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คํานํา 

  แผนการดํ าเนิ นงานประจํ าป งบประมาณ  พ .ศ.2564 ของเทศบาลตําบลบ าน เพชร                                  
เปนการนําแผนพัฒนาไปดําเนินการในภาคปฏิบัติท่ีแสดงใหเห็นถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีของเทศบาล ประจําปงบประมาณนั้น เพ่ือใหแนวทางการ
ดําเนินงานในงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลตําบลบานเพชร  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน ลดความ
ซํ้าซอนในโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานท่ีจะเปนเครื่องมือสําคัญในการ
บริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพอยางดี
ยิ่งข้ึน 

  เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ ไดจัดทําแผนการดําเนินงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ข้ึน เพ่ือใหทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาของเทศบาลตําบลบานเพชร ซ่ึงมีการ
ประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานอ่ืนท่ีจะดําเนินการในพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลบานเพชร เพ่ือการ
พัฒนาอยางยั่งยืนตอไป 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเพชร ขอขอบพระคุณทุกทาน            
ท่ีมีสวนรวมในการจัดทําแผนการดําเนินงานในครั้งนี้ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี และหวังเปนอยางยิ่งวาแผนการ
ดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 จะเปนประโยชนตอการบริหารกิจการของเทศบาลตําบลบานเพชร 
และหนวยงานท่ีเก่ียวของ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเพชร 

            ตุลาคม  2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญ 

 

เรื่อง            หนา 

สวนท่ี 1 บทนํา 

 วัตถุประสงคของการดําเนินงาน           1 

 ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน          1 

 ประโยชนของแผนการดําเนินงาน                 2 

สวนท่ี 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01)           1 - 3 

 แบบจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณแผนการดําเนินงาน (แบบ ผด.02) 

- ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1      1/1 – 1/2 
- ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2      2/1 – 2/3 
- ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3      3/1 – 3/18 
- ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4      4/1 – 4/2 
- ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5      5/1 – 5/3 
- ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6      6/1 – 6/5 
- รายจายงบประมาณ จายจากเงินสะสม      

ครุภัณฑ 
- สรุปบัญชีจํานวนครุภัณฑ      1 - 2 
- จํานวนครุภัณฑและงบประมาณ     1 - 9 

 

 ภาคผนวก   
 แบบจํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณแผนการดําเนินงาน 

ของหนวยงานราชการหนวยงานรัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนๆ    
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สวนท่ี 1 

     บทนํา 
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สวนท่ี 1 

บทนํา 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน            
พ.ศ.2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ขอ 27 แผนดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจง
แผนงานและโครงการจากหนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีตองดําเนินการใน
พ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น  

แผนการดําเนินงาน เปนการนําแผนพัฒนาไปดําเนินการในภาคปฏิบัติท่ีแสดงใหเห็นถึงรายละเอียดของ
แผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลบานเพชร ประจําปงบประมาณนั้น 
เพ่ือใหแนวทางการดําเนินงานของเทศบาลมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากข้ึนลดความซํ้าซอนในโครงการ มีการ
ประสานและการบูรณาการดําเนินงานกับหนวยงาน และการจําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการ โดย
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีบรรจุในแผนการดําเนินงานของทศบาล มีลักษณะสําคัญ คือ 
  1. โครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการลงทุน และการพัฒนาจากงบประมาณรายจายประจําปของเทศบาล
ตําบลบานเพชร หลังจากไดมีการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปเสร็จสิ้นแลว (รวมท้ังเงินอุดหนุนท่ีเทศบาลตําบล      
บานเพชร อุดหนุนใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการ) 
  2. โครงการ/กิจกรรมของหนวยงานตางๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลบานเพชร 
  3. โครงการ/กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเทศบาลตําบลบานเพชร เห็นวาจะเกิดประโยชนในการประสานการ
ดําเนินงานในพ้ืนท่ี 
  4. แสดงถึงรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาท่ีชัดเจน   
และแสดงถึงการดําเนินการจริงในพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลบานเพชร 

2. วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 
  1. เพ่ือใหทราบรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ั งหมด                            
ในปงบประมาณ 2563 
  2. เพ่ือใหทองถ่ินมีทิศทางการทํางานเชิงปฏิบัติการท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน ลดความซํ้าซอนของโครงการ มีการ
ประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานอ่ืน 

3. เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติงาน ของเทศบาลตําบลบานเพชร มีความชัดเจน
สะดวกมากข้ึน 

3. ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน               
พ.ศ.2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ขอ 26 และขอ 27 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
จัดทําแผนการดําเนินงาน โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเพชร รวมรวบแผนงาน/โครงการ
พัฒนาของเทศบาลฯ หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีของ
เทศบาลฯ แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงานประจําป เสนอตอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลบานเพชร 
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2. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลบานเพชร พิจารณารางแผนการดําเนินงานแลวเสนอ
นายกเทศมนตรีตําบลบานเพชร ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ท้ังนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวัน
นับแตวันท่ีประกาศ เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 

แผนดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย
ประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวยงาน
ราชการสวนกลางสวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
ปงบประมาณนั้น  

4. ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 

  1. ใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการในการปฏิบัติงานใหเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
  2. เปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเม่ือสิ้นป ใหมีความสะดวกมากข้ึน และทํา
ใหทราบถึงปญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซ่ึงสามารถนํามาแกไขปญหาได ทําใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
  3. ทําใหเกิดการประสานงานท่ีดี กิจกรรมตางๆ ท่ีจัดวางไว มุงไปท่ีจุดหมายเดียวกัน มีการประสานงาน
ในฝายตางๆ ขององคกร เพ่ือหลีกเลี่ยงความซํ้าซอนในงานแตละฝายขององคกร 

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละ จํานวน คิดเปนรอยละ หนวยงาน

ที่ดําเนินการ ของโครงการ งบประมาณ ของงบประมาณ รับผิดชอบหลัก

ทั้งหมด ทั้งหมด

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน 2 1.68              1,102,000        3.20 1. กองชาง

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและโยธา 3 2.52              11,552,000      33.58 1. กองชาง

1.3 แผนงาน การพาณิชย 2 1.68              346,000          1.01 1.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

รวม 7.00               5.88              13,000,000.00 37.79           

ยุทธศาสตรที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

2.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน 3 2.52              450,000          1.31 1. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

2. กองชาง

2.2 แผนงาน  การเกษตร 3 2.52              60,000            0.17 1. สํานักปลัดเทศบาล

2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

2.3 แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน 1 0.84              40,000            0.12 1.กองสวัสดิการสังคม

2.4 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1 0.84              100,000          0.29 1.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

รวม 8.00               6.72              650,000.00     1.89            

1

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลบานเพชร  อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร/แผนงาน



จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละ จํานวน คิดเปนรอยละ หนวยงาน

ที่ดําเนินการ ของโครงการ งบประมาณ ของงบประมาณ รับผิดชอบหลัก

ทั้งหมด ทั้งหมด

ยุทธศาสตรที่ 3  สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม

3.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 7 5.88              92,000            0.27 1. สํานักปลัดเทศบาล

3.2 แผนงาน  การศึกษา 14 11.76             5,409,887        15.73 1.กองการศึกษา

3.3 แผนงาน  งบกลาง 6 5.04              11,903,360      34.60 1. กองสวัสดิการสังคม

2. สํานักปลัดเทศบาล

3. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

3.4 แผนงาน  สังคมสงเคราะห 5 4.20              438,000          1.27 กองสวัสดิการสังคม

3.5 แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน 2 1.68              120,000          0.35 กองสวัสดิการสังคม

3.6 แผนงาน  สาธารณสุข 12 10.08             502,000          1.46 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

3.7 แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 10 8.40              -                 0.00 สํานักปลัดเทศบาล

3.8 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1 0.84              -                 0.00 สํานักปลัดเทศบาล

รวม 57.00 47.90 18,465,247.00 53.68

ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน

4.1 แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน 1 0.84              50,000            0.15 1.กองสวัสดิการสังคม

4.2 แผนงาน  สาธารณสุข 1 0.84              100,000          0.29 2.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

4.3 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 2 1.68              30,000            0.09 3.สํานักปลัดเทศบาล

รวม 4.00               3.36              180,000.00     0.52            

2

ยุทธศาสตร/แผนงาน



จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละ จํานวน คิดเปนรอยละ หนวยงาน

ที่ดําเนินการ ของโครงการ งบประมาณ ของงบประมาณ รับผิดชอบหลัก

ทั้งหมด ทั้งหมด

ยุทธศาสตรที่ 5 การอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น

5.1 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 15 12.61             955,000          2.78 1. กองการศึกษาฯ

2. สํานักปลัดเทศบาล

รวม 15.00             12.61            955,000.00     2.78            

ยุทธศาสตรที่ 6  ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการประชาชน

6.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 23 19.33             965,000          2.81 1. สํานักปลัดเทศบาล

2. กองคลัง

6.2 แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 2 1.68              59,000            0.17 สํานักปลัดเทศบาล

6.3 แผนงาน งบกลาง 1 0.84              45,853            0.13 สํานักปลัดเทศบาล

รวม 26.00             21.85            1,069,853.00   3.11            

โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการที่อุดหนุนหนวยงานอื่นในเขตพื้นที่ 2.00               1.68 80,000.00       0.23

รวมทั้งสิ้น 119.00           100.00          34,400,100.00 100.00         

3

ยุทธศาสตร/แผนงาน



ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงาน การเคหะและชุมชน

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการกอสรางรางระบาย กอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยูขนาด 0.40x0.50เมตร 552,000 บานเพชร หมูที่ 21 กองชาง

ถนนสุขาภิบาล 18/1 หมูที่ 21 ยาว 144 เมตร ปรากฎในเทศบัญญัติ

ตามแบบมาตรฐาน (ท01-13) งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564

หนา 143/162

2 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคสล. ขนาด 1.00x1.00 ม. ยาว 210.00 ม. 550,000 บานเพชรสําโรง หมูที่ 1 กองชาง

รูปตัวยูแบบไมมีฝา (ลําเหมืองเดิม ตามแบบเทศบาลกําหนด ปรากฎในเทศบัญญัติ

เชื่อมบอพักน้ํา หมูที่ 17) งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564

หนา 142/162

1,102,000       

"1/1

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

รวมเปนเงิน



รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการกอสรางขยายผิวจราจรถนน ผิวจราจร กวาง 1.50 ม.ยาว 323.00 ม. หนา 0.15 ม. 10,500,000 บานเพชร หมูที่ 1 กองชาง

สุขาภิบาล 11 (ดานทิศใต) หมูที่ 1 หรือมีพื้นที่ไม นอยกวา 419.82 ตร.ม. ไหลทางลงลูกรัง ปรากฎในเทศบัญญัติ

ตามสภาพ ตามแบบมาตรฐาน (ท01-01) วางทอระบาย งบประมาณรายจาย

น้ําคสล.ขนาด Ø 0.60 ม. จํานวน 290 ทอน บอพัก คสล. ประจําป 2564

ขนาด 1.00x1.00x1.20 ม. จํานวน 33 บอ รวมยาว หนา 154/151

ไมนอยกวา 323.00 เมตร ตามแบบเทศบาลกําหนด

2 โครงการกอสรางถนนคสล. และ ผิวจราจร กวาง 3.00 ม. ยาว 141.00 ม. หนา 0.15 ม. 628,000 บานเพชรสําโรง หมูที่ 1 กองชาง

วางทอระบายน้ํา พรอมบอพัก หรือมีพื้นที่คสล.ไมนอยกวา 383.00 ตร.ม. ไหลทางลงลูกรั ปรากฎในเทศบัญญัติ

ถนนสุขาภิบาล 7/2 หมูที่ 17 ตามสภาพ ตามแบบมาตรฐาน(ท01-01) วางทอระบายน้ํา งบประมาณรายจาย

Ø 0.60 ม. จํานวน 121.00 ทอน บอพัก คสล. ขนาด ประจําป 2564

1.00x1.00x1.20 ม. จํานวน 20 บอ รวมความยาว หนา 142/151

ไมนอยกวา 141.00 ม. ตามแบบเทศบาลกําหนด

3 โครงการปรับปรุงถนนคสล. พรอม ผิวจราจร กวาง 3.00 ม. ยาว 141.00 ม. หนา 0.15 ม. 424,000 บานเพชร  หมูที่ 1 กองชาง

รางระบายน้ํา ถนนสุขาภิบาล 13/1 หรือมีพื้นที่คสล.ไมนอยกวา 383.00 ตร.ม. ไหลทางลงลูกรั ปรากฎในเทศบัญญัติ

หมูที่ 1 ตามสภาพ ตามแบบมาตรฐาน(ท01-01) วางทอระบายน้ํา งบประมาณรายจาย

Ø 0.60 ม. จํานวน 121.00 ทอน บอพัก คสล. ขนาด ประจําป 2564

1.00x1.00x1.20 ม. จํานวน 20 บอ รวมความยาว หนา 155/151

ไมนอยกวา 141.00 ม. ตามแบบเทศบาลกําหนด

11,552,000     

"1/2

แผนงาน การพาณิชย

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

พ.ศ.2564

รวมเปนเงิน

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2563



ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบ พัฒนาศักยภาพผูประกอบการรานคา 30,000 เทศบาลตําบลบานเพชร กองสาธารณสุข

การรานคาสูมาตรฐานตลาดสด จํานวนไมนอยกวา 20 ราย ในพื้นที่เขต ปรากฎในเทศบัญญัติ และสิ่งแวดลอม

นาซื้อ เทศบาลตําบลบานเพชร งบประมาณรายจาย

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ประจําป 2564

หนา 157/162

2 โครงการปรับปรุงพื้นที่ภายในตลาด ปรับปรุงพื้นที่ คสล. ขนาดกวาง 24.00 เมตร 316,000 เทศบาลตําบลบานเพชร กองสาธารณสุข

สดชั่วคราวหมูที่ 21  ยาว 25.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ปรากฎในเทศบัญญัติ และสิ่งแวดลอม

ไมนอยกวา 600 ตารางเมตร งานดินปรับระดับปริมาตร  งบประมาณรายจาย

60 ลบ.ม. ตามแบบมาตรฐาน (ท 01-01) ประจําป 2564

หนา 158/162

346,000         

"1/3

รวมเปนเงิน

ท ชอโครงการ



 



ยุทธศาสตรที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

แผนงาน เคหะและชุมชน

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการปรับปรุงสถานที่ คาจางเหมาตามโครงการปรับปรุงสถานที่ 200,000 ไถกลบขยะและปรับปรุง กองสาธารณสุขและ

กําจัดขยะเทศบาลตําบล กําจัดขยะเทศบาลตําบลบานเพชร  ปรากฎในเทศบัญญัติ บริเวณที่ทิ้งขยะ สิ่งแวดลอม

บานเพชร  ประจําป 2564 งบประมาณรายจาย บานดอนชะแง หมูที่ 11

ประจําป 2564 ต.บานเพชร อ.บําเหน็จณรงค

หนา 141/152 จ.ชัยภูมิ

2 โครงการสงเสริมการมีสวนรวม 1. เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน 50,000 1. บานเพชร หมูที่ 1 กองสาธารณสุขและ

ของชุมชนในการคัดแยกขยะ ในการคัดแยกขยะในระดับครัวเรือน ปรากฎในเทศบัญญัติ 2. บานเพชร หมูที่ 2 สิ่งแวดลอม

ในระดับครัวเรือน 2. เพื่อสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับ งบประมาณรายจาย 3. บานเพชรพัฒนา หมูที่ 16

การคัดแยกขยะในระดับครัวเรือน    ประจําป 2564 4. บานเพชรสําโรง หมูที่ 17

3. เพื่อลดปริมาณขยะในเขตเทศบาล หนา 142/152 5. บานตลาดคําปง หมูที่ 21

ตําบลบานเพชร 

3 โครงการปรับปรุงซอมแซม ปรับปรุงซอมแซมโรงยิมในสวนสาธารณะ 200,000 สวนสาธารณะเฉลิม กองชาง

โรงยิมในสาธารณะเฉลิม เฉลิมพระเกียรติ หมูที่21 ใหไดมาตรฐาน ปรากฎในเทศบัญญัติ พระเกียรติ หมูที่ 21

พระเกียรติ หมูที่ 21 ใชงานไดและเหมาะสมกับการใหบริการ งบประมาณรายจาย

แกประชาชน ประจําป 2564

หนา 140/152

450,000           

"2/1

แผนงาน  การเกษตร

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

รวมเปนเงิน

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการคลองสวย น้ําใส จัดกิจกรรมทําความสะอาด แมน้ํา คูคลอง 30,000 1. คลองคําปง หมูที่ 21 สํานักปลัดเทศบาล

คนไทยมีความสุข ภายในเขตเทศบาลตําบลบานเพชร ปรากฎในเทศบัญญัติ 2. สระน้ําบานเพชร หมูที่ 17

งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564

หนา 155/162

2 โครงการรักษน้ํา รักษปา จัดกิจกรรมรักษน้ํา รักษปา รักษาแผนดิน 10,000 ภายในเขตเทศบาลตําบล สํานักปลัดเทศบาล

รักษาแผนดิน ภายในเขตเทศบาลตําบลบานเพชร ปรากฎในเทศบัญญัติ บานเพชร

งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564

หนา 156/162

3 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช สงเสริมใหชุมชนไดมีการอนุรักษพันธุกรรม 20,000 ภายในเขตเทศบาลตําบล สํานักปลัดเทศบาล

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ปรากฎในเทศบัญญัติ บานเพชร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยเปาหมายคือพื้นที่ ทั้ง 5 หมูบาน งบประมาณรายจาย

สยามบรมราชกุมารี และพื้นที่สาธารณะ ประจําป 2564

หนา 156/162

60,000             

แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการบานเพชรนาอยู สงเสริมใหชุมชนมีการขับเคลื่อนชุมชน 40,000 1. บานเพชร หมูที่ 1 กองสวัสดิการสังคม

หนาบานนาดู ในบานนามอง ตามโครงการบานเพชรนาอยู หนาบาน ปรากฎในเทศบัญญัติ 2. บานเพชร หมูที่ 2

นาดูในบานนามอง ทั้ง 5 หมูบานในเขต งบประมาณรายจาย 3. บานเพชรพัฒนา หมูที่ 16

เทศบาลฯ ประจําป 2564 4. บานเพชรสําโรง หมูที่ 17

หนา 143/162 5. บานตลาดคําปง หมูที่ 21

40,000               "2/2

แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน พ.ศ.2564

ท ชอโครงการ

รวมเปนเงิน

รวมเปนเงิน

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2563

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการคนบานแพชร รวมตัว จัดกิจกรรมทําความสะอาดชุมชนตาม 100,000 1. บานเพชร หมูที่ 1 กองสาธารณสุขและ

หลอมใจ ทําความสะอาด โครงการคนบานเพชร รวมตัวหลอมใจทํา ปรากฎในเทศบัญญัติ 2. บานเพชร หมูที่ 2 สิ่งแวดลอม

ครั้งใหญ เฉลิมพระเกียรติฯ ความสะอาดครั้งใหญเฉลิมพระเกียรติฯ งบประมาณรายจาย 3. บานเพชรพัฒนา หมูที่ 16

(Big Cleaning Day) (Big Cleaning Day) 1 ครั้ง/ป ประจําป 2564 4. บานเพชรสําโรง หมูที่ 17

หนา 148/162 5. บานตลาดคําปง หมูที่ 21

100,000           

"2/3

รวมเปนเงิน

ท ชอโครงการ







                                                                                                                       



ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม
แผนงาน บริหารงานทั่วไป

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ 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 กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลดํารง จัดกิจกรรมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติฯ 10,000 เทศบาลตําบลบานเพชร สํานักปลัดเทศบาล

ตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรากฎในเทศบัญญัติ

“ครอบครัวคนดี ศรีบานเพชร” งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564

หนา 13/162

2 กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลที่ชวยเหลือ จัดกิจกรรมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติฯ 10,000 เทศบาลตําบลบานเพชร สํานักปลัดเทศบาล

กิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ ปรากฎในเทศบัญญัติ

 “คนดี ศรีบานเพชร” งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564

หนา 13/162

3 กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/ จัดกิจกรรมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติฯ 12,000 เทศบาลตําบลบานเพชร สํานักปลัดเทศบาล

บุคคลที่มีความซื่อสัตยสุจริตมีคุณธรรม สําหรับเจาหนาที่เทศบาล ปรากฎในเทศบัญญัติ

ประจําเดือน งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564

หนา 14/162

4 กิจกรรมสงเสริมสภาเด็กเยาวชนตอ จัดประชุมเวที "สภาเด็กและเยาวชน" 10,000 เทศบาลตําบลบานเพชร สํานักปลัดเทศบาล

ตานการทุจริต เพื่อเฝาระวังการทุจริต ปรากฎในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564

หนา 14/162

5 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของ จัดประชุมเวทีประชาคมเพื่อการพัฒนา 30,000 เทศบาลตําบลบานเพชร สํานักปลัดเทศบาล

ประชาชนโดยกระบวนการจัดเวที ทองถิ่นและเฝาระวังการทุจริต ปรากฎในเทศบัญญัติ

ประชาคมเพื่อการพัฒนาทองถิ่น งบประมาณรายจาย

และเฝาระวังการทุจริต ประจําป 2564

หนา 23/162 "3/1

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ 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.
6 โครงการเยาวชนสัมพันธ เพื่อเฝา จัดกิจกรรมเดินรณรงคสรางกระแส 10,000 เทศบาลตําบลบานเพชร สํานักปลัดเทศบาล

ระวังการทุจริต เพื่อเฝาระวังการทุจริต ในโรงเรียน ปรากฎในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564

หนา 23/162

7 โครงการสรางจิตสํานึกและความ จัดประชุมสมาชิกสภาเทศบาล 10,000 เทศบาลตําบลบานเพชร สํานักปลัดเทศบาล

ตระหนักในการตอตานการทุจริต เพื่อเฝาระวังการทุจริต ปรากฎในเทศบัญญัติ

ของกิจการสภาเทศบาลตําบล งบประมาณรายจาย

บานเพชร ประจําป 2564

หนา 24/162

92,000            

แผนงาน การศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จัดกิจกรรมจัดงานวันเด็กแหงชาติ 100,000 เทศบาลตําบลบานเพชร กองการศึกษาฯ

ในวันเสารที่ 2 ของเดือนมกราคม ปรากฎในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564

หนา 83/162

2 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ 1. สนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับเด็ก 164,640 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลตําบลบานเพชร

(เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา งบประมาณรายจาย

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) ประจําป 2564

หนา 83/162

2. สนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับเด็ก 336,000 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล กองการศึกษาฯ

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฯ ปรากฎในเทศบัญญัติ ตําบลบานเพชร

งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564

หนา 83/162 "3/2

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

พ.ศ.2564
ที่ ชื่อโครงการ

พ.ศ.2563

ที่
พ.ศ.2564

ชื่อโครงการ
พ.ศ.2563

รวมเปนเงิน

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ 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.
3 โครงการสนับสนุนคาใชจายใน สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถาน 267,800 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล กองการศึกษาฯ

การบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุน ศึกษา ไดแก คาใชจายในการปรับปรุง ปรากฎในเทศบัญญัติ ตําบลบานเพชร
สําหรับการสงเสริมศักยภาพการจัด หลักสูตร คาอินเตอรเน็ต คาพัฒนา/ งบประมาณรายจาย
การศึกษาทองถิ่น) โรงเรียนอนุบาล ปรับปรุงหองสมุด คาพัฒนาแหลงเรียนรู ประจําป 2564
เทศบาล คารณรงคปองกันยาเสพติด  คาพัฒนา หนา 84/162

ผูประกอบวิชาชีพครู
4 โครงการสนับสนุนคาใชจายใน สนับสนุนคาใชจายในคาจัดการเรียน 54,400 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ

การบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุน การสอน อัตราคนละ 1,700  บาท/ป ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลตําบลบานเพชร
สําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการ งบประมาณรายจาย
สอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประจําป 2564

หนา 85/162
5 โครงการสนับสนุนคาใชจายใน สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถาน 226,400 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล กองการศึกษาฯ

การบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุน ศึกษา ไดแก คาจัดการเรียนการสอน ปรากฎในเทศบัญญัติ ตําบลบานเพชร
สําหรับสนับสนุนคาจัดการศีกษา คาหนังสือ คาอุปกรณการเรียน งบประมาณรายจาย
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษา คาเครื่องแบบ นักเรียน คากิจกรรม ประจําป 2564
ขั้นพื้นฐาน พัฒนาผูเรียน  อัตรา/คน/ป หนา 86/162

6 โครงการสนับสนุนคาใชจายใน สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถาน 36,160 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล กองการศึกษาฯ
การบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุน ศึกษา ไดแก คาหนังสือ  คาอุปกรณ ปรากฎในเทศบัญญัติ ตําบลบานเพชร
สําหรับสนับสนุนคาจัดการศีกษา การเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน งบประมาณรายจาย
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตรา/คน/ป ประจําป 2564

หนา 87/162
7 โครงการสนับสนุนคาใชจายใน 1. โครงการเสริมสรางแรงบันดาลใจ 20,000 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล กองการศึกษาฯ

การพัฒนาสถานศึกษาตามแผน แกเด็กปฐมวัยสูความสําเร็จ ปรากฎในเทศบัญญัติ ตําบลบานเพชร
ปฏิบัติการ ประจําป 2563 งบประมาณรายจาย
(โรงเรียนอนุบาลฯ) ประจําป 2564

หนา 88/162
2. โครงการจัดการแขงขันกีฬาสีภายใน 20,000 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล กองการศึกษาฯ
โรงเรียนอนุบาลฯ ปรากฎในเทศบัญญัติ ตําบลบานเพชร

งบประมาณรายจาย
ประจําป 2564
หนา 88/162 "3/3

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ 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.
3. โครงการกิจกรรมรักการอานใน 10,000 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล กองการศึกษาฯ

ท ชอโครงการ

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



สถานศึกษา  ปรากฎในเทศบัญญัติ ตําบลบานเพชร

งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564

หนา 88/162

4. โครงการน้ําดื่มสะอาดปลอดภัยใสใจ 30,000 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล กองการศึกษาฯ

คุณภาพ ปรากฎในเทศบัญญัติ ตําบลบานเพชร

งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564

หนา 88/162

5. โครงการ Big Cleanning day 10,000 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล กองการศึกษาฯ

และจัดกิจกรรม 5 ส.   ปรากฎในเทศบัญญัติ ตําบลบานเพชร

งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564

หนา 88/162

6. โครงการนอนหลับปลอดภัยใสใจ 30,000 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล กองการศึกษาฯ

สุขภาพเด็กปฐมวัย ปรากฎในเทศบัญญัติ ตําบลบานเพชร

งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564

หนา 88/162

7. โครงการจัดประชุมผูปกครองประจําป  10,000 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล กองการศึกษาฯ

ปรากฎในเทศบัญญัติ ตําบลบานเพชร

งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564

หนา 88/162

8. โครงการเยี่ยมบานประสานใจ  10,000 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล กองการศึกษาฯ

ปรากฎในเทศบัญญัติ ตําบลบานเพชร

งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564

หนา 88/162 "3/4

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ 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.
9. โครงการประชุมเพื่อจัดทําและทบทวน 10,000 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล กองการศึกษาฯ

การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและการ ปรากฎในเทศบัญญัติ ตําบลบานเพชร

จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ งบประมาณรายจาย

พ.ศ.2564พ.ศ.2563
ชื่อโครงการที่



พ.ศ.2564   ประจําป 2564

หนา 88/162

10. โครงการพัฒนาระบบขอมูล 10,000 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล กองการศึกษาฯ

สารสนเทศเพื่อการบริหาร ปรากฎในเทศบัญญัติ ตําบลบานเพชร

งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564

หนา 88/162

11. โครงการพัฒนาระบบประกัน 10,000 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล กองการศึกษาฯ

คุณภาพภายในสถานศึกษา  ปรากฎในเทศบัญญัติ ตําบลบานเพชร

งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564

หนา 88/162

12. โครงการเสริมสรางและพัฒนา 10,000 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล กองการศึกษาฯ

บุคลากรเพื่อพัฒนาระบบการประกัน ปรากฎในเทศบัญญัติ ตําบลบานเพชร

คุณภาพภายใน งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564

หนา 88/162

13. โครงการพัฒนาระบบเวปไซดของ 10,000 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล กองการศึกษาฯ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบานเพชร  ปรากฎในเทศบัญญัติ ตําบลบานเพชร

งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564

หนา 88/162

14. โครงการจัดประสบการณตรงกับ 10,000 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล กองการศึกษาฯ

เจาของภาษาสูอาเซียน ปรากฎในเทศบัญญัติ ตําบลบานเพชร

งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564

หนา 88/162 "3/5

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ 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.
15. โครงการพัฒนาแผนการจัด 5,000 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล กองการศึกษาฯ
ประสบการณการศึกษาทองถิ่นสู ปรากฎในเทศบัญญัติ ตําบลบานเพชร
ประชาคมอาเซียนสําหรับระดับการ งบประมาณรายจาย
ศึกษาปฐมวัย ประจําป 2564

หนา 88/162
8 โครงการสนับสนุนคาใชจายใน 1. โครงการมอบตัวเปนศิษยพิชิตหัวใจ 5,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ

พ.ศ.2564
ที่ ชื่อโครงการ

พ.ศ.2563



การพัฒนาสถานศึกษาตามแผน ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลตําบลบานเพชร
ปฏิบัติการ ประจําป 2563 งบประมาณรายจาย
(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) ประจําป 2564

หนา 90/162
2. โครงการเสริมสรางแรงบันดาลใจ 20,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ
แกเด็กปฐมวัยสูความสําเร็จ ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลตําบลบานเพชร

งบประมาณรายจาย
ประจําป 2564
หนา 90/162

3. โครงการจัดการแขงขันกีฬาสีภายใน 20,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ  ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลตําบลบานเพชร

งบประมาณรายจาย
ประจําป 2564
หนา 90/162

4. โครงการ “พระสอนธรรมะ” 5,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ
ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลตําบลบานเพชร
งบประมาณรายจาย
ประจําป 2564
หนา 90/162

5. โครงการจัดกิจกรรมไหวครู 10,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ
ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลตําบลบานเพชร
งบประมาณรายจาย
ประจําป 2564
หนา 90/162

"3/6

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ 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.
6. โครงการจัดกิจกรรม Back to School  10,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ

ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลตําบลบานเพชร

งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564

หนา 90/162

7. โครงการน้ําดื่มสะอาดปลอดภัย 20,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ

เพื่อวัยใสแข็งแรง  ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลตําบลบานเพชร

งบประมาณรายจาย

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ประจําป 2564

หนา 90/162

8. โครงการเฝาระวังดานภาวะสุขภาพ 10,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ

ของเด็กปฐมวัย ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลตําบลบานเพชร

งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564

หนา 90/162

9. โครงการ Big Cleaning day 10,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ

และจัดกิจกรรม 5 ส. ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลตําบลบานเพชร

งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564

หนา 90/162

10. โครงการนอนหลับปลอดภัยใสใจ 10,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ

สุขภาพเด็กปฐมวัย ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลตําบลบานเพชร

งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564

หนา 90/162

11. โครงการจัดหาครุภัณฑที่จําเปนตอง 56,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ

ใชในการปฏิบัติงาน  ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลตําบลบานเพชร

งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564

หนา 90/162

"3/7

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ 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.
12. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ 30,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ

บุคลากรทางการศึกษา ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลตําบลบานเพชร

งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564

หนา 90/162

13. โครงการจัดทํามุมเรียนรูกาวสู    10,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ

AEC อยางมีคุณภาพ ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลตําบลบานเพชร

งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



หนา 90/162

14. โครงการจัดประสบการณตรงกับ 20,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ

เจาของภาษาสูอาเซียน  ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลตําบลบานเพชร

งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564

หนา 90/162

15. โครงการจัดประชุมผูปกครองประจําป 10,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ

ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลตําบลบานเพชร

งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564

หนา 90/162

16. โครงการเยี่ยมบานประสานใจ  10,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ

ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลตําบลบานเพชร

งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564

หนา 90/162

17. โครงการประชุมเพื่อจัดทําและทบทวน 10,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ

การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและการ ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลตําบลบานเพชร

จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ งบประมาณรายจาย

พ.ศ.2564  ประจําป 2564

หนา 91/162 "3/8

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ 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.
18. โครงการประชุมเพื่อการจัดทําหรือ 10,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ

ทบทวนหลักสูตรของสถานศึกษา ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลตําบลบานเพชร

งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564

หนา 91/162

19. โครงการสานสัมพันธ บาน วัด 10,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลตําบลบานเพชร

งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564

หนา 91/162

20. โครงการพัฒนาระบบประกัน 10,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ

พ.ศ.2564
ที่ ชื่อโครงการ

พ.ศ.2563



คุณภาพภายในสถานศึกษา  ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลตําบลบานเพชร

งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564

หนา 91/162

21. โครงการเสริมสรางและพัฒนา 10,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ

บุคลากรเพื่อพัฒนาระบบการประกัน ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลตําบลบานเพชร

คุณภาพภายใน งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564

หนา 91/162

22. โครงการพัฒนาระบบเวปไซดของ 10,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลตําบลบานเพชร

บานเพชร งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564

หนา 91/162

9 โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมให  บูรณาการจัดกิจกรรมการสรางภูมิคุมกัน 10,000 1. โรงเรียนชุมชนบานเพชรฯ กองการศึกษาฯ

เด็กปฐมวัย(กิจกรรม“โตไปไมโกง”) ทางสังคมใหเด็กปฐมวัย ปรากฎในเทศบัญญัติ 2. โรงเรียนบานหนอง

ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล อยางนอยปการศึกษาละ 4 ครั้ง งบประมาณรายจาย ผักแวน 

บานเพชร ประจําป 2564

หนา 91/162 "3/9

รายละเอียด งบประมาณ สถานที หนวยงาน
ของกิจกรรมทีเกิดขึนจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ 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.

10 โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมให  บูรณาการจัดกิจกรรมการสรางภูมิคุมกัน 10,000 1. โรงเรียนชุมชนบานเพชรฯ กองการศึกษาฯ
ปฐมวัย(กิจกรรม“โตไปไมโกง”)   ใน ทางสังคมใหเด็กปฐมวัย ปรากฎในเทศบัญญัติ 2. โรงเรียนบานหนอง
ศูนยพัฒนาเดกเล็กเทศบาลตําบล อยางนอยปการศึกษาละ 4 ครั้ง งบประมาณรายจาย ผักแวน 
บานเพชร ประจําป 2564

หนา 92/162
11 โครงการกอสรางลานกีฬา กอสรางลานกีฬาอเนกประสงคใน 200,000 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล กองการศึกษาฯ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบาน โรงเรียนอนุบาลตามแบกรมพละ ปรากฎในเทศบัญญัติ ตําบลบานเพชร
ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ งบประมาณรายจาย
จํานวน 1 แหง ประจําป 2564

หนา 92/162
12 โครงการกอสรางเสาธง โรงเรียนอนุบา กอสรางเสาธง สูง 12 เมตร 99,360 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล กองการศึกษาฯ

เทศบาลตําบลบานเพชร จํานวน 1 ตน ตามแบบเทศบาล ปรากฎในเทศบัญญัติ ตําบลบานเพชร
กําหนด งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564
หนา 92/162

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



13 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม 1. สนับสนุนอาหารเสริมนมศูนยพัฒนา 1,301,767 1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ
(นม) เด็กเล็กเทศบาลตําบลบานเพชร ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลตําบลบานเพชร

จํานวน 78,467 บาท งบประมาณรายจาย 2. โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
2. สนับสนุนอาหารเสริมนมโรงเรียน ประจําป 2564 ตําบลบานเพชร
อนุบาลฯเทศบาลตําบลบานเพชร หนา 94/162 3. โรงเรียนชุมชน
จํานวน 128,767 บาท บานเพชรฯ
3. สนับสนุนอาหารเสริมนมโรงเรียน 4. โรงเรียนบานหนอง
ชุมชนบานเพชร (วันครู 2500) ผักแวน 
จํานวน 973,812 บาท
4. สนับสนุนอาหารเสริมนมโรงเรียน
บานหนองผักแวน จํานวน102,612 บาท

14 โครงการอาหารกลางวันนักเรียน สนับสนุนคาอาหารกลางวันใหแกนักเรียน 2,247,000 1. โรงเรียนชุมชนบานเพชรฯ กองการศึกษาฯ
100% (เงินอุดหนุน) ที่มีโรงเรียนอยูภายในเขตเทศบาล ปรากฎในเทศบัญญัติ 2. โรงเรียนบานหนอง

1.โรงเรียนชุมชนบานเพชร (วันครู 2500) งบประมาณรายจาย ผักแวน 
เปนเงิน 2,032,800 บาท ประจําป 2564
2. โรงเรียนบานหนองผักแวน หนา 105/162
เปนเงิน 214,200 บาท

4,825,127 "3/10

แผนงาน งบกลาง

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการสรางหลักประกันรายได จายเบี้ยยังชีพ ใหแก ผูสูงอายุ 8,212,000 1. บานเพชร หมูที่ 1 กองสวัสดิการสังคม

ใหแกผูสูงอายุ (เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ) ในเขตเทศบาลตําบลบานเพชร ปรากฎในเทศบัญญัติ 2. บานเพชร หมูที่ 2

งบประมาณรายจาย 3. บานเพชรพัฒนา หมูที่ 16
ประจําป 2564 4. บานเพชรสําโรง หมูที่ 17

หนา 159/162 5. บานตลาดคําปง หมูที่ 21

2  โครงการสนับสนุนการเสริมสราง จายเบี้ยยังชีพ ใหแก ผูพิการในเขต 2,300,000 1. บานเพชร หมูที่ 1 กองสวัสดิการสังคม

สวัสดิการทางสังคมใหแกคนพิการ ตําบลบานเพชร คนละ 800 บาทตอเดือน ปรากฎในเทศบัญญัติ 2. บานเพชร หมูที่ 2

งบประมาณรายจาย 3. บานเพชรพัฒนา หมูที่ 16
ประจําป 2564 4. บานเพชรสําโรง หมูที่ 17

หนา 160/162 5. บานตลาดคําปง หมูที่ 21

3 โครงการจายเงินสงเคราะหผูปวย จายเบี้ยยังชีพ ใหแก  ผูปวยเอดส ในเขต 60,000 1. บานเพชร หมูที่ 1 กองสวัสดิการสังคม

เอดส (เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส) เทศบาลตําบลบานเพชร คนละ 500 บาท ปรากฎในเทศบัญญัติ 2. บานเพชร หมูที่ 2

ตอเดือน งบประมาณรายจาย 3. บานเพชรพัฒนา หมูที่ 16
ประจําป 2564 4. บานเพชรสําโรง หมูที่ 17

หนา 160/162 5. บานตลาดคําปง หมูที่ 21

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

รวมเปนเงิน



4 โครงการปองกันและบรรเทา ใหความชวยเหลือผูประสบภัยเมื่อเกิด 1,131,360 1. บานเพชร หมูที่ 1 สํานักปลัดเทศบาล

ความเดือดรอนของประชาชน สาธารณภัยตางๆในเขตเทศบาลตําบล ปรากฎในเทศบัญญัติ 2. บานเพชร หมูที่ 2

ที่เกิดจากสาธารณภัย บานเพชร ไดครบ 100% งบประมาณรายจาย 3. บานเพชรพัฒนา หมูที่ 16
ประจําป 2564 4. บานเพชรสําโรง หมูที่ 17

หนา 160/162 5. บานตลาดคําปง หมูที่ 21

5 โครงการอุดหนุนการดําเนินงาน อุดหนุนงบประมาณสมทบกองทุนหลัก 150,000 เทศบาลตําบลบานเพชร กองสาธารณสุข

หลักประกันสุขภาพในระดับ ประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นไมนอยกวา ปรากฎในเทศบัญญัติ และสิ่งแวดลอม

ทองถิ่น รอยละ 50 ของคาบริการสาธารณสุขที่ได งบประมาณรายจาย
รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจําป 2564

แหงชาติ หนา 161/162

"3/11

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ 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.
6 โครงการปรับปรุงการจราจร ปรับปรุงเครื่องหมายจราจร ปายเตือนภัย 50,000 1. บานเพชร หมูที่ 1 สํานักปลัดเทศบาล

ภายในเขตเทศบาล จราจรและกระจกทางแยกตางๆ ในเขต ปรากฎในเทศบัญญัติ 2. บานเพชร หมูที่ 2

เทศบาลตําบลบานเพชร งบประมาณรายจาย 3. บานเพชรพัฒนา หมูที่ 16

ประจําป 2564 4. บานเพชรสําโรง หมูที่ 17

หนา 161/162 5. บานตลาดคําปง หมูที่ 21

11,903,360      

แผนงาน สังคมสงเคราะห

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการจัดงานวันผูสูงอายุ จัดกิจกรรมวันผูสูงอายุ ในวันที่ 14 100,000 เทศบาลตําบลบานเพชร กองสวัสดิการสังคม

เทศบาลตําบลบานเพชร เมษายน ของทุกป ปรากฎในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
ประจําป 2564
หนา 129/162

2 โครงการฝกอบรมโรงเรียนผูสูงอายุ ฝกอบรมผูสูงอายุทุกคน และผูที่มีอายุยาง 150,000 โรงเรียนผูสูงอายุ เทศบาล กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลตําบลบานเพชร เขาสูวัยสูงอายุ ทั้ง 5 หมูบานในเขต ปรากฎในเทศบัญญัติ ตําบลบานเพชร

เทศบาลตําบลบานเพชร งบประมาณรายจาย
ประจําป 2564

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

รวมเปนเงิน

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2563

ที่ ชื่อโครงการ

พ.ศ.2564



หนา 130/162
3 โครงการสงเคราะหผูดอยโอกาส ดําเนินการใหความชวยเหลือประชาชน/ 20,000 1. บานเพชร หมูที่ 1 กองสวัสดิการสังคม

ครอบครัวที่ประสบปญหา ความเดือดรอน ปรากฎในเทศบัญญัติ 2. บานเพชร หมูที่ 2
ประชาชนทั้ง 5 หมู งบประมาณรายจาย 3. บานเพชรพัฒนา หมูที่ 16

ประจําป 2564 4. บานเพชรสําโรง หมูที่ 17
หนา 130/162 5. บานตลาดคําปง หมูที่ 21

4 โครงการอบรมเพื่อพัฒนา ดําเนินการฝกอบรมเยาวชนแกนนําจาก 18,000 เทศบาลตําบลบานเพชร กองสวัสดิการสังคม
ศักยภาพเยาวชนแกนนํา 4 ดี ชุมชนตางๆในเทศบาลตําบลบานเพร ปรากฎในเทศบัญญัติ
รูรักสามัคคีพัฒนาทองถิ่น โดยคัดเลือกจากสถานศึกษาในชุมชน งบประมาณรายจาย

และจากผูนําชุมชน จํานวน 50 คน ประจําป 2564
และวิทยากรและคณะผูบริหารเจาหนาที่ หนา 130/162
10 คน "3/12

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ 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.
5 โครงการชวยเหลือผูประสบภัย อุดหนุนงบประมาณใหแกมูลนิธิเมตตา 150,000 มูลนิธิเมตตาการกุศล กองสวัสดิการสังคม

และใหการสงเคราะหผูยากไรและ การกุศล ในการดําเนินโครงการฯ ปรากฎในเทศบัญญัติ
ผูดอยโอกาสในชุมชน งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564
หนา 152/162

438,000           

แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพคนดี คัดเลือก เด็กและเยาวชน ที่มีคุณสมบัติ 20,000 เทศบาลตําบลบานเพชร กองสวัสดิการสังคม

ศรีบานเพชร “คนดีศรีแผนดินถิ่นบานเพชร” ปรากฎในเทศบัญญัติ
สาขาตางๆ และประกาศเกียรติคุณให งบประมาณรายจาย
รับทราบโดยทั่วกันในโอกาสสําคัญๆ ประจําป 2564

หนา 144/162
2 โครงการอบรมใหความรูเชิงปฏิบัติ  1. ดําเนินการฝกอบรมใหความรู 100,000 เทศบาลตําบลบานเพชร กองสวัสดิการสังคม

การสงเสริมและพัฒนาอาชีพ สงเสริมพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี ปรากฎในเทศบัญญัติ
กลุมสตรี โดยวิทยากรจากพัฒนาชุมชนอําเภอ งบประมาณรายจาย

บําเหน็จณรงค ประจําป 2564
2. ดําเนินกิจกรรมสงเสริมอาชีพกลุม หนา 145/162
สตรีโดยวิทยากรภูมิปญญาทองถิ่น
3. จัดงานวันสตรีสากล 

รวมเปนเงิน

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



4. จัดกิจกรรมรวมพลังสตรีสรางพลเมือง
ดีวิถีประชาธิปไตย
5. จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการ
พัฒนากับการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน 
(OTOP) ใหกับกลุมสตรีและกลุม
อาชีพตางๆ

120,000           
"3/13

แผนงาน สาธารณสุข

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการสงเสริมความรูผูประกอบ ดําเนินการจัดฝกอบรมแกผูประกอบ 10,000 เทศบาลตําบลบานเพชร กองสาธารณสุขและ

กิจการหรือการคาที่เปนอันตราย กิจการหรือการคาที่เปนอันตรายตอ ปรากฎในเทศบัญญัติ สิ่งแวดลอม

ตอสุขภาพตามพรบ.การสาธารณสุข สุขภาพในเขตเทศบาลตําบลบานเพชร งบประมาณรายจาย

พ.ศ.2535 ประจําป 2564

หนา 111/162

2 โครงการปองกันและระงับโรคติดตอ ดําเนินการจัดกิจกรรมการดําเนิน
100,000 เทศบาลตําบลบานเพชร กองสาธารณสุขและ

เชน การปองกันและระงับเชื้อไวรัส งานปองกันและระงับโรคติดตอที่
ปรากฎในเทศบัญญัติ สิ่งแวดลอม

โคโรนา  2019 (โควิด-19) เกิดการระบาดในเขตเทศบาลทุกราย งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564

หนา 112/162

3 โครงการรณรงคปองกันโรค จัดกิจกรรม"วันเอดสโลก" เนื่องใน 10,000 เทศบาลตําบลบานเพชร กองสาธารณสุขและ

เอดสเนื่องในวันเอดสโลก วันเอดสโลก วันที่ 1 ธันวาคมของ ปรากฎในเทศบัญญัติ สิ่งแวดลอม

ทุกป งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564

หนา 113/162

4 โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงาน จัดประชุมอบรมใหความรูเกี่ยวกับโรค 50,000 1. เทศบาลตําบลบานเพชร กองสาธารณสุขและ

ปองกันโรคพิษสุนัขบาภายใต    พิษสุนัขบาการปองกันการปฏิบัติตัว ปรากฎในเทศบัญญัติ 2. ทั้ง 5 หมูบานในเขต สิ่งแวดลอม

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย     และแนวทางดําเนินการอื่นๆ จํานวน งบประมาณรายจาย เทศบาลฯ

พ.ศ.2564
ที่

รวมเปนเงิน

ชื่อโครงการ
พ.ศ.2563



จากโรคพิษสุนัขบาตามพระปณิธาน 1 วัน และออกปฏิบัติงานฉีดวัคซีนปองกัน ประจําป 2564

ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจา โรคพิษสุนัขบาในชุมชนตามแผนดําเนิน หนา 114/162

ลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ การของโครงการ

อัครราชกุมารี 

5 โครงการปองกันและควบคุมโรค ดําเนินการปองกัน ควบคุม และทําลาย 150,000 1. ทั้ง 5 หมูบานในเขต กองสาธารณสุขและ

ไขเลือดออก แหลงเพาะพันธุยุงลายในชุมชน ปรากฎในเทศบัญญัติ เทศบาลฯ สิ่งแวดลอม

1. บาน ในหมูบานทุกหมูบาน งบประมาณรายจาย 2. โรงเรียน 3 แหง

2. โรงเรียน จํานวน 3 แหง ประจําป 2564 3. วัด จํานวน 2  แหง

3. วัด จํานวน 2  แหง หนา 115/162 4. สถานที่ราชการ 1  แหง

4. สถานที่ราชการ จํานวน  1  แหง 5. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 แหง

5. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 แหง "3/14

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ 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.

6 โครงการเฝาระวังปองกันและ จัดกิจกรรมรณรงคปองกันและควบคุม 10,000 1. โรงเรียนอนุบาลฯ กองสาธารณสุขและ

ควบคุมโรคมือ เทา ปากใน โรคมือ เทา ปาก ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ปรากฎในเทศบัญญัติ 2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ สิ่งแวดลอม

โรงเรียนอนุบาลฯ และศูนยพัฒนา และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล งบประมาณรายจาย

เด็กเล็ก บานเพชร ประจําป 2564

หนา 116/162

7 โครงการเฝาระวังและตรวจ ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพของตูน้ํา 22,000 1. บานเพชร หมูที่ 1 กองสาธารณสุขและ

สอบคุณภาพน้ําบริโภคตูน้ํา หยอดเหรียญและแหลงน้ําสาธารณะ ปรากฎในเทศบัญญัติ 2. บานเพชร หมูที่ 2 สิ่งแวดลอม

หยอดเหรียญและแหลงน้ํา ในเขตเทศบาลตําบลบานเพชร งบประมาณรายจาย 3. บานเพชรพัฒนา หมูที่ 16

สาธารณะ ประจําป 2564 4. บานเพชรสําโรง หมูที่ 17

หนา 117/162 5. บานตลาดคําปง หมูที่ 21

8 โครงการพัฒนาศักยภาพ ดําเนินการจัดฝกอบรมแกแกนนํา 10,000 1. บานเพชร หมูที่ 1 กองสาธารณสุขและ

แกนนําสุขภาพชุมชนและ สุขภาพและแกนนําชุมชนและสราง ปรากฎในเทศบัญญัติ 2. บานเพชร หมูที่ 2 สิ่งแวดลอม

สรางเครือขายในการปอง เครือขายในการปองกันและควบคุม งบประมาณรายจาย 3. บานเพชรพัฒนา หมูที่ 16

กันและควบคุมโรคติดตอ โรคติดตอ  1 วัน ประจําป 2564 4. บานเพชรสําโรง หมูที่ 17

หนา 117/162 5. บานตลาดคําปง หมูที่ 21

9 โครงการพัฒนาศักยภาพผุประกอบ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูประกอบ 10,000 ตลาดสดเทศบาลตําบล กองสาธารณสุขและ

การฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว การฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตวสู ปรากฎในเทศบัญญัติ บานเพชร สิ่งแวดลอม

สูมาตรฐานเขียงเนื้อสะอาด มาตรฐานเขียงเนื้อสะอาดปลอดภัย งบประมาณรายจาย

ปลอดภัย  ประจําป 2564

หนา 119/162

10 โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบ พัฒนาศักยภาพผูประกอบการรานคา 20,000 รานคาจําหนายอาหาร กองสาธารณสุขและ

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



การรานคาจําหนายอาหารสู จําหนายอาหาร จํานวน 30 ราย ปรากฎในเทศบัญญัติ ในเขตเทศบาลตําบล สิ่งแวดลอม

มาตรฐาน Clean Food Good ในพื้นที่เขตเทศบาลตําบลบานเพชร งบประมาณรายจาย บานเพชร

Taste อยางยั่งยืน ประจําป 2564

หนา 119/162

11 โครงการพัฒนาศักยภาพและ ดําเนินการจัดฝกอบรมแกผูประกอบอาชีพ 10,000 เทศบาลตําบลบานเพชร กองสาธารณสุขและ

สงเสริมความรูและปองกัน พนักงานเก็บขนขยะ เทศบาลตําบล ปรากฎในเทศบัญญัติ สิ่งแวดลอม

ความเสี่ยงจากโรคที่เกิดจากการ บานเพชร 1 วัน งบประมาณรายจาย

ประกอบอาชีพพนักงานเก็บขนขยะ ประจําป 2564

หนา 120/162 "3/15

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ 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.

12 โครงการดําเนินงานตามแนวทาง อุดหนุนงบประมาณสําหรับการดําเนินงาน 100,000 1. บานเพชร หมูที่ 1 กองสาธารณสุขและ
โครงการพระราชดิดานสาธารณสุข ตามแนวทางโครงการพระราชดําริ   ปรากฎในเทศบัญญัติ 2. บานเพชร หมูที่ 2 สิ่งแวดลอม

โดยใหคณะกรรมการหมูบานเปนผูรับผิด งบประมาณรายจาย 3. บานเพชรพัฒนา หมูที่ 16
ชอบจัดทําโครงการ เพื่อสงเสริมสุขภาพ ประจําป 2564 4. บานเพชรสําโรง หมูที่ 17

อนามัย ควบคุมปองกันโรคแกไขปญหา หนา 124/162 5. บานตลาดคําปง หมูที่ 21
ดานสาธารณสุขของประชาชนในหมูบาน
อยางนอย หมูบานละ 3 โครงการ

502,000

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการจัดงานวันตอตาน จัดงานวันตอตานยาเสพติดโลก 10,000 เทศบาลตําบลบานเพชร สํานักปลัดเทศบาล

ยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ปรากฎในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
ประจําป 2564
หนา 58/162

2 โครงการประกวด"ดนตรีในสวน  จัดการประกวดวงดนตรี 50,000 เทศบาลตําบลบานเพชร สํานักปลัดเทศบาล
ตานยาเสพติด" ประจําป 2564   ปรากฎในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย
ประจําป 2564
หนา 58/162

3 โครงการปองกันและแกไข 1. คนหาผูเสพ/ผูติดยา ในสถานศึกษา 50,000 เทศบาลตําบลบานเพชร สํานักปลัดเทศบาล
ปญหายาเสพติดของ ศป.ปส. ในชุมชน ปรากฎในเทศบัญญัติ

2.จัดอบรมเยาวชนแกนนําปองกันและ งบประมาณรายจาย
แกไขปญหายาเสพติด ประจําป 2564
(คายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) หนา 59/162

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

รวมเปนเงิน

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



3. จัดศึกษาดูงานใหกับกลุมเยาวชน
และครอบครัวในการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด

4 โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการ สนับสนุนการใหบริการองคกรปกครอง 30,000 เทศบาลตําบลบานเพชร สํานักปลัดเทศบาล
ชวยเหลือประชาชนขององคกร สวนทองถิ่นอําเภอบําเหน็จณรงค ทุกวัน ปรากฎในเทศบัญญัติ
ปกครองสวนทองถิ่นอําเภอ ยกเวนวันหยุดราชการ งบประมาณรายจาย
บําเหน็จณรงค ประจําป 2564

หนา 60/162 "3/16

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ 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.
5 โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิต จัดการฝกอบรม/ทบทวน จิตอาสา 50,000 เทศบาลตําบลบานเพชร สํานักปลัดเทศบาล

อาสาภัยพิบัติประจําเทศบาลตําบล ภัยพิบัติประจําเทศบาลตําบลบานเพชร ปรากฎในเทศบัญญัติ
บานเพชร งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564
หนา 61/162

6 โครงการฝกซอมแผนปองกัน ฝกซอมแผนปองกันและบรรเทา 40,000 เทศบาลตําบลบานเพชร สํานักปลัดเทศบาล
และบรรเทาสาธารณภัยประจําป สาธารณภัย จํานวน 1 ครั้ง/ป ปรากฎในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย
ประจําป 2564
หนา 63/162

7 โครงการรณรงคปองกันและลด จัดตั้งดานตรวจเพื่อใหบริการประชาชน 30,000 ตั้งดานตรวจ บริเวณถนน สํานักปลัดเทศบาล

อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล ชวงเทศกาลปใหม 7 วันอันตราย ปรากฎในเทศบัญญัติ สุรนารายณ หนาปม ปตท.
ปใหม งบประมาณรายจาย คําปง

ประจําป 2564
หนา 63/162

8 โครงการรณรงคปองกันและลด จัดตั้งดานตรวจเพื่อใหบริการประชาชน 30,000 ตั้งดานตรวจ บริเวณถนน สํานักปลัดเทศบาล
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล ชวงเทศกาลสงกรานต 7 วันอันตราย ปรากฎในเทศบัญญัติ สุรนารายณ หนาปม ปตท.
สงกรานต งบประมาณรายจาย คําปง

ประจําป 2564
หนา 64/162

9 โครงการเสริมสรางความรูดาน จัดฝกอบรมใหความรูดานการปองกัน 10,000 เทศบาลตําบลบานเพชร สํานักปลัดเทศบาล
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และบรรเทาสาธารณภัย ใหกับนักเรียน ปรากฎในเทศบัญญัติ
แกนักเรียนและประชาชน และประชาชนทั่วไป จํานวน 1 ครั้ง/ป งบประมาณรายจาย

ประจําป 2563
หนา 65/162

10 โครงการอบรมอาสากูชีพ กูภัย จัดฝกอบรมตามแผนงานและหลักสูตรที่ 50,000 เทศบาลตําบลบานเพชร สํานักปลัดเทศบาล
ทางน้ํา เพื่อเปนวิทยากรครู ข. กําหนดไวใหกับเจาหนาที่งานปองกันฯ ปรากฎในเทศบัญญัติ

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



สงเสริมความปลอดภัยทางน้ํา ของหนวย/จิตอาสาหนวยงานของรัฐ งบประมาณรายจาย
แกเด็กเทศบาลตําบลบานเพชร และอาสาสมัครกูชีพกูภัย ประจําป 2564

หนา 66/162
350,000           "3/17

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการจัดการแขงขันกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร 100,000 เทศบาลตําบลบานเพชร สํานักปลัดเทศบาล

ขององคกรปกครองสวน ปกครองสวนทองถิ่น (กีฬาเทศบาลและ ปรากฎในเทศบัญญัติ

ทองถิ่น (กีฬาเทศบาลและ กีฬาทองถิ่นสัมพันธ) งบประมาณรายจาย

กีฬาทองถิ่นสัมพันธ) ประจําป 2564

หนา 146/162

100,000           

พ.ศ.2564

รวมเปนเงิน

รวมเปนเงิน

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2563



"3/18



ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการอบรมใหความรูการ ดําเนินงานตามโครงการ 50,000 1. บานเพชร หมูที่ 1 กองสวัสดิการสังคม

ขับเคลื่อนแนวทางปรัชญา 1. จัดอบรมใหความรูปรัชญาเศรษฐกิจ ปรากฎในเทศบัญญัติ 2. บานเพชร หมูที่ 2

เศรษฐกิจพอเพียง พอเพียง งบประมาณรายจาย 3. บานเพชรพัฒนา หมูที่ 16

2. กิจกรรมสงเสริมการฝกอาชีพแก ประจําป 2564 4. บานเพชรสําโรง หมูที่ 17

ประชาชน หนา 144/162 5. บานตลาดคําปง หมูที่ 21

3. ศึกษาดูงานหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง

4. สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ

50,000             

แผนงาน สาธารณสุข

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการมหกรรมอาหารปลอดภัย จัดงานมหกรรมอาหารปลอดภัย 100,000 เทศบาลตําบลบานเพชร กองสาธารณสุขและ

รานอาหารสะอาดรสชาติอรอย จํานวน 1 ครั้ง/ป ปรากฎในเทศบัญญัติ สิ่งแวดลอม

(Clean Food Good Taste)  งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564

หนา 121/162

100,000           

"4/1

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

รวมเปนเงิน

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

รวมเปนเงิน

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนา จัดฝกอบรมและศึกษาดูงานใหกับ 15,000 เทศบาลตําบลบานเพชร สํานักปลัดเทศบาล

ศักยภาพขององคกรจัดทําแผน คณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนา ปรากฎในเทศบัญญัติ

พัฒนาของเทศบาลตําบล ของเทศบาลตําบลบานเพชร ไดแก งบประมาณรายจาย

บานเพชร 1. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ประจําป 2564

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน หนา 37/162

พัฒนาเทศบาล

3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

เทศบาลแผนพัฒนา

2 โครงการจัดประชุมประชาคม จัดประชุมประชาคมในระดับตําบล 15,000 เทศบาลตําบลบานเพชร สํานักปลัดเทศบาล

เพื่อการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อรวมคิดรวมทํารวมตัดสินใจรวมแก ปรากฎในเทศบัญญัติ

ระดับตําบล รวมตัดสินใจรวมแกปญหา ในการพัฒนา งบประมาณรายจาย

ทองถิ่น ประจําป 2564

หนา 36/162

30,000             

"4/2

รวมเปนเงิน

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ยุทธศาสตรที่ 5 การอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น 
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการจัดงาน "ปรับตัวเปลี่ยน จัดกิจกรรม "ปรับตัวเปลี่ยนใจไปวัดทําบุญ 5,000 จัดกิจกรรมฯ ณ สวน กองการศึกษาฯ

ใจไปวัดทําบุญ สรางคุณงามความ สรางคุณงามความดีกอนที่ใครเขาจะหาม ปรากฎในเทศบัญญัติ สุขภาพและสวน
ดีกอนที่ใครเขาจะหามรางเรา รางเราเขาวัด" ทุกวันพระตลอดเดือน งบประมาณรายจาย สาธารณะ หมูที่ 21
เขาวัด" เขาพรรษา ประจําป 2564 เทศบาลตําบลบานเพชร

หนา 147/162
2 โครงการ "คนบานเพชร จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร สงทายปเกา 30,000 สวนสุขภาพและสวน กองการศึกษาฯ

ครอบครัวอบอุน ทําบุญตักบาตร ตอนรับปใหม วันที่ 31 ธันวาคมของทุกป ปรากฎในเทศบัญญัติ สาธารณะ หมูที่ 21
สงทายปเกาตอนรับปใหม" วันที่ 31 ธันวาคมของทุกป งบประมาณรายจาย เทศบาลตําบลบานเพชร

ประจําป 2564 อ.บําเหน็จณรงค 
หนา 148/162 จ.ชัยภูมิ

3 โครงการจัดงานเนื่องใน จัดกิจกรรมเนื่องในงานรัฐพิธีตางๆ เชน 10,000 วัดเพชรภูมิสุวรรณ สํานักปลัดเทศบาล
วันรัฐพิธีตางๆ วันพอขุนรามคําแหงฯ วันสมเด็จพระนเรศวร ปรากฎในเทศบัญญัติ วราราม

มหาราช (วันกองทัพไทย) วันปยมหาราช งบประมาณรายจาย
วันรัฐธรรมนูญ ฯลฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี ประจําป 2564

หนา 149/162  
4 โครงการจัดงานเนื่องใน จัดกิจกรรมเนื่องในงานราชพิธีตางๆ เชน 10,000 วัดเพชรภูมิสุวรรณ สํานักปลัดเทศบาล

วันราชพิธีตางๆ วันฉัตรมงคล วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา ปรากฎในเทศบัญญัติ วราราม
นพืชมงคลวันอาสาฬหบูชา ฯลฯ งบประมาณรายจาย
ตามมติคณะรัฐมนตรี ประจําป 2564

หนา 149/162  
5 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สนับสนุน 100,000 เทศบาลตําบลบานเพชร สํานักปลัดเทศบาล

สนับสนุนโครงการอันเนื่องมา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปรากฎในเทศบัญญัติ
จากพระราชดําริและโครงการเทิด ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล งบประมาณรายจาย
พระเกียรติอื่นๆ อดุลยเดช สมเด็จพระนางเจาพระบรม ประจําป 2564

ราชินีนาถและสมเด็จพระเจาอยูหัวมหา หนา 149/162
วชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร "5/1

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ที่ ชื่อโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ 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.
6 โครงการจัดงานเฉลิมพระชนม จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท 200,000 เทศบาลตําบลบานเพชร สํานักปลัดเทศบาล

พรรษาritpkmสมเด็จพระปรเมนทรสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร ปรากฎในเทศบัญญัติ
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว งบประมาณรายจาย
พระวชิรเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 10(28 กรกฎาคม) ประจําป 2564
 (28 กรกฎาคม) หนา 151/162

7 โครงการจัดงานประเพณีวัน จัดกิจกรรมวันสงกรานตเทศบาลตําบล 100,000 เทศบาลตําบลบานเพชร กองการศึกษาฯ
สงกรานต บานเพชร  จํานวน 1 ครั้งตอป ปรากฎในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย
ประจําป 2564
หนา 150/162

8 โครงการจัดงานวันเขาพรรษา จัดขบวนแหเทียนพรรษารวมกับอําเภอ 100,000 ที่วาการอําเภอบําเหน็จ กองการศึกษาฯ
บําเหน็จณรงคและถวายปจจัยใหแกวัดใน ปรากฎในเทศบัญญัติ ณรงค
เขตเทศบาลในวันเขาพรรษา  งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564
หนา 150/162

9 โครงการจัดงานวันคลายวัน จัดงานวันคลายวันพระบรมราชสมภพของ 50,000 ที่วาการอําเภอบําเหน็จ สํานักปลัดเทศบาล
พระบรมราชสมภพของพระบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหา ปรากฎในเทศบัญญัติ ณรงค
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร งบประมาณรายจาย
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วันชาติ และวันพอแหงชาติวันที่ 5 ประจําป 2564
บรมนาถบพิตร วันชาติ ของทุกป หนา 151/162
และวันพอแหงชาติ

10 โครงการจัดงานวันคลายวันสวรรคตจัดงานวันคลายวันสวรรคตของพระบาท 50,000 ที่วาการอําเภอบําเหน็จ สํานักปลัดเทศบาล
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชน สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล ปรากฎในเทศบัญญัติ ณรงค
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร งบประมาณรายจาย
มหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม ของทุกป ประจําป 2564

หนา 151/162
11 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนม จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ 100,000 จัดกิจกรรมฯ ณ สวน สํานักปลัดเทศบาล

พรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระนางเจาฯ พระบรมราชินี ปรากฎในเทศบัญญัติ สุขภาพและสวน
พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายนของทุกป งบประมาณรายจาย สาธารณะ หมูที่ 21

ประจําป 2564 เทศบาลตําบลบานเพชร
หนา 152/162

"5/2

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ 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.

12 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนม จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ 50,000 จัดกิจกรรมฯ ณ สวน สํานักปลัดเทศบาล

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ท ชอโครงการ



พรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนี พระบรมราชชนนีพันปหลวงและวันแม ปรากฎในเทศบัญญัติ สุขภาพและสวน

พันปหลวงและวันแมแหงชาติ แหงชาติ12 สิงหาคม ของทุกป งบประมาณรายจาย สาธารณะ หมูที่ 21

ประจําป 2564 เทศบาลตําบลบานเพชร

หนา 152/162

13 โครงการจัดงานสืบสานประเพณี จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงสืบสาน 100,000 จัดกิจกรรมฯ ณ สวน กองการศึกษาฯ

วันลอยกระทง วัฒนธรรมไทย ปรากฎในเทศบัญญัติ สุขภาพและสวน

งบประมาณรายจาย สาธารณะ หมูที่ 21

ประจําป 2564 เทศบาลตําบลบานเพชร

หนา 152/162

14 โครงการจิตอาสา พระราชทาน จิตอาสารวมประกอบกิจกรรมสาธารณะ 50,000 จัดกิจกรรมฯ ณ สวน สํานักปลัดเทศบาล

ตามแนวพระราชดําริ "เราทํา ประโยชนตางๆ ปรากฎในเทศบัญญัติ สุขภาพและสวน

ความดี ดวยหัวใจ" งบประมาณรายจาย สาธารณะ หมูที่ 21

ประจําป 2564 เทศบาลตําบลบานเพชร

หนา 153/162
15 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน 1) ฝกอบรมกลุมเปาหมายตามหลักสูตร 100,000 1. หนาอนุสาวรียเจาพอ กองการศึกษาฯ

สืบสานประเพณีงานบุญเดือนหก จํานวนไมนอยกวา 110 คน ปรากฎในเทศบัญญัติ พญาแล จ.ชัยภูมิ

พิธีสักการะบวงสรวง เจาพอ 2) นํากลุมเปาหมายเขารวมศึกษาดูงานสืบ งบประมาณรายจาย 2. หนาที่วาการอําเภอ

พญาแล สานประเพณีงานบุญเดือนหก (สักการะ ประจําป 2564 บําเหน็จณรงค

เจาพอพญาแล) ที่จังหวัดชัยภูมิ หนา 153/162

จํานวน 1 ครั้ง

3) นําประชาชนกลุมเปาหมายรวมพิธีการรํา

ถวายบวงสรวงเจาพอพญาแล เนื่องใน

งานบุญเดือนหก (จังหวัดชัยภูมิ/หนาที่วา

วาการอําเภอบําเหน็จณรงค)

955,000            

"5/3

รวมเปนเงิน



ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการประชาชน
แผนงาน  บริหารทั่วไป

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ 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 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและ เพิ่มชองทางการสื่อสาร /ชองทางรับเรื่อง 10,000 เทศบาลตําบลบานเพชร สํานักปลัดเทศบาล

การบริการประชาชนเพื่อใหเกิดความ รองเรียน รองทุกข ขอเสนอแนะตางๆ ปรากฎในเทศบัญญัติ

พึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกัน จากประชาชน ผูรับบริการ งบประมาณรายจาย

และไมเลือกปฏิบัติ ประจําป 2564

หนา 12/162

2 กิจกรรมการฝกอบรมเพื่อสงเสริมและ เพื่อพัฒนาศักยภาพ สรางองค 10,000 เทศบาลตําบลบานเพชร สํานักปลัดเทศบาล

พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาล ความรูดานตางๆ ของสมาชิก ปรากฎในเทศบัญญัติ

ตําบลบานเพชร สภาเทศบาลตําบลบานเพชร งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564

หนา 12/162

3 กิจกรรมสงเสริมความรูดานกฎระเบียบ จัดการฝกอบรมพนักงานเทศบาล 30,000 เทศบาลตําบลบานเพชร สํานักปลัดเทศบาล

และกฎหมายที่เกี่ยวของสําหรับ ปรากฎในเทศบัญญัติ

พนักงานเทศบาล งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564

หนา 14/162

4 โครงการวันทองถิ่นไทย จัดกิจกรรมวันทองถิ่นไทย ในวันที่ 18 10,000 เทศบาลตําบลบานเพชร สํานักปลัดเทศบาล

มีนาคม ของทุกป ปรากฎในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564

หนา 15/162

5 โครงการจัดงานวันเทศบาล จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาลตาม 30,000 เทศบาลตําบลบานเพชร สํานักปลัดเทศบาล

ที่รัฐบาลกําหนด (วันที่ 24 เมษายน ปรากฎในเทศบัญญัติ

ของทุกป) งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564

หนา 15/162 "6/1

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ 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.
6 โครงการจัดทําเวปไซดของเทศบาล  พัฒนาเวปไซดของหนวยงาน ที่ 10,000 เทศบาลตําบลบานเพชร สํานักปลัดเทศบาล

เพื่อการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการ www.banphet-mu.go.th ปรากฎในเทศบัญญัติ
จัดซื้อจัดจางของเทศบาลตําบล งบประมาณรายจาย
บานเพชร ประจําป 2564

หนา 16/162
7 โครงการประชุมเพื่อจัดทําหรือทบทวน จัดการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวของ 10,000 เทศบาลตําบลบานเพชร สํานักปลัดเทศบาล

แผนอัตรากําลัง  3 ป ปรากฎในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
ประจําป 2564
หนา 16/162

8 โครงการประชุมเพื่อพัฒนาระบบ จัดการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวของ 10,000 เทศบาลตําบลบานเพชร สํานักปลัดเทศบาล
บริหาร อัตรากําลัง เทศบาลตําบล ปรากฎในเทศบัญญัติ
บานเพชร ประจําปงบประมาณ งบประมาณรายจาย
พ.ศ.2564 ประจําป 2564

หนา 17/162
9 โครงการประชุมเพื่อยกระดับการปฏิบัติ จัดกิจกรรม ติดตาม ประเมินผลการยกระดับ 10,000 เทศบาลตําบลบานเพชร สํานักปลัดเทศบาล

หนาที่ตามหลักการบริหารกิจการบาน การปฏิบัติหนาที่ตามหลักการบริหารกิจการ ปรากฎในเทศบัญญัติ
เมืองที่ดี บานเมืองที่ดี งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564
หนา 17/162

10 โครงการยกระดับคุณภาพการบริการ เพื่อ“ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 10,000 เทศบาลตําบลบานเพชร สํานักปลัดเทศบาล
ประชาชน ปรากฎในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย
ประจําป 2564
หนา 18/162

11 โครงการฝกอบรมการจัดทําแผนพัฒนา เพื่อจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล 10,000 เทศบาลตําบลบานเพชร สํานักปลัดเทศบาล
รายบุคคล(individual development  (individual development ปรากฎในเทศบัญญัติ
 plan IDP) เทศบาลตําบลบานเพชร  plan IDP) ของบุคลากรทุกตําแหนง งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ในสังกัดเทศบาลตําบลบานเพชร ประจําป 2564

หนา 18/162 "6/2

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ 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.

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

http://www.banphet-mu.go.th/


12 โครงการฝกอบรมจัดทําเสนทางความ จัดการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวของ 10,000 เทศบาลตําบลบานเพชร สํานักปลัดเทศบาล
กาวหนาในการพัฒนาบุคลากร ปรากฎในเทศบัญญัติ
(Training Road Map) งบประมาณรายจาย
เทศบาลตําบลบานเพชร ประจําป 2564
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 หนา 19/162

13 โครงการฝกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ จัดการฝกอบรมผูบริหาร/สมาชิกสภา 40,000 เทศบาลตําบลบานเพชร สํานักปลัดเทศบาล
ในการปฏิบัติราชการตามหลัก เทศบาล และหัวหนาสวนราชการ ปรากฎในเทศบัญญัติ
ธรรมาภิบาล งบประมาณรายจาย
พ.ศ.2564 ประจําป 2564

หนา 19/162
14 โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ จัดการฝกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวของ 10,000 เทศบาลตําบลบานเพชร สํานักปลัดเทศบาล

ชีวิตการทํางานของบุคลากรเพื่อการ การปฏิบัติหนาที่ตามหลักการบริหารกิจการ ปรากฎในเทศบัญญัติ
สรางความสมดุลระหวางการทํางาน บานเมืองที่ดี งบประมาณรายจาย
และชีวิต เทศบาลตําบลบานเพชร ประจําป 2564
ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2564 หนา 20/162

15 โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาเครือขาย จัดการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวของ 10,000 เทศบาลตําบลบานเพชร สํานักปลัดเทศบาล
การบริหารทรัพยากรบุคคลใหเขมแข็ง ปรากฎในเทศบัญญัติ
เทศบาลตําบลบานเพชร  ประจําป งบประมาณรายจาย
งบประมาณ พ.ศ.2564 ประจําป 2564

หนา 20/162
16 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพใน จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของ 50,000 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ สํานักปลัดเทศบาล

การปฏิบัติราชการมุงสูองคกรแหง คณะผูบริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล ปรากฎในเทศบัญญัติ
การเรียนรู เทศบาลตําบลบาเพชร พนักงานเทศบาลและลูกจางของเทศบาล งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตําบลบานเพชร ประจําป 2564

หนา 21/162
17 โครงการฝกอบรมเพื่อเสริมสราง จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม 50,000 เทศบาลตําบลบานเพชร สํานักปลัดเทศบาล

คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล และธรรมาภิบาล ใหกับคณะผูบริหาร ปรากฎในเทศบัญญัติ
ในองคกร เทศบาลตําบลบาเพชร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และลูกจางเทศบาลของเทศบาลตําบล ประจําป 2564

บานเพชร หนา 21/162 "6/3

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ 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.

18 โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวของ 10,000 เทศบาลตําบลบานเพชร สํานักปลัดเทศบาล

ปฏิบัติหนาที่ ของพนักงานจางเทศบาล ปรากฎในเทศบัญญัติ

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564

หนา 22/162

19 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี เจาหนาที่ผูรับผิดชอบไดรับการพัฒนา 10,000 เทศบาลตําบลบานเพชร สํานักปลัดเทศบาล

สารสนเทศดานการบริหารทรัพยากร ความรูเรื่องการพัฒนาระบบเทคโนโลยี ปรากฎในเทศบัญญัติ

บุคคล เทศบาลตําบลบานเพชร สารสนเทศดานการบริหารทรัพยากรบุคคล งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  ประจําป 2564

หนา 22/162

20 โครงการสงเสริมสนับสนุน สงเสริมสนับสนุนและใหความรวมมือในการ 500,000 เทศบาลตําบลบานเพชร สํานักปลัดเทศบาล

การเลือกตั้งขององคกรปกครอง เลือกตั้งระดับตางๆตามที่คณะกรรมการ ปรากฎในเทศบัญญัติ

สวนทองถิ่น เลือกตั้งกําหนดในกรณีครบวาระยุบสภา งบประมาณรายจาย

และกรณีแทนตําแหนงที่วาง ประจําป 2564

หนา 24/162

21 โครงการจัดทําวารสารและรายงาน จัดทําวารสารและรายงานผลการดําเนินงาน 20,000 เทศบาลตําบลบานเพชร สํานักปลัดเทศบาล

ผลการดําเนินงานประจําปเทศบาล ประจําปของเทศบาลตําบลบานเพชร ปรากฎในเทศบัญญัติ

ตําบลบานเพชร เพื่อเผยแพรผลงานของเทศบาลฯ งบประมาณรายจาย

ใหกับประชาชนและหนวยงานตางๆ  ประจําป 2564

ไดรับทราบ หนา 37/162

22 โครงการประชาสัมพันธการชําระ 1. จัดทําปายไวนิล ประชาสัมพันธ 5,000 1. บานเพชร หมูที่ 1 กองคลัง

ภาษีและรับชําระภาษี จํานวน 3 ปาย ปรากฎในเทศบัญญัติ 2. บานเพชร หมูที่ 2

2. ประชาสัมพันธหลักเกณฑ ขั้นตอน งบประมาณรายจาย 3. บานเพชรพัฒนา หมูที่ 16

และระยะเวลาการจัดเก็บภาษีและ ประจําป 2564 4. บานเพชรสําโรง หมูที่ 17

คาธรรมเนียมตางๆ ใหประชาชนทราบ หนา 42/162 5. บานตลาดคําปง หมูที่ 21

"6/4

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ 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.
23 โครงการจัดทําแผนที่ภาษี พัฒนาระบบฐานขอมูล 100,000 เทศบาลตําบลบานเพชร กองคลัง

และลงทะเบียนทรัพยสิน แผนที่ภาษีและทะเบียน ปรากฎในเทศบัญญัติ
ทรัพยสินที่มีประสิทธิภาพ งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564
หนา 43/162

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



965,000           

แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องวัด ใชเพื่อการตรวจวัด แจงเตือน และ 9,000 เทศบาลตําบลบานเพชร สํานักปลัดเทศบาล

ปริมาณน้ําฝนประจําเทศบาลตําบล รายงานปริมาณน้ําฝนอยางมีประสิทธิภาพ ปรากฎในเทศบัญญัติ
บานเพชร งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564
หนา 62/162

2 โครงการสงเสริมการดําเนินงานและ 1. จัดฝกอบรมการชวยเหลือเบื้องตนผู 50,000 เทศบาลตําบลบานเพชร สํานักปลัดเทศบาล
บริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉิน ประสบภัย/ผูปวยฉุกเฉิน (EMS) ในชุมชน ปรากฎในเทศบัญญัติ
เทศบาลตําบลบานเพชร ใหแกพนักงานเทศบาลฯ ผูนํา/อสม. งบประมาณรายจาย

2. ติดตั้งระบบรับแจงเหตุฉุกเฉินและแสดงผลอปัระจําป 2564
สําหรับผูสูงอายุหรือผูปวย หนา 64/162

845,000           

แผนงาน  งบกลาง

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการสนับสนุนกิจการสันนิบาต สนับสนุนและสมทบคาใชจายเพื่อบํารุง 45,853 เทศบาลตําบลบานเพชร สํานักปลัดเทศบาล

เทศบาล สันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ปรากฎในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564

หนา 160/162

45,853            "6/5รวม

รวม

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

รวม



รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ 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 โครงการวงดุริยางคเพื่อชุมชน 1. จัดซื้ออุปกรณ 50,000 โรงเรียนชุมชนบานเพชร โรงเรียนชุมชนบานเพชร 

2. ฝกซอมเพื่อออกงานชุมชน/งานภายใน ปรากฎในเทศบัญญัติ (วันครู 2500) (วันครู 2500)

งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564

โรงเรียน หนา 105/162

2 โครงการศูนยปฏิบัติการชวยเหลือ 1. จัดซื้ออุปกรณ 30,000 อําเภอบําเหน็จณรงค ทองถิ่นอําเภอบําเหน็จณรงค

ประชาชนขององคกรปกครองสวน2. จัดจางบุคลากรมาชวยงานศูนยปฏิบัติกาปรากฎในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564

หนา 60/162

80,000รวม

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ดําเนินการในเขตพื้นที่ เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ที่ ชื่อโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



1



แผนงาน บริหารทั่วไป

จํานวนครุภัณฑ คิดเปนรอยละ คิดเปนรอยละ

ที่ดําเนินการจัดหา ของครุภัณฑ ของงบประมาณ

1. ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 1 2.38 854,000                       29.97                         สํานักปลัดเทศบาล

2. ครุภัณฑสํานักงาน 2 4.76 11,400                        0.40                           กองคลัง

3. ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 1 2.38 370,000                       12.99                         สํานักปลัดเทศบาล

4. ครุภัณฑคอมพิวเตอร 21 50.00 384,000                       13.48                         สํานักปลัดเทศบาล/กองคลัง

รวม 24.00                    57.14                 765,400.00                 26.86                        

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

จํานวนครุภัณฑ คิดเปนรอยละ คิดเปนรอยละ

ที่ดําเนินการจัดหา ของครุภัณฑ ของงบประมาณ

1. ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 1 2.38 1,000,000                    35.10                         สํานักปลัดเทศบาล

รวม 1.00                      2.38                   1,000,000.00               35.10                        

แผนงาน การศึกษา

จํานวนครุภัณฑ คิดเปนรอยละ คิดเปนรอยละ

ที่ดําเนินการจัดหา ของครุภัณฑ ของงบประมาณ

1. ครุภัณฑสํานักงาน 3 7.14 116,000                       4.07                           กองการศึกษาฯ

2. ครุภัณฑคอมพิวเตอร 12 28.57 96,200                        3.38                           กองการศึกษาฯ

รวม 15.00                    35.71                 212,200.00                 7.45                          

1

สรุปบัญชีจํานวนครุภัณฑและงบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ประเภท จํานวนงบประมาณ หนวยงานรับผิดชอบหลัก

ประเภท จํานวนงบประมาณ หนวยงานรับผิดชอบหลัก

ประเภท จํานวนงบประมาณ หนวยงานรับผิดชอบหลัก



แผนงาน สังคมสงเคราะห

จํานวนครุภัณฑ คิดเปนรอยละ คิดเปนรอยละ

ที่ดําเนินการจัดหา ของครุภัณฑ ของงบประมาณ

1. ครุภัณฑสํานักงาน 1 2.38 6,800                          0.24                           กองสวัสดิการสังคม

รวม 1.00                      2.38                   6,800.00                    0.24                          

แผนงาน เคหะและชุมชน

จํานวนครุภัณฑ คิดเปนรอยละ คิดเปนรอยละ

ที่ดําเนินการจัดหา ของครุภัณฑ ของงบประมาณ

1. ครุภัณฑสํานักงาน 1 2.38 11,000                        0.39                           กองชาง

รวม 1 100 11,000                       115.38                      

2

ประเภท จํานวนงบประมาณ หนวยงานรับผิดชอบหลัก

ประเภท จํานวนงบประมาณ หนวยงานรับผิดชอบหลัก
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แผนงาน บริหารทั่วไป

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนินการ 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 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 1.จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร 854,000 เทศบาลตําบลบานเพชร สํานักปลัดเทศบาล

กระบอกสูบ 2,400 ซีซี ตามแบบมาตรฐานครุภัณฑ ปรากฎในเทศบัญญัติ

กําหนด จํานวน 1  คัน งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564

หนา 28/162

854,000          
2 ครุภัณฑสํานักงาน 1. จัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้ตามแบบเทศบาล 5,700 เทศบาลตําบลบานเพชร กองคลัง

กําหนด จํานวน 1 ชุด ปรากฎในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564

หนา 44/162

2. จัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้ประจําตําแหนง 5,700 เทศบาลตําบลบานเพชร กองคลัง

ผูอํานวยการกองคลัง ตามแบบเทศบาลกําหนด ปรากฎในเทศบัญญัติ

จํานวน 1 ชุด งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564

หนา 45/162

11,400            
3 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 1. จัดซื้อไมโครโฟนชุดประชุมชนิดคอยาวและเครื่อง 370,000 เทศบาลตําบลบานเพชร สํานักปลัดเทศบาล

ควบคุมกลางชุดประชุมสําหรับหองประชุมสภา ปรากฎในเทศบัญญัติ

เทศบาลตําบลบานเพชร ตามแบบเทศบาลกําหนด งบประมาณรายจาย

จํานวน 1 ชุด ประจําป 2564

หนา 29/162

370,000          1

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนินการ 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.

พ.ศ.2564

บัญชีจํานวนครุภัณฑและงบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

ที่ ประเภท
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

รวมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รวมครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

ที่ ประเภท
พ.ศ.2563

รวมครุภัณฑสํานักงาน



4 ครุภัณฑคอมพิวเตอร

1. จัดชุดซื้อโปรแกรมจัดการสํานักงานที่มีลิขสิทธิ์

12,000 เทศบาลตําบลบานเพชร สํานักปลัดเทศบาล

ถูกตองตามกฏหมาย ตามแบบราคากลางและ ปรากฎในเทศบัญญัติ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด

งบประมาณรายจาย

จํานวน  1  ระบบ ประจําป 2564

หนา 30/162

2. จัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 17,000 เทศบาลตําบลบานเพชร สํานักปลัดเทศบาล

(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) ตามแบบราคากลางแลปรากฎในเทศบัญญัติ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด

งบประมาณรายจาย

จํานวน  1  เครื่อง ประจําป 2564

หนา 31/162

3.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แบบที่ 1 ตามแบบ 130,000 เทศบาลตําบลบานเพชร สํานักปลัดเทศบาล

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ ปรากฎในเทศบัญญัติ

คอมพิวเตอรกําหนด  จํานวน 1  เครื่อง งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564

หนา 32/162

4. จัดซื้อเครื่องพิมพMultifunction แบบฉีดหมึก

10,000 เทศบาลตําบลบานเพชร สํานักปลัดเทศบาล

พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) ปรากฎในเทศบัญญัติ

ตามแบบราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑ งบประมาณรายจาย

คอมพิวเตอรกําหนด  จํานวน  1  เครื่อง ประจําป 2564

หนา 33/162

5. จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 kVA ตามแบบราค 17,400 เทศบาลตําบลบานเพชร สํานักปลัดเทศบาล

กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

ปรากฎในเทศบัญญัติ

กําหนด  จํานวน  3  เครื่อง งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564

หนา 34/162



2

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนินการ 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.
6. จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการไวรัส ตามแบบราคา

700 เทศบาลตําบลบานเพชร สํานักปลัดเทศบาล

กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ปรากฎในเทศบัญญัติ

กําหนด จํานวน  1  ชุด งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564

หนา 34/162

7. จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง 3,800 เทศบาลตําบลบานเพชร สํานักปลัดเทศบาล

คอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคแบบ

ปรากฎในเทศบัญญัติ

สิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) งบประมาณรายจาย

ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย ตามแบบราคา ประจําป 2564

กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร หนา 35/162

กําหนด จํานวน  1  ระบบ

8.จัดซื้อตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและ 18,000 เทศบาลตําบลบานเพชร สํานักปลัดเทศบาล

อุปกรณ แบบที่ 1 จํานวน 1 ตู ปรากฎในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564

หนา 35/162

9.จัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนา  6,000 เทศบาลตําบลบานเพชร สํานักปลัดเทศบาล

24 ชอง แบบที่ 1 จํานวน  1  ชุด ปรากฎในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564

หนา 36/162

10.จัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย(Acess

5,400 เทศบาลตําบลบานเพชร สํานักปลัดเทศบาล

point)  แบบที่ 1 จํานวน  1  ชุด ปรากฎในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564

หนา 36/162

ที่ ประเภท
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



3

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนินการ 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.

11. จัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับงานประมวล 22,000 เทศบาลตําบลบานเพชร กองคลัง

ตามแบบราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ปรากฎในเทศบัญญัติ

กําหนด จํานวน 1  เครื่อง งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564

หนา 45/162

12. จัดชุดซื้อโปรแกรมจัดการสํานักงานที่มี 36,000 เทศบาลตําบลบานเพชร กองคลัง

ลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฏหมาย ตามแบบราคา ปรากฎในเทศบัญญัติ

กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ งบประมาณรายจาย

คอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 3  ระบบ ประจําป 2564

หนา 46/162

13. จัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล 30,000 เทศบาลตําบลบานเพชร กองคลัง

แบบที่ 2 ตามแบบราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานปรากฎในเทศบัญญัติ

ครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด จํานวน  1  เครื่อง งบประมาณรายจาย

 ประจําป 2564

หนา 48/162

14. จัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 17,000 เทศบาลตําบลบานเพชร สํานักปลัดเทศบาล

(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) ตามแบบราคากลางแลปรากฎในเทศบัญญัติ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด งบประมาณรายจาย

จํานวน  1  เครื่อง ประจําป 2564

หนา 49/162

15. จัดซื้อเครื่องพิมพMultifunction แบบฉีดหมึก 7,500 เทศบาลตําบลบานเพชร สํานักปลัดเทศบาล

พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) ปรากฎในเทศบัญญัติ

ตามแบบราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน งบประมาณรายจาย

คอมพิวเตอรกําหนด  จํานวน  1  เครื่อง ประจําป 2564

หนา 50/162

16. จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา 15,000 เทศบาลตําบลบานเพชร สํานักปลัดเทศบาล

ชนิด Network c แบบที่ 2 ตามเกณฑราคาและ ปรากฎในเทศบัญญัติ

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ งบประมาณรายจาย

คอมพิวเตอรกําหนด  จํานวน  1  เครื่อง ประจําป 2564

ที่ ประเภท
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



หนา 51/162 4

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนินการ 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.
17. จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA ตามแบบ 10,000 เทศบาลตําบลบานเพชร กองคลัง

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ ปรากฎในเทศบัญญัติ

คอมพิวเตอรกําหนดจํานวน  4  เครื่อง  งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564

หนา 52/162

18. จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการไวรัส ตามแบบ 2,800 เทศบาลตําบลบานเพชร กองคลัง

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ ปรากฎในเทศบัญญัติ

คอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 4 ชุด งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564

หนา 52/162

19. จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง 15,200 เทศบาลตําบลบานเพชร กองคลัง

คอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคแบบ

ปรากฎในเทศบัญญัติ

สิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) งบประมาณรายจาย

ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย ตามแบบราคา ประจําป 2564

กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร หนา 52/162

กําหนด จํานวน  4  ระบบ

20.จัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขน  2,800 เทศบาลตําบลบานเพชร สํานักปลัดเทศบาล

16 ชอง แบบที่ 1 จํานวน  1  ชุด ปรากฎในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564

หนา 54/162

21.จัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย(Acess

5,400 เทศบาลตําบลบานเพชร สํานักปลัดเทศบาล

point)  แบบที่ 1 จํานวน  1  ชุด ปรากฎในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564

หนา 55/162

384,000          

ที่ ประเภท
พ.ศ.2563

รวมครุภัณฑคอมพิวเตอร

พ.ศ.2564



5

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนินการ 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 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 1. จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ตามแบบ 1,000,000 เทศบาลตําบลบานเพชร สํานักปลัดเทศบาล

เทศบาลกําหนด จํานวน 1  คัน ปรากฎในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564

หนา 68/162

1,000,000        

แผนงาน การศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนินการ 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 ครุภัณฑสํานักงาน 1. จัดซื้อครุภัณฑชั้นวางของ/อุปกรณสวนตัวสําหรับเ 80,000 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ กองการศึกษาฯ

นักเรียน (Build in) จํานวน 25 ตูตอหอง ตามแบบเทปรากฎในเทศบัญญัติ

กําหนด จํานวน 8 หอง งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564

หนา 97/162

2. จัดซื้อครุภัณฑโซฟาหนังเขามุม รับรองแขก 16,000 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ กองการศึกษาฯ

ตามแบบเทศบาลกําหนด    จํานวน 1 ชุด ปรากฎในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564

หนา 97/162

3. จัดซื้อโตะทํางานผูบริหาร  รูปแบบตัวแอล (L) 20,000 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ กองการศึกษาฯ

พรอมตูลิ้นชักสําหรับเก็บเอกสาร และที่วางถาด ปรากฎในเทศบัญญัติ

คียบอรด  และเกาอี้สํานักงานผูบริหาร ฯ  ตามแบบ งบประมาณรายจาย

เทศบาลกําหนด จํานวน 1 ชุด ประจําป 2564

116,000          

6

ที่ ประเภท
พ.ศ.2563

ที่ ประเภท
พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

พ.ศ.2564

รวมครุภัณฑสํานักงาน

รวมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง



แผนงาน การศึกษา

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนินการ 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 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 1. จัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 17,000 เทศบาลตําบลบานเพชร กองการศึกษาฯ

(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) ตามแบบราคากลางแลปรากฎในเทศบัญญัติ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด งบประมาณรายจาย
จํานวน  1  เครื่อง ประจําป 2564

หนา 78/162

2. จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา 8,900 เทศบาลตําบลบานเพชร กองการศึกษาฯ
ชนิด Network c (28 หนา/นาที) แบบที่ 1 ตามเกณปรากฎในเทศบัญญัติ

ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ งบประมาณรายจาย
ระบบคอมพิวเตอรกําหนด  จํานวน  1  เครื่อง ประจําป 2564

หนา 79/162
3. จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 2,500 เทศบาลตําบลบานเพชร กองการศึกษาฯ

ตามแบบราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ปรากฎในเทศบัญญัติ
ครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด งบประมาณรายจาย
จํานวน 1  เครื่อง ประจําป 2564

หนา 80/162

4. จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการไวรัส ตามแบบ 700 เทศบาลตําบลบานเพชร กองการศึกษาฯ

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ ปรากฎในเทศบัญญัติ

คอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1  ชุด งบประมาณรายจาย
ประจําป 2564
หนา 80/162

5. จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง 3,800 เทศบาลตําบลบานเพชร กองการศึกษาฯ

คอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคแบบ ปรากฎในเทศบัญญัติ
สิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) งบประมาณรายจาย

ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย ตามแบบราคา ประจําป 2564
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร หนา 81/162
กําหนด จํานวน  1  ระบบ

7

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

พ.ศ.2564
ที่ ประเภท

พ.ศ.2563

ที่ ประเภท
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนินการ 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.
6. จัดชุดซื้อโปรแกรมจัดการสํานักงานที่มี 12,000 เทศบาลตําบลบานเพชร กองการศึกษาฯ
ลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฏหมาย ตามแบบราคา ปรากฎในเทศบัญญัติ

กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ งบประมาณรายจาย
คอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1  ระบบ ประจําป 2564

หนา 82/162

7. จัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 17,000 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ กองการศึกษาฯ
(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) ตามแบบราคากลางแลปรากฎในเทศบัญญัติ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกําหนด งบประมาณรายจาย
จํานวน  1  เครื่อง ประจําป 2564

หนา 99/162

8. จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา 8,900 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ กองการศึกษาฯ
ชนิด Network c (28 หนา/นาที) แบบที่ 1 ตามเกณปรากฎในเทศบัญญัติ

ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ งบประมาณรายจาย
ระบบคอมพิวเตอรกําหนด  จํานวน  1  เครื่อง ประจําป 2564

หนา 100/162

9. จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา 8,900 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ กองการศึกษาฯ
ชนิด Network c (28 หนา/นาที) แบบที่ 1 ตามเกณปรากฎในเทศบัญญัติ

ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ งบประมาณรายจาย
ระบบคอมพิวเตอรกําหนด  จํานวน  1  เครื่อง ประจําป 2564

หนา 101/162

10. จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการไวรัส ตามแบบ 700 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ กองการศึกษาฯ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ ปรากฎในเทศบัญญัติ

คอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1  ชุด งบประมาณรายจาย
ประจําป 2564
หนา 102/162

11. จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง 3,800 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ กองการศึกษาฯ

คอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคแบบ ปรากฎในเทศบัญญัติ
สิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) งบประมาณรายจาย

ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย ตามแบบราคา ประจําป 2564
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร หนา 102/162
กําหนด จํานวน  1  ระบบ 8

รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนินการ 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.

12. จัดชุดซื้อโปรแกรมจัดการสํานักงานที่มี 12,000 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ กองการศึกษาฯ

ท ประเภท

ที่ ประเภท
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฏหมาย ตามแบบราคา ปรากฎในเทศบัญญัติ

กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ งบประมาณรายจาย

คอมพิวเตอรกําหนด จํานวน 1  ระบบ ประจําป 2564

หนา 103/162

96,200            

แผนงาน สังคมสงเคราะห
รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนินการ 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 ครุภัณฑสํานักงาน 1. จัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก 4 ฟุตพรอมขา 6,800 เทศบาลตําบลบานเพชร กองสวัสดิการสังคม
รองตู ตามแบบเทศบาลกําหนด ปรากฎในเทศบัญญัติ
จํานวน 1 หลัง งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564
หนา 129/162

6,800              

แผนงาน เคหะและชุมชน
รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน
ของครุภัณฑ (บาท) ดําเนินการ 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 ครุภัณฑสํานักงาน 1. จัดซื้อตูเหลก  2 บานเปด   มือจับชนิดบิด 11,000 เทศบาลตําบลบานเพชร กองชาง

ตามแบบมาตรฐานครุภัณฑกําหนด  จํานวน 2 หลัง ปรากฎในเทศบัญญัติ

 งบประมาณรายจาย

ประจําป 2564

หนา 138/162

11,000            

2,849,400        

9

รวมครุภัณฑทั้งสิ้น

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

รวมครุภัณฑสํานักงาน

ที่ ประเภท
พ.ศ.2563

รวมครุภัณฑสํานักงาน

รวมครุภัณฑคอมพิวเตอร

ที่ ประเภท



โทรศัพท์ 044 – 859336

www.banphet-mu.go.th
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