไหว้ครู
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               2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชยัภูมิ

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

7.โครงการน้ าด่ืมสะอาดปลอดภัย เพื่อวัย
ใสแข็งแรง 

6.โครงการจัดกิจกรรม Back to School



2.ยุทธศาสตร์คนมสีุข
2.2 แผนงาน การศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 10,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลบ้านเพชร
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีป.พ.ศ. 2566
หน้า 112/197

10,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลบ้านเพชร
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีป.พ.ศ. 2566
หน้า 112/197

10,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลบ้านเพชร
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีป.พ.ศ. 2566
หน้า 112/197

56,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลบ้านเพชร
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีป.พ.ศ. 2566
หน้า 112/197

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของศูนย์เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลบ้านเพชร

8.โครงการเฝ้าระวังด้านภาวะสุขภาพของ
เด็กปฐมวัย 

9.โครงการ Big Cleaning day  และจัด
กิจกรรม 5 ส.

               2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

10.โครงการนอนหลับปลอดภัยใส่ใจ
สุขภาพเด็กปฐมวัย 

11.โครงการจัดหาครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต้องใช้
ในการปฏิบัติงาน  

แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชยัภูมิ

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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2.ยุทธศาสตร์คนมสีุข
2.2 แผนงาน การศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 30,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลบ้านเพชร
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีป.พ.ศ. 2566
หน้า 112/197

10,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลบ้านเพชร
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีป.พ.ศ. 2566
หน้า 112/197

20,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลบ้านเพชร
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีป.พ.ศ. 2566
หน้า 112/197

10,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลบ้านเพชร
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีป.พ.ศ. 2566
หน้า 112/197

15.โครงการจัดประชุมผู้ปกครองประจ าปี

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของศูนย์เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลบ้านเพชร

12.โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
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               2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชยัภูมิ

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

13.โครงการจัดท ามุมเรียนรู้ก้าวสู่ AEC 
อย่างมีคุณภาพ

14.โครงการจัดประสบการณ์ตรงกับ
เจ้าของภาษาสู่อาเซียน



2.ยุทธศาสตร์คนมสีุข
2.2 แผนงาน การศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 10,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลบ้านเพชร
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีป.พ.ศ. 2566
หน้า 112/197

10,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลบ้านเพชร
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีป.พ.ศ. 2566
หน้า 113/197

10,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลบ้านเพชร
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีป.พ.ศ. 2566
หน้า 113/197

10,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลบ้านเพชร
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีป.พ.ศ. 2566
หน้า 113/197

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของศูนย์เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลบ้านเพชร

16.โครงการเยี่ยมบ้านประสานใจ

17.โครงการประชุมเพื่อจัดท าและ
ทบทวนการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
และการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566

18.โครงการประชุมเพื่อการจัดท าหรือ
ทบทวนหลักสูตรของสถานศึกษา

19.โครงการสานสัมพันธ์ บ้าน วัด ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

               2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชยัภูมิ

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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2.ยุทธศาสตร์คนมสีุข
2.2 แผนงาน การศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 10,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลบ้านเพชร
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีป.พ.ศ. 2566
หน้า 113/197

10,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลบ้านเพชร
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีป.พ.ศ. 2566
หน้า 113/197

10,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลบ้านเพชร
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีป.พ.ศ. 2566
หน้า 113/197

10,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลบ้านเพชร
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีป.พ.ศ. 2566
หน้า 113/197

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของศูนย์เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลบ้านเพชร

20.โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  

21.โครงการเสริมสร้างและพัฒนา
บุคลากรเพื่อพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายใน

ที่
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               2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชยัภูมิ

ชื่อโครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

22.โครงการพัฒนาระบบเวปไซด์ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านเพชร

23.โครงการอย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม



2.ยุทธศาสตร์คนมสีุข
2.2 แผนงาน การศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 10,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลบ้านเพชร
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีป.พ.ศ. 2566
หน้า 113/197

10 200,000 โรงเรียนอนุบาล กองการศึกษา
ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลบ้านเพชร
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีป.พ.ศ. 2566
หน้า 122/197

11 50,000 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร
ปรากฎในเทศบัญญัติ (วันครู2500) (วันครู2500)

งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีป.พ.ศ. 2566
หน้า 97/197

12 99,360 โรงเรียนอนุบาล กองการศึกษา
ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลบ้านเพชร
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีป.พ.ศ. 2566

หน้า 122/197

โครงการดุริยางค์เพื่อชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุน
โครงการดุริยางค์เพื่อชุมชนให้แก่โรงเรียน
ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

โครงการก่อสร้างเสาธงโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลบ้านเพชร

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการก่อสร้าง
เสาธงโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้าน
เพชร เสาธงสูง 12 เมตร จ านวน 1 ต้น 
ตามแบบมาตรฐาน ผ1-01-02 กรม
โยธาธิการและผังเมือง

โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลบ้านเพชร

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการก่อสร้าง
ลานกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลบ้านเพชร กว้าง 23 ม.× 
ยาว36 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 
คศล.ไม่ต่ ากว่า 823.49 ตรม.

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของศูนย์เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลบ้านเพชร

24.โครงการเดินทางปลอดภัย สวมหมวก
นิรภัย 100% 

               2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชยัภูมิ

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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2.ยุทธศาสตร์คนมสีุข
2.2 แผนงาน การศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ 2,165,310 1.โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร กองการศึกษา
นักเรียนที่มีโรงเรียนอยู่ภายในเขต ปรากฎในเทศบัญญัติ (วันครู2500)

เทศบาล งบประมาณรายจ่าย 2.โรงเรียนบา้นหนองผักแว่น
1.โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู2500) ประจ าปงีป.พ.ศ. 2566
 เป็นเงิน 1,980,090 บาท หน้า 123/197
 2.โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
เป็นเงิน 185,220 บาท

14 ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ 453,000 โรงเรียนอนุบาล กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านเพชร หมายเหตุ เทศบาลต าบลบ้านเพชร
ขนาดกว้าง 23 ม.× ยาว 36 ม. แผนการด าเนินงาน
หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คศล. ที่กันเงินงบประมาณ
ไม่ต่ ากว่า 823.49 ตรม. จากปีงบประมาณ

พ.ศ.2565

รวม 4,465,075

โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวัน
ให้แก่โรงเรียนภายในเขตเทศบาล 100
 %
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               2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชยัภูมิ

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านเพชร



2.ยุทธศาสตร์คนมสีุข
2.3 แผนงาน สาธารณสุข

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 150,000 เทศบาลต าบลบ้านเพชร กองสาธารณสุข
ปรากฎในเทศบัญญัติ และส่ิงแวดล้อม
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีป.พ.ศ. 2566
หน้า 140/197

2 90,000 เทศบาลต าบลบ้านเพชร กองสาธารณสุข
ปรากฎในเทศบัญญัติ และส่ิงแวดล้อม
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีป.พ.ศ. 2566
หน้า 141/197

3 10,000 เทศบาลต าบลบ้านเพชร กองสาธารณสุข
ปรากฎในเทศบัญญัติ และส่ิงแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปงีป.พ.ศ. 2566
หน้า 143/197

               2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชยัภูมิ

โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  
ค่าเอกสาร  ค่าอาหาร ค่าจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการฯ ฯลฯ

โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
เช่นการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-19)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น การป้องกันและระงับโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-19) เช่น 
ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าป้ายโครงการ ค่า
เอกสาร  ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ 

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน า
สุขภาพชุมชนและสร้างเครือข่ายใน
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่า
เอกสาร  ค่าอาหาร ค่าจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการฯ ฯลฯ
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ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



2.ยุทธศาสตร์คนมสีุข
2.3 แผนงาน สาธารณสุข

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 50,000 เทศบาลต าบลบ้านเพชร กองสาธารณสุข
ปรากฎในเทศบัญญัติ และส่ิงแวดล้อม
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีป.พ.ศ. 2566
หน้า 139/197

5 10,000 1.โรงเรียนอนุบาล กองสาธารณสุข
ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลบ้านเพชร และส่ิงแวดล้อม
งบประมาณรายจ่าย 2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประจ าปงีป.พ.ศ. 2566 เทศบาลต าบลบ้านเพชร
หน้า 142/197

6 22,000 เทศบาลต าบลบ้านเพชร กองสาธารณสุข
ปรากฎในเทศบัญญัติ และส่ิงแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีป.พ.ศ. 2566
หน้า 142/197

โครงการขับเคล่ือนการด าเนินงาน
ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าภายใต้โครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรม
พระศรีสวางวัฒนวรขัติยยราชนารี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่า
เอกสาร  ค่าอาหาร ค่าจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายไวนิล ค่าวัคซีน ค่า
เข็ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใน
การจัดโครงการ ฯลฯ

โครงการเฝ้าระวังและตรวจสอบ
คุณภาพน้ าบริโภคตู้น้ าหยอดเหรียญ
และแหล่งน้ าสาธารณะ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ 
ป้ายไวนิล แผ่นพับ ค่าเอกสาร ค่าอาหาร 
เคร่ืองด่ืม ค่าชุดตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการฯ 
ฯลฯ

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม
โรคมือ เท้าปากในโรงเรียนอนุบาลฯ
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ จัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิล แผ่นพับ 
ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเอกสาร 
ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
 ฯลฯ

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

               2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชยัภูมิ
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2.ยุทธศาสตร์คนมสีุข
2.3 แผนงาน สาธารณสุข

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 10,000 เทศบาลต าบลบ้านเพชร กองสาธารณสุข
ปรากฎในเทศบัญญัติ และส่ิงแวดล้อม
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีป.พ.ศ. 2566
หน้า 144/197

8 20,000 เทศบาลต าบลบ้านเพชร กองสาธารณสุข
ปรากฎในเทศบัญญัติ และส่ิงแวดล้อม
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2566
หน้า 145/197

9 10,000 ส านักงานเทศบาล กองสาธารณสุข
ปรากฎในเทศบัญญัติ ต าบลบ้านเพชร และส่ิงแวดล้อม
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีป.พ.ศ. 2566
หน้า 146/197

10 10,000 เทศบาลต าบลบ้านเพชร กองสาธารณสุข

ปรากฎในเทศบัญญัติ และส่ิงแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีป.พ.ศ. 2566
หน้า 147/197

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์เนื่อง
ในวันเอดส์โลก

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
ป้ายโครงการ ค่าเอกสาร  ค่าอาหาร 
เคร่ืองด่ืม ค่าจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ร้านค้าจ าหน่ายอาหารสู่มาตรฐาน 
Clean Food Good Taste อย่างยั่งยืน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ จัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิล แผ่นพับ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร  
ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ฯลฯ

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการฆ่าสัตว์และจ าหน่าย
เนื้อสัตว์สู่มาตรฐานเขียงเนื้อสะอาด
ปลอดภัย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่า
เอกสาร  ค่าอาหาร ค่าจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการฯ ฯลฯ

               2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
ความรู้และป้องกันความเส่ียงจากโรคที่
เกิดจากการประกอบอาชีพพนักงาน
เก็บขนขยะ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ จัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์  ป้ายไวนิล แผ่นพับ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร 
ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ฯลฯ

แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชยัภูมิ

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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2.ยุทธศาสตร์คนมสีุข
2.3 แผนงาน สาธารณสุข

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 10,000 เทศบาลต าบลบ้านเพชร กองสาธารณสุข
ปรากฎในเทศบัญญัติ และส่ิงแวดล้อม
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีป.พ.ศ. 2566
หน้า 148/197

12 100,000 เทศบาลต าบลบ้านเพชร กองสาธารณสุข
ปรากฎในเทศบัญญัติ และส่ิงแวดล้อม
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีป.พ.ศ. 2566
หน้า 149/197

รวม 492,000

โครงการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณ
ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ ให้แก่ 
คณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 
2, หมู่ที ่16, หมู่ที ่17 และ หมู่ที่ 21 
จ านวนหมู่บ้านละ 20,000 บาท

โครงการส่งเสริมความรู้ผู้ประกอบ
กิจการหรือการค้าที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ตาม พรบ.การสาธารณสุข 
พ.ศ.2535

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ จัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิล แผ่นพับ 
ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเอกสาร  
ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
โครงการฯ ฯลฯ

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2565
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               2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชยัภูมิ

พ.ศ.2566



2.ยุทธศาสตร์คนมสีุข
2.4 แผนงาน สังคมสงเคราะห์

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 100,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองสวัสดิการสังคม
ปรากฎในเทศบัญญัติ (หลังเก่า)
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีป.พ.ศ. 2566
หน้า 157/197

2 150,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองสวัสดิการสังคม
ปรากฎในเทศบัญญัติ (หลังเก่า)
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีป.พ.ศ. 2566
หน้า 158/197

รวม 250,000

               2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชยัภูมิ

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น 
ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเอกสาร  
ค่าอาหาร ค่าจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
เทศบาลต าบลบ้านเพชร

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร 
ค่าอาหาร ค่าจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ 

45



2.ยุทธศาสตร์คนมสีุข
2.5 แผนงาน สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 50,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองสวัสดิการสังคม
ปรากฎในเทศบัญญัติ (หลังเก่า)
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีป.พ.ศ. 2566
หน้า 164/197

รวม 50,000
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               2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชยัภูมิ

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ ให้แก่ ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านเพชร เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าจัดท า
ส่ือประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
ฯลฯ



2.ยุทธศาสตร์คนมสีุข
2.6 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 100,000 อบต.บ้านชวน กองการศึกษา
ปรากฎในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีป.พ.ศ. 2566
หน้า 164/197

2 100,000 1.วดัเพชรภมูสุิวรรณวราราม กองการศึกษา
ปรากฎในเทศบัญญัติ 2.ลานอเนกประสงค์ ม.21
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีป.พ.ศ. 2566
หน้า 167/197

3 10,000 ที่วา่การอ าเภอบ าเหน็จณรงค์ กองการศึกษา
ปรากฎในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีป.พ.ศ. 2566
หน้า 167/197

4 100,000 สวนเฉลิมพระเกียรติฯ กองการศึกษา

ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลบ้านเพชร
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีป.พ.ศ. 2566
หน้า 170/197

               2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 
ประจ าปี เช่น เงินรางวัล ค่าตอบแทน
กรรมการ ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ

โครงการจัดงานวันเข้าพรรษาเทศบาล
ต าบลบ้านเพชร

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา ประจ าปี 
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าตกแต่ง
สถานที่ ฯลฯ

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66
เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชยัภูมิ

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวัน
ลอยกระทง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอย
กระทง ประจ าปี เช่น เงินรางวัล 
ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่งสถานที่ 
ฯลฯ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (กีฬาเทศบาล
และกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ)์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น เงินรางวัล ค่าตอบแทน
กรรมการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ค่าเบี้ยเล้ียงค่าอุปกรณ์
กีฬา ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์
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2.ยุทธศาสตร์คนมสีุข
2.6 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

30,000 สวนเฉลิมพระเกียรติฯ กองการศึกษา
ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลบ้านเพชร
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีป.พ.ศ. 2566
หน้า 165/197

6 5,000 1.วดัเพชรภมูสุิวรรณวราราม กองการศึกษา
ปรากฎในเทศบัญญัติ 2.วัดประชาสรรค์
งบประมาณรายจ่าย 3.วัดเพชรดอนยาง
ประจ าปงีป.พ.ศ. 2566 4.วัดหนองขนาก
หน้า 165/197

7 100,000 ลานอนุสาวรียเ์จา้พ่อพญาแล กองการศึกษา
ปรากฎในเทศบัญญัติ จงัหวัดชัยภมูิ

งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีป.พ.ศ. 2566

หน้า 171/197
รวม 445,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานสืบ
สานประเพณีงานบุญเดือนหก  พิธี
สักการะบวงสรวง เจ้าพ่อพญาแล

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ 

โครงการจัดงาน "คนบ้านเพชร
ครอบครัวอบอุ่น ท าบุญตักบาตร ส่ง
ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม"่

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ 

โครงการจัดงาน "ปรับตัวเปล่ียนใจไป
วัดท าบุญ สร้างคุณงามความดีก่อนที่
ใครเขาจะหามร่างเราเข้าวัด"

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ

เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชยัภูมิ

ที่

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66

ชื่อโครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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               2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02



3.ยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
3.1 แผนงาน บริหารงานทัว่ไป

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 10,000 เทศบาลต าบลบ้านเพชร ส านักปลัดเทศบาล
ปรากฎในเทศบัญญัติ งานราชการทั่วไป
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงป.พ.ศ.2566
หน้า 23/197

รวม 10,000

เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชยัภูมิ

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66
แบบ ผด.02               2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

49

โครงการประชาสัมพันธ์อุทยานธรณี"
ชัยภูมิจีโอพาร์ค (Chaiyaphum 
Geopark) ดินแดนแห่งโลก 3 มหายุค"

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น  ค่าเอกสาร  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ



3.ยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
3.2 แผนงาน สาธารณสุข

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 100,000 เทศบาลต าบลบ้านเพชร กองสาธารณสุข

ปรากฎในเทศบัญญัติ และส่ิงแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงป.พ.ศ.2566
หน้า 140/197

2 80,000 เทศบาลต าบลบ้านเพชร กองสาธารณสุข

ปรากฎในเทศบัญญัติ และส่ิงแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงป.พ.ศ.2566
หน้า 148/197

รวม 180,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ จัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิล แผ่นพับ 
เอกสารและวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
อาหารและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมและสร้างเสริม 
Health Literacy ประชาชนกลุ่มเส่ียง 
และกลุ่มโรค DM/HT เพื่อน าไปสู่การ
สร้าง Health Model

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการเช่น ค่าป้ายโครงการ จัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิล แผ่นพับ 
เอกสาร และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง อาหารและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 

               2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชยัภูมิ

โครงการคนบ้านแพชร รวมตัวหลอมใจ
 ท าความสะอาดคร้ังใหญ่ เฉลิมพระ
เกียรติฯ(Big Cleaning Day)



3.ยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
3.3 แผนงาน การเคหะและชมุชน

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 200,000 บ่อขยะ กองสาธารณสุข

ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลบ้านเพชร และส่ิงแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงป.พ.ศ.2566
หน้า 162/197

2 50,000 เทศบาลต าบลบ้านเพชร กองสาธารณสุข

ปรากฎในเทศบัญญัติ และส่ิงแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงป.พ.ศ.2566
หน้า 162/197

รวม 250,000

เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชยัภูมิ

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะ
เทศบาลต าบลบ้านเพชร

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตามโครงการ
พัฒนาระบบการก าจัดขยะและส่ิงปฏิกูล 
ปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะเทศบาลต าบล
บ้านเพชร

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการคัดแยกขยะในระดับ
ครัวเรือน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
เอกสาร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
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               2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66



3.ยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
3.4 แผนงาน สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 40,000 เทศบาลต าบลบ้านเพชร กองสวสัดิการสังคม
ปรากฎในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงป.พ.ศ.2566
หน้า 163/197

รวม 40,000

โครงการบ้านเพชรน่าอยู่ หน้าบ้านน่าดู
 ในบ้านน่ามอง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

               2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชยัภูมิ

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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3.ยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
3.5 แผนงาน การเกษตร

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 30,000 เทศบาลต าบลบ้านเพชร ส านักปลัดเทศบาล
ปรากฎในเทศบัญญัติ งานป้องกันฯ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงป.พ.ศ.2566
หน้า 195/197

2 20,000 เทศบาลต าบลบ้านเพชร ส านักปลัดเทศบาล
ปรากฎในเทศบัญญัติ งานป้องกันฯ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงป.พ.ศ.2566
หน้า 195/197

3 10,000 เทศบาลต าบลบ้านเพชร ส านักปลัดเทศบาล
ปรากฎในเทศบัญญัติ งานราชการทั่วไป
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงป.พ.ศ.2566
หน้า 196/197

รวม 60,000
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โครงการคลองสวย น้ าใส คนไทยมี
ความสุข

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 
โครงการคลองสวย น้ าใส คนไทยมี
ความสุข เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ฯลฯ

โครงการรักษ์น้ า รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการรักษ์น้ า รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน  
เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ฯลฯ

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66
เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชยัภูมิ

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

               2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02



4.ยุทธศาสตร์เทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการทีด่ี
4.1 แผนงาน งบกลาง

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 46,000 ส ำนักงำนเทศบำล ส ำนักปลัดเทศบำล
ปรำกฎในเทศบัญญัติ ต ำบลบ้ำนเพชร งำนรำชกำรทั่วไป
งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงป.พ.ศ.2566
หน้ำ 4/197

รวม 46,000

ชื่อโครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66
               2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

โครงกำรสนับสนุนกิจกำรสันนิบำต
เทศบำล

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงสันนิบำตเทศบำล
แห่งประเทศไทย

เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชยัภูมิ

ที่
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แบบ ผด.02



4.ยุทธศาสตร์เทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการทีด่ี
4.2 แผนงาน บริหารงานทัว่ไป

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 10,000 เทศบำลต ำบลบ้ำนเพชร ส ำนักปลัดเทศบำล

ปรำกฎในเทศบัญญัติ งำนรำชกำรทั่วไป

งบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีงป.พ.ศ.2566
หน้ำ 20/197

2 10,000 เทศบำลต ำบลบ้ำนเพชร ส ำนักปลัดเทศบำล

ปรำกฎในเทศบัญญัติ งำนรำชกำรทั่วไป

งบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีงป.พ.ศ.2566
หน้ำ 23/197

3 30,000 เทศบำลต ำบลบ้ำนเพชร ส ำนักปลัดเทศบำล

ปรำกฎในเทศบัญญัติ งำนรำชกำรทั่วไป

งบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีงป.พ.ศ.2566
หน้ำ 23/197

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

               2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชยัภูมิ

โครงกำรจัดงำนวันท้องถิ่นไทย เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน
โครงกำรจัดงำนวันท้องถิ่นไทย เช่น 
ค่ำอำหำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำตกแต่ง
สถำนที่ ฯลฯ

กิจกรรมกำรจัดบริกำรสำธำรณะและ
กำรบริกำรประชำชนเพื่อให้เกิดควำม
พึงพอใจแก่ประชำชนโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรมกำร
จัดบริกำรสำธำรณะและกำรบริกำร
ประชำชนเพื่อให้เกิดควำมพึงพอใจแก่
ประชำชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติ เช่น   ค่ำเอกสำร  ค่ำจัดท ำส่ือ
ประชำสัมพันธ์ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ฯลฯ

โครงกำรจัดงำนวันเทศบำล

55

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน
โครงกำรจัดงำนวันเทศบำล เช่น 
ค่ำอำหำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำตกแต่ง
สถำนที่ ฯลฯ



4.ยุทธศาสตร์เทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการทีด่ี
4.2 แผนงาน บริหารงานทัว่ไป

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 30,000 เทศบำลต ำบลบ้ำนเพชร ส ำนักปลัดเทศบำล

ปรำกฎในเทศบัญญัติ งำนรำชำรทั่วไป

งบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีงป.พ.ศ.2566
หน้ำ 29/197

5 20,000 ส ำนักงำนเทศบำล ส ำนักปลัดเทศบำล

ปรำกฎในเทศบัญญัติ ต ำบลบ้ำนเพชร งำนรำชกำรทั่วไป

งบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีงป.พ.ศ.2566
หน้ำ 30/197

6 10,000 ส ำนักงำนเทศบำล ส ำนักปลัดเทศบำล

ปรำกฎในเทศบัญญัติ ต ำบลบ้ำนเพชร งำนบริหำรงำนบุคคล

งบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีงป.พ.ศ.2566
หน้ำ 20/197

กิจกรรมกำรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำเทศบำล
ต ำบลบ้ำนเพชร

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรมกำร
ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพ
สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลบ้ำนเพชร เช่น 
ค่ำเอกสำร  ค่ำจัดท ำส่ือประชำสัมพันธ์ 
ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ฯลฯ

โครงกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัด
กำรเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรพัฒนำ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรเมืองอัจฉริยะ 
(Smart City) เช่น ค่ำตอบแทนวิทยำกร 
ค่ำเอกสำร  ค่ำอำหำร ค่ำจัดท ำส่ือ
ประชำสัมพันธ์ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ฯลฯ

โครงกำรพัฒนำระบบเว็ปไซด์ของ
เทศบำลต ำบลบ้ำนเพชร

เพือ่จำ่ยเป็นค่ำเป็นช่องทำงในกำรเผยแพร่
และประชำสัมพันธผ์ลงำนของเทศบำล ตำม
โครงกำรพัฒนำระบบเวป็ไซด์ของเทศบำล
ต ำบลบ้ำนเพชร เช่น ค่ำเช่ำซ้ือ Web 
Hosting  และจด Domain Name จ ำนวน  
1 ระบบ  และค่ำUpdate ข้อมูลใน web site
 ให้เป็นปัจจบุัน ฯลฯ

เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชยัภูมิ

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

56

               2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66



4.ยุทธศาสตร์เทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการทีด่ี
4.2 แผนงาน บริหารงานทัว่ไป

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 10,000 ส ำนักงำนเทศบำล ส ำนักปลัดเทศบำล

ปรำกฎในเทศบัญญัติ ต ำบลบ้ำนเพชร งำนบริหำรงำนบุคคล

งบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีงป.พ.ศ.2566
หน้ำ 21/197

8 10,000 ส ำนักงำนเทศบำล ส ำนักปลัดเทศบำล

ปรำกฎในเทศบัญญัติ ต ำบลบ้ำนเพชร งำนบริหำรงำนบุคคล

งบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีงป.พ.ศ.2566
หน้ำ 24/197

9 10,000 ส ำนักงำนเทศบำล ส ำนักปลัดเทศบำล

ปรำกฎในเทศบัญญัติ ต ำบลบ้ำนเพชร งำนบริหำรงำนบุคคล

งบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีงป.พ.ศ.2566
หน้ำ 24/197

โครงกำรประชุมเพื่อพัฒนำระบบ
บริหำรอัตรำก ำลัง เทศบำลต ำบลบ้ำน
เพชร ประจ ำปี

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน
โครงกำรประชุมเพื่อพัฒนำระบบบริหำร
อัตรำก ำลัง เทศบำลต ำบลบ้ำนเพชร 
ประจ ำปี เช่น ค่ำเอกสำร ค่ำอำหำร ค่ำ
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

กิจกรรมส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกฎระเบียบ
และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องส ำหรับ
ผู้บริหำรและสมำชิกสภำท้องถิ่น

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรมส่งเสริม
ควำมรู้ด้ำนกฏ ระเบียบ และกฏหมำยที่
เกี่ยวข้องส ำหรับผู้บริหำรและสมำชิกสภำ
ท้องถิ่น เช่น   ค่ำเอกสำร  ค่ำจัดท ำส่ือ
ประชำสัมพันธ์ 
ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ฯลฯ

57

               2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชยัภูมิ

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงกำรประชุมเพื่อจัดท ำหรือทบทวน
แผนอัตรำก ำลัง  3 ปี

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน
โครงกำรประชุมเพื่อจัดท ำหรือทบทวน
แผนอัตรำก ำลัง 3 ปี เช่น  ค่ำเอกสำร 
ค่ำอำหำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ



4.ยุทธศาสตร์เทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการทีด่ี
4.2 แผนงาน บริหารงานทัว่ไป

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 10,000 ส ำนักงำนเทศบำล ส ำนักปลัดเทศบำล

ปรำกฎในเทศบัญญัติ ต ำบลบ้ำนเพชร งำนบริหำรงำนบุคคล

งบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีงป.พ.ศ.2566
หน้ำ 24/197

11 10,000 ส ำนักงำนเทศบำล ส ำนักปลัดเทศบำล

ปรำกฎในเทศบัญญัติ ต ำบลบ้ำนเพชร งำนบริหำรงำนบุคคล

งบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีงป.พ.ศ.2566
หน้ำ 25/197

12 10,000 ส ำนักงำนเทศบำล ส ำนักปลัดเทศบำล

ปรำกฎในเทศบัญญัติ ต ำบลบ้ำนเพชร งำนบริหำรงำนบุคคล

งบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีงป.พ.ศ.2566
หน้ำ 25/197

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน
โครงกำรประชุมเพื่อยกระดับกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ตำมหลักกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี เช่น  ค่ำเอกสำร ค่ำอำหำร 
ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

โครงกำรฝึกอบรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
รำยบุคคล(individual development
 plan IDP) เทศบำลต ำบลบ้ำนเพชร 
ประจ ำปี

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน
โครงกำรฝึกอบรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
รำยบุคคล (individual development 
plan IDP) เทศบำลต ำบลบ้ำนเพชร 
ประจ ำปี เช่น  ค่ำเอกสำร ค่ำอำหำร ค่ำ
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

โครงกำรฝึกอบรมจัดท ำเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำในกำรพัฒนำบุคลำกร
(Training Road Map)เทศบำลต ำบล
บ้ำนเพชร ประจ ำปี

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน
โครงกำรฝึกอบรมจัดท ำเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำในกำรพัฒนบุคลำกร 
(Training Road Map) เทศบำลต ำบล
บ้ำนเพชร ประจ ำป ีเช่น  ค่ำเอกสำร 
ค่ำอำหำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ที่ ชื่อโครงการ

58

               2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชยัภูมิ

โครงกำรประชุมเพื่อยกระดับกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ตำมหลักกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี



4.ยุทธศาสตร์เทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการทีด่ี
4.2 แผนงาน บริหารงานทัว่ไป

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 10,000 ส ำนักงำนเทศบำล ส ำนักปลัดเทศบำล

ปรำกฎในเทศบัญญัติ ต ำบลบ้ำนเพชร งำนบริหำรงำนบุคคล

งบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีงป.พ.ศ.2566
หน้ำ 26/197

14 100,000 ส ำนักงำนเทศบำล ส ำนักปลัดเทศบำล

ปรำกฎในเทศบัญญัติ ต ำบลบ้ำนเพชร งำนบริหำรงำนบุคคล

งบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีงป.พ.ศ.2566
หน้ำ 26/197

15 10,000 ส ำนักงำนเทศบำล ส ำนักปลัดเทศบำล

ปรำกฎในเทศบัญญัติ ต ำบลบ้ำนเพชร งำนบริหำรงำนบุคคล

งบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีงป.พ.ศ.2566
หน้ำ 27/197

โครงกำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำเครือข่ำย
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้เข้มแข็ง 
เทศบำลต ำบลบ้ำนเพชร ประจ ำปี

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรฝึกอบรม
เพื่อพัฒนำเครือข่ำยกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลให้เข้มแข็ง เทศบำลต ำบลบ้ำน
เพชร ประจ ำปี เช่น ค่ำตอบแทน
วิทยำกร  ค่ำเอกสำร  ค่ำอำหำร ค่ำจัดท ำ
ส่ือประชำสัมพันธ์ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ 
ฯลฯ

โครงกำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตกำรท ำงำนของบุคลำกรเพื่อกำร
สร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงกำรท ำงำน
และชีวิต เทศบำลต ำบลบ้ำนเพชร 
ประจ ำปี

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

59

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรฝึกอบรม
เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของ
บุคลำกร เพื่อกำรสร้ำงควำมสมดุล
ระหว่ำงกำรท ำงำนและชีวิต เทศบำล
ต ำบลบ้ำนเพชร ประจ ำปี เช่น 
ค่ำตอบแทนวิทยำกร  ค่ำเอกสำร  
ค่ำอำหำร ค่ำจัดท ำส่ือประชำสัมพันธ์ ค่ำ
วัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ฯลฯ

โครงกำรฝึกอบรมพัฒนำประสิทธิภำพ
ในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมหลักธรรมำภิ
บำล

แบบ ผด.02

ชื่อโครงการ

               2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชยัภูมิ

ที่

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน
โครงกำรฝึกอบรมพัฒนำประสิทธิภำพใน
กำรปฏิบัติรำชกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
เช่น ค่ำเอกสำร ค่ำอำหำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์
ฯลฯ 



4.ยุทธศาสตร์เทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการทีด่ี
4.2 แผนงาน บริหารงานทัว่ไป

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

16 50,000 ส ำนักงำนเทศบำล ส ำนักปลัดเทศบำล

ปรำกฎในเทศบัญญัติ ต ำบลบ้ำนเพชร งำนบริหำรงำนบุคคล

งบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีงป.พ.ศ.2566
หน้ำ 27/197

17 50,000 ส ำนักงำนเทศบำล ส ำนักปลัดเทศบำล

ปรำกฎในเทศบัญญัติ ต ำบลบ้ำนเพชร งำนบริหำรงำนบุคคล

งบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีงป.พ.ศ.2566
หน้ำ 28/197

18 10,000 ส ำนักงำนเทศบำล ส ำนักปลัดเทศบำล

ปรำกฎในเทศบัญญัติ ต ำบลบ้ำนเพชร งำนบริหำรงำนบุคคล

งบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีงป.พ.ศ.2566
หน้ำ 28/197

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

60

               2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชยัภูมิ

โครงกำรพัฒนำเพิ่มประสิทธิภำพใน
กำรปฏิบัติหน้ำที่ ของพนักงำนจ้ำง
เทศบำล

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรพัฒนำ
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
พนักงำนจ้ำงเทศบำล เช่น ค่ำตอบแทน
วิทยำกร  ค่ำเอกสำร  ค่ำอำหำร ค่ำจัดท ำ
ส่ือประชำสัมพันธ์ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ 
ฯลฯ

โครงกำรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้ำง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลใน
องค์กร

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรฝึกอบรม
เพื่อเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและธรร
มำภิบำลในองค์กร เทศบำลต ำบลบ้ำน
เพชร เช่น ค่ำตอบแทนวิทยำกร  ค่ำ
เอกสำร  ค่ำอำหำร ค่ำจัดท ำส่ือ
ประชำสัมพันธ์ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ฯลฯ

โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติรำชกำรมุ่งสู่องค์กรแห่งกำร
เรียนรู้ ของคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ
เทศบำล พนักงำนเทศบำลและลูกจ้ำง
เทศบำล ของเทศบำลต ำบลบ้ำนเพชร

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรมุ่งสู่
องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ เทศบำลต ำบลบ้ำน
เพชร  เช่น ค่ำตอบแทนวิทยำกร  ค่ำ
เอกสำร  
ค่ำอำหำร ค่ำจัดท ำส่ือประชำสัมพันธ์ ค่ำ
วัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ฯลฯ



4.ยุทธศาสตร์เทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการทีด่ี
4.2 แผนงาน บริหารงานทัว่ไป

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

19 10,000 ส ำนักงำนเทศบำล ส ำนักปลัดเทศบำล

ปรำกฎในเทศบัญญัติ ต ำบลบ้ำนเพชร งำนบริหำรงำนบุคคล

งบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีงป.พ.ศ.2566
หน้ำ 29/197

20 5,000 ป้ำยประชำสัมพันธ์ กองคลัง

ปรำกฎในเทศบัญญัติ เทศบำลต ำบลบ้ำนเพชร

งบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีงป.พ.ศ.2566
หน้ำ 60/197

21 100,000 เทศบำลต ำบลบ้ำนเพชร กองคลัง

ปรำกฎในเทศบัญญัติ

งบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีงป.พ.ศ.2566
หน้ำ 61/197

รวม 515,000

61

แบบ ผด.02
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชยัภูมิ

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงกำรปรับปรุงกำรจัดท ำแผนที่ภำษี
และลงทะเบียนทรัพย์สิน

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน
โครงกำรปรับปรุงกำรจัดท ำแผนที่ภำษี
และลงทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่ำถ่ำย
เอกสำร ค่ำอำหำร ค่ำวัสดุ

โครงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล เทศบำลต ำบลบ้ำนเพชรประจ ำปี

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรพัฒนำ
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล เทศบำลต ำบล
บ้ำนเพชร ประจ ำป ีเช่น ค่ำตอบแทน
วิทยำกร  ค่ำเอกสำร 
ค่ำอำหำร ค่ำจัดท ำส่ือประชำสัมพันธ์ ค่ำ
วัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ฯลฯ

โครงกำรประชำสัมพันธ์กำรช ำระภำษี
และรับช ำระภำษี

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน
โครงกำรประชำสัมพันธ์กำรช ำระภำษีและ
รับช ำระภำษี เช่น ค่ำจัดท ำป้ำย
ประชำสัมพันธ์ช ำระภำษี ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 
ฯลฯ

               2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ



1.ประเภทครุภัณฑ์ การเกษตร
1.1 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เล่ือยยนต์ 116,000 เทศบาลต าบลบ้านเพชร ส านักปลัดเทศบาล
จ านวน 2 ตัว ปรากฎในเทศบัญญัติ งานป้องกันฯ
ตามแบบเทศบาลก าหนด งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงป.พ.ศ. 2566
หน้า 82/197

รวม 116,000

จ านวนครุภัณฑ์  วัสด ุส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66

ที่
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แบบ ผด.02/1                       3.บัญชจี านวนครุภัณฑ์ วัสด ุส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชยัภูมิ

ครุภณัฑ์
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

เล่ือยยนต์



2.ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
2.1 แผนงาน บริหารงานทัว่ไป

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสาร 16,000 ส านักงานเทบาล ส านักปลัดเทศบาล

ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 ปรากฎในเทศบัญญัติ ต าบลบ้านเพชร งานราชการทั่วไป

จ านวน 1 เคร่ือง งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงป.พ.ศ. 2566
หน้า 43/197

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One 23,000 ส านักงานเทบาล หน่วยตรวจสอบภายใน
ส าหรับประมวลผล ส าหรับประมวลผล ปรากฎในเทศบัญญัติ ต าบลบ้านเพชร
ส าหรับ งานส านักงาน ส าหรับ งานส านักงาน งบประมาณรายจ่าย

จ านวน 1 เคร่ือง ประจ าปีงป.พ.ศ. 2566
ตามเกณฑ์การจัดหาอุปกรณ์ หน้า 72/197
และระบบคอมพิวเตอร์

3 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 7,500 ส านักงานเทบาล หน่วยตรวจสอบภายใน
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก ปรากฎในเทศบัญญัติ ต าบลบ้านเพชร

จ านวน 1 เคร่ือง งบประมาณรายจ่าย
ตามเกณฑ์การจัดหาอุปกรณ์ ประจ าปีงป.พ.ศ. 2566
และระบบคอมพิวเตอร์ หน้า 73/197

4 เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 1 KVA เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 1 KVA 5,700 ส านักงานเทบาล หน่วยตรวจสอบภายใน
จ านวน 1 เคร่ือง ปรากฎในเทศบัญญัติ ต าบลบ้านเพชร
ตามเกณฑ์การจัดหาอุปกรณ์ งบประมาณรายจ่าย
และระบบคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงป.พ.ศ. 2566

หน้า 75/197
รวม 36,200

                       3.บัญชจี านวนครุภัณฑ์ วัสด ุส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผด.02/1
จ านวนครุภัณฑ์  วัสด ุส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66

สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสาร 
ระดับศูนย์บริการ

ที่ ครุภณัฑ์ พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

63



2.ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
2.2 แผนงาน การศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ 8,900 ส านักงานเทบาล กองการศึกษา
หรือ LED ขาวด า ชนิด Network หรือ LED ขาวด า ชนิด Network ปรากฎในเทศบัญญัติ ต าบลบ้านเพชร

แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) งบประมาณรายจ่าย
จ านวน 1 เคร่ือง ประจ าปีงป.พ.ศ. 2566
ตามเกณฑ์การจัดหาอุปกรณ์ หน้า 96/197
และระบบคอมพิวเตอร์

2 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 7,500 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลบ้านเพชร

จ านวน 1 เคร่ือง งบประมาณรายจ่าย
ตามเกณฑ์การจัดหาอุปกรณ์ ประจ าปีงป.พ.ศ. 2566
และระบบคอมพิวเตอร์ หน้า 121/197

รวม 16,400

ที่ ครุภณัฑ์
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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                       3.บัญชจี านวนครุภัณฑ์ วัสด ุส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผด.02/1
จ านวนครุภัณฑ์  วัสด ุส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชยัภูมิ



2.ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
2.3 แผนงาน สาธารณสุข

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 7,500 ส านักงานเทศบาล กองสาธารณสุข
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก ปรากฎในเทศบัญญัติ ต าบลบ้านเพชร และส่ิงแวดล้อม

จ านวน 1 เคร่ือง งบประมาณรายจ่าย
ตามเกณฑ์การจัดหาอุปกรณ์ ประจ าปีงป.พ.ศ. 2566
และระบบคอมพิวเตอร์ หน้า 137/197

2 เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA 2,500 ส านักงานเทศบาล กองสาธารณสุข
จ านวน 1 เคร่ือง ปรากฎในเทศบัญญัติ ต าบลบ้านเพชร และส่ิงแวดล้อม
ตามเกณฑ์การจัดหาอุปกรณ์ งบประมาณรายจ่าย
และระบบคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงป.พ.ศ. 2566

หน้า 138/197
รวม 10,000

2.ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
2.4 แผนงาน สังคมสงเคราะห์

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA 2,500 ส านักงานเทศบาล กองสวัสดิการสังคม

จ านวน 1 เคร่ือง ปรากฎในเทศบัญญัติ ต าบลบ้านเพชร

ตามเกณฑ์การจัดหาอุปกรณ์ งบประมาณรายจ่าย

และระบบคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงป.พ.ศ. 2566
หน้า 157/197

รวม 2,500

ที่ ครุภณัฑ์
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

                       3.บัญชจี านวนครุภัณฑ์ วัสด ุส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผด.02/1
จ านวนครุภัณฑ์  วัสด ุส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชยัภูมิ
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ที่ ครุภณัฑ์
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



3.ประเภทครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว
3.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง เคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 19,000 1.สวนเฉลิมพระกียรติฯ กองช่าง
จ านวน 2 เคร่ือง ปรากฎในเทศบัญญัติ 2.เทศบาลต าบลบ้านเพชร
ตามแบบมาตราฐานครุภัณฑ์ งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงป.พ.ศ. 2566
หน้า 179/197

รวม 19,000

ที่ ครุภณัฑ์
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

                       3.บัญชจี านวนครุภัณฑ์ วัสด ุส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผด.02/1
จ านวนครุภัณฑ์  วัสด ุส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชยัภูมิ

66



4.ประเภทครุภัณฑ์ ส านักงาน
4.1 แผนงาน บริหารงานทัว่ไป 

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ตู้บานเล่ือนกระจก ตู้บานเล่ือนกระจก 4 ฟุต 6,800 ส านักงานเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล
จ านวน 1 หลัง ปรากฎในเทศบัญญัติ ต าบลบ้านเพชร งานราชการทั่วไป
ตามแบบเทศบาลก าหนด งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงป.พ.ศ. 2566
หน้า 38/197

3 โต๊ะพับเอนกประสงค์ โต๊ะพับเอนกประสงค์ 125,000 ส านักงานเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล
จ านวน 50 ตัว ปรากฎในเทศบัญญัติ ต าบลบ้านเพชร งานราชการทั่วไป
ตามแบบเทศบาลก าหนด งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงป.พ.ศ. 2566
หน้า 40/197

4 พัดลมอุตสาหกรรม แบบต้ังพื้น พัดลมอุตสาหกรรม แบบต้ังพื้น 32,960 ส านักงานเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

จ านวน 8 ตัว ปรากฎในเทศบัญญัติ ต าบลบ้านเพชร งานราชการทั่วไป

ตามแบบเทศบาลก าหนด งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงป.พ.ศ. 2566
หน้า 40/197

5 ตู้บานเล่ือนกระจก ตู้บานเล่ือนกระจก 4 ฟุต 13,600 ส านักงานเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล
จ านวน 2 หลัง ปรากฎในเทศบัญญัติ ต าบลบ้านเพชร งานวางแผนสถิติฯ
ตามแบบเทศบาลก าหนด งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงป.พ.ศ. 2566
หน้า 50/197

ที่ ครุภณัฑ์
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

                       3.บัญชจี านวนครุภัณฑ์ วัสด ุส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผด.02/1
จ านวนครุภัณฑ์  วัสด ุส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชยัภูมิ

67



4.ประเภทครุภัณฑ์ ส านักงาน
4.1 แผนงาน บริหารงานทัว่ไป 

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 ตู้เหล็ก 2 บาน ตู้เหล็ก 2 บาน 5,700 ส านักงานเทศบาล หน่วยตรวจสอบภายใน
จ านวน 1 หลัง ปรากฎในเทศบัญญัติ ต าบลบ้านเพชร
ตามแบบมาตรฐานครุภัณฑ์ งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงป.พ.ศ. 2566
หน้า 71/197

7 โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ ประจ าต าแหน่ง 8,400 ส านักงานเทศบาล หน่วยตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปรากฎในเทศบัญญัติ ต าบลบ้านเพชร
จ านวน 1 ชุด งบประมาณรายจ่าย
ตามแบบเทศบาลก าหนด ประจ าปีงป.พ.ศ. 2566

หน้า 72/197
รวม 159,500
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                       3.บัญชจี านวนครุภัณฑ์ วัสด ุส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผด.02/1
จ านวนครุภัณฑ์  วัสด ุส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชยัภูมิ

ที่ ครุภณัฑ์
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



4.ประเภทครุภัณฑ์ ส านักงาน
4.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ตู้บานเล่ือนกระจก ตู้บานเล่ือนกระจก 4 ฟุต 6,800 ส านักงานเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล
จ านวน 1 หลัง ปรากฎในเทศบัญญัติ ต าบลบ้านเพชร งานป้องกันฯ
ตามแบบเทศบาลก าหนด งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงป.พ.ศ. 2566
หน้า 81/197

รวม 6,800

4.ประเภทครุภัณฑ์ ส านักงาน
4.3 แผนงาน การศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ผ้าม่าน ผ้าม่าน 100,000 โรงเรียนอนุบาล กองการศึกษา
จ านวน 32 ผืน ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลบ้านเพชร
ตามแบบเทศบาล าหนด งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงป.พ.ศ. 2566
หน้า 120/197

2 โต๊ะพลาสติก โต๊ะพลาสติก ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7,200 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
จ านวน 40 ตัว ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลบ้านเพชร
ตามแบบเทศบาล าหนด งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงป.พ.ศ. 2566
หน้า 121/197

รวม 107,200

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ที่ ครุภณัฑ์
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ที่ ครุภณัฑ์
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                       3.บัญชจี านวนครุภัณฑ์ วัสด ุส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผด.02/1
จ านวนครุภัณฑ์  วัสด ุส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชยัภูมิ



4.ประเภทครุภัณฑ์ ส านักงาน
4.4 แผนงาน สาธารณสุข

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ตู้บานเล่ือนกระจก ตู้บานเล่ือนกระจก 4 ฟุต 13,600 ส านักงานเทศบาล กองสาธารณสุข
จ านวน 2 หลัง ปรากฎในเทศบัญญัติ ต าบลบ้านเพชร และส่ิงแวดล้อม
ตามแบบเทศบาลก าหนด งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงป.พ.ศ. 2566
หน้า 134/197

รวม 13,600

5.ประเภทครุภัณฑ์ ส ารวจ
5.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 กล้องส่องระดับ กล้องส่องระดับ 30,500 เทศบาลต าบลบ้านเพชร กองช่าง
ขนาดก าลังขยาย 30 เท่า ปรากฎในเทศบัญญัติ
จ านวน 1 ชุด งบประมาณรายจ่าย
ตามแบบมาตราฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี 2566

หน้า 180/197
รวม 30,500

ที่ ครุภณัฑ์
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

                       3.บัญชจี านวนครุภัณฑ์ วัสด ุส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผด.02/1
จ านวนครุภัณฑ์  วัสด ุส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66

เทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชยัภูมิ
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ที่ ครุภณัฑ์
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566


