
 

 

7 
แบบ ผด.01 

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม   อำเภอโชคชัย   จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการ 
ที่ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จำนวน 
งบประมาณ(บาท) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณทั้งหมด 

หน่วยดำเนินการ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
1 
6 

 
1.72 
10.34 

 
400,000 

6,951,000 

 
1.11 
19.29 

 
กองช่าง 
กองช่าง 

รวม 7 12.07 7,351,000 20.41  
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 
2.1  แผนงานสังคมสงเคราะห ์

 
1 

 
1.72 

 
50,000 

 
0.14 

 
สำนักปลดั 
 

รวม 17 29.31 400,000 1.11  
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
3.1  แผนงานสาธารณสุข 
3.2  แผนงานสังคมสงเคราะห ์
3.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
3.4  แผนงานงบกลาง 

 
2 
1 
1 
4 

 
33.33 
1.72 
1.72 
6.90 

 
400,000 
50,000 

300,000 
20,972,800 

 
19.70 
0.14 
0.83 
58.22 

 
กองสาธารณสุข 
สำนักปลดั 
กองการศึกษา 

รวม 23 39.66 21,722,800 60.30  
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
4.1  แผนงานสาธารณสุข 
4.2  แผนงานการเกษตร 

 
1 
3 

 
1.72 
5.17 

 
50,000 
60,000 

 
0.14 
0.17 

 
กองสาธารณสุข 
สำนักปลดั 

รวม 4 6.90 110,000 0.31  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

8 
แบบ ผด.01 

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม   อำเภอโชคชัย   จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จำนวนโครงการ 
ที่ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จำนวน 
งบประมาณ(บาท) 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยดำเนินการ 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม
ประเพณี 
5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
5.2  แผนงานการศึกษา 
5.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 
4 
10 
1 

 
 

6.90 
17.24 
1.72 

 
 

41,000 
5,690,800 

10,000 

 
 

0.11 
15.80 
0.03 

 
 
สำนักปลดั 
กองการศึกษา 
กองการศึกษา 

รวม 15 25.86 5,741,300 15.94  
6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
6.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
6.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

 
6 
2 
 

 
10.34 
3.45 

 

 
980,000 
70,000 

 

 
2.72 
0.19 

 

 
สำนักปลดั/กองคลัง 
สำนักปลดั 
 

รวม 8 13.79 1,050,000 2.91  
รวมท้ังสิ้น 58 100 36,251,000 100  
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แบบ ผด.02 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม   อำเภอโชคชัย   จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ที ่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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. 
 
 
 
 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอำเภอโชคชัย  
ตามโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำภายในชุมชน/
หมู่บ้าน 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโชคชัย 
ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายใน
ชุมชน/หมู่บ้าน 

400,000 หมู่ท่ี 1-16
ตำบล 

ท่าเยี่ยม 

กองช่าง             
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แบบ ผด.02 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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. 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย 7 
(ซอยประปา) หมู่ท่ี 10 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 7  
(ซอยประปา) หมู่ท่ี 10 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการ
บริเวณสระประปา จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณ
รอยต่อถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาว 330 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นท่ี
ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 1,650 ตาราง
เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน 1 ป้าย     

948,000 หมู่ท่ี 10 กองช่าง             

2. 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้า
โนนสะอาดใน หมู่ท่ี 9 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้า 
โนนสะอาดใน หมู่ท่ี 9 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการ
บริเวณห้องแถวนายพิษณุ จุดส้ินสุดโครงการ
บริเวณสระประปา ขนาดกว้าง 5 เมตร
ยาว 550 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมทำทาง
เชื่อม 6 ตารางเมตร พื้นท่ีดำเนินการรวมไม่
น้อยกว่า 2,756 ตารางเมตร และวางท่อระบาย
น้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
ระยะทางรวมบ่อพัก 189 เมตร บ่อพักฝา
ตะแกรงเหล็ก จำนวน 19 บ่อ พร้อมติดตั้ง 
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย 

1,910,000 หมู่ท่ี 9 กองช่าง             

3. 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
นายนิกร หมู่ท่ี 13 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย
นิกร หมู่ท่ี 13 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณ
บ้านนายเสน่ห์ จุดส้ินสุดโครงการบริเวณบ้าน
นายปรีดา ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร 
หนา 0.15  เมตร พร้อมทำทางเชื่อม 6 ตาราง
เมตร พื้นท่ีดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 2,506   
ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจำนวน 1 ป้าย    

1,439,000 หมู่ท่ี 13 กองช่าง             
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 แบบ ผด.02 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4. 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า
ศาลา SMLหมู่ท่ี 14 – ข้าง
โรงเรียนบ้านโจด หมู่ท่ี 4 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนา้ศาลา 
SML หมู่ที่ 14 - ข้างโรงเรียนบ้านโจด หมู่ที่ 4  
โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายเจือ 
จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณข้างโรงเรียนบ้านโจด 
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 521 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมทำทางเช่ือม 4 ตารางเมตร พื้นที่
ดำเนินการรวมไม่น้อยกวา่ 2,088  ตารางเมตร 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน 1 ป้าย     

1,000,000  กองช่าง             

5. 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า
ศาลา SMLหมู่ท่ี 7 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า
ศาลา SML หมู่ท่ี 7 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการ
บริเวณหลังวัดดอนไพล จุดส้ินสุดโครงการ
บริเวณบ้านนายส่ง ขนาดกว้าง 4  เมตร
ยาว 468 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นท่ี 
ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 1,872 ตารางเมตร  
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน 1 ป้าย   

986,000 หมู่ท่ี 7 กองช่าง             

6. 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายหลัง
โรงเรียนชลประทานบ้าน
กอโจด หมู่ท่ี 13 

"เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหลังโรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด หมู่
ที่ 13 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณรอยต่อ
คอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณวัดใหม่
พัฒนาราม ขนาดกวา้ง 5 เมตร 
ยาว 228 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมทำ 
ทางเช่ือม 30 ตารางเมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่
น้อยกว่า 1,170 ตารางเมตร พร้อมติดตัง้ 
ป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ จำนวน 1 ป้าย  
   

668,000 หมู่ท่ี 13 กองช่าง             

 



 

 

12 
แบบ ผด.02 

ยุทธศาสตร์ที่  2    การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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. 
 

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
การทำอาหาร 

-ฝึกอบรมให้ความรู้การทำอาหารให้แก่
ประชาชนในเขตพื้นท่ีตำบลท่าเยี่ยม 

50,000    เทศบาล
ตำบล 

ท่าเยี่ยม 

สำนักปลัด             

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
13 

แบบ ผด.02 

ยุทธศาสตร์ที่  3    การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
3.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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. 
 

โครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการ
สัตวป์ลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติย ราชนารี) 

-รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติย ราชนารี) 

80,000    หมู่ท่ี 1-16
ตำบล 

ท่าเยี่ยม 

กอง
สาธารณสุข 

            

2. 
 

อุดหนุนบ้านกอโจด หมู่ท่ี 11 
สำหรับดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 11  
เพื่อดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 

20,000    หมู่ท่ี 11
ตำบล 

ท่าเยี่ยม 

กอง
สาธารณสุข 

            

3 อุดหนุนบ้านกอโจดไทรย้อย 
หมู่ท่ี 13 สำหรับดำเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 13 
เพื่อดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 

20,000    หมู่ท่ี 13
ตำบล 

ท่าเยี่ยม 

กอง
สาธารณสุข 

            

4 อุดหนุนบ้านคลองบง หมู่ท่ี 5 
สำหรับดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5  
เพื่อดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 

20,000    หมู่ท่ี 5
ตำบล 

ท่าเยี่ยม 

กอง
สาธารณสุข 

            

5 อุดหนุนบ้านคลองมะเดื่อ  
หมู่ท่ี 2 สำหรับดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 
เพื่อดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 

20,000    หมู่ท่ี 2
ตำบล 

ท่าเยี่ยม 

กอง
สาธารณสุข 

            



 

 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563  พ.ศ.2564  
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 อุดหนุนบ้านโจด หมู่ท่ี 4 สำหรับ
ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 
เพื่อดำเนินโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

20,000    หมู่ท่ี 4
ตำบล 

ท่าเยี่ยม 

กอง
สาธารณสุข 

            

7 อุดหนุนบ้านดอนไพล หมู่ท่ี 7 
สำหรับดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 
เพื่อดำเนินโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

20,000    หมู่ท่ี 7
ตำบล 

ท่าเยี่ยม 

กอง
สาธารณสุข 

            

8 อุดหนุนบ้านดอนไพล หมู่ท่ี 8สำหรับ
ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 
เพื่อดำเนินโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

20,000    หมู่ท่ี 8
ตำบล 

ท่าเยี่ยม 

กอง
สาธารณสุข 

            

9 อุดหนุนบ้านท่าบ่อ หมู่ท่ี 15สำหรับ
ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 15 
เพื่อดำเนินโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

20,000    หมู่ท่ี 15
ตำบล 

ท่าเยี่ยม 

กอง
สาธารณสุข 

            

10 อุดหนุนบ้านท่าเยี่ยม หมู่ท่ี 1 สำหรับ
ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 
เพื่อดำเนินโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

20,000    หมู่ท่ี 1
ตำบล 

ท่าเยี่ยม 

กอง
สาธารณสุข 

            

11 อุดหนุนบ้านนาตล่ิงชัน หมู่ท่ี 10 
สำหรับดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 
เพื่อดำเนินโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

20,000    หมู่ท่ี 10
ตำบล 

ท่าเยี่ยม 

กอง
สาธารณสุข 

            

12 อุดหนุนบ้านนาใหม่ หมู่ท่ี 12 
สำหรับดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 12 
เพื่อดำเนินโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

20,000    หมู่ท่ี 12
ตำบล 

ท่าเยี่ยม 

กอง
สาธารณสุข 

            

13 อุดหนุนบ้านโนนเพชร หมู่ที่ 6สำหรับ
ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที ่6 
เพื่อดำเนินโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

20,000    หมู่ที่ 6ตำบล 
ท่าเยี่ยม 

กอง
สาธารณสุข 

            



 

 

15 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ

. 
มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14 อุดหนุนบ้านโนนสะอาด หมู่ท่ี 
9สำหรับดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 
เพื่อดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 

20,000    หมู่ท่ี 9
ตำบล 

ท่าเยี่ยม 

กอง
สาธารณสุข 

            

15 อุดหนุนบ้านหนองกกพัฒนา 
หมู่ท่ี 16 สำหรับดำเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 16 
เพื่อดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 

20,000    หมู่ท่ี 16
ตำบล 

ท่าเยี่ยม 

กอง
สาธารณสุข 

            

16 อุดหนุนบ้านหนองกระทุ่ม  
หมู่ท่ี 3 สำหรับดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 
เพื่อดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 

20,000    หมู่ท่ี 3
ตำบล 

ท่าเยี่ยม 

กอง
สาธารณสุข 

            

17 อุดหนุนบา้นหัวระนาม หมู่ท่ี 
14สำหรับดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 14 
เพื่อดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 

20,000    หมู่ท่ี 14
ตำบล 

ท่าเยี่ยม 

กอง
สาธารณสุข 

            

 
3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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. 
 

โครงการสงเคราะห์และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายผุู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส ผูไ้ร้ที่พึ่ง 
 

-สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ
หน้าท่ี พ.ศ.2560 

50,000    หมู่ท่ี 1-16
ตำบล 

ท่าเยี่ยม 

สำนักปลัด             
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แบบ ผด.02 
3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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. 
 

โครงการแข่งขันกีฬาต้าน 
ยาเสพติด 

จัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดให้แก่ประชาชน 
ในเขตตำบลท่าเยี่ยม 

300,000    เทศบาล
ตำบล 

ท่าเยี่ยม 

กอง
การศึกษา 

            

 
3.4 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ -จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์
ในอัตราเดือนละ  500  บาท 

90,000   หมู่ท่ี1-16
ตำบล 

ท่าเยี่ยม 

สำนักปลัด             

2. 
 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ -จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ 
 

15,592,800    หมู่ท่ี 1-16
ตำบล 

ท่าเยี่ยม 

สำนักปลัด             

3. 
 

เบี้ยยังชีพคนพิการ -จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการ 
 

5,040,000    หมู่ท่ี 1-16
ตำบล 

ท่าเยี่ยม 

สำนักปลัด             

4. 
 

เงินสมทบระบบประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
ท้องท่ี (สปสช.) 

-จ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม 

250,000    เทศบาล
ตำบล 

ท่าเยี่ยม 

สำนักปลัด             
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แบบ ผด.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
4.1แผนงานสาธารณสุข  

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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. 
 

โครงการหมู่บ้านต้นแบบการ
จัดการขยะแบบยั่งยืน 

-จัดอบรมส่งเสริมใหห้มู่บ้านต้นแบบสามารถลด
ปริมาณขยะโดยการคัดแยกขยะ 

50,000    เทศบาล
ตำบล 

ท่าเยี่ยม 

กอง
สาธารณสุข 

            

 
 
4.2 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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. 
 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
บริเวณรอบสำนักงานเทศบาล
ตำบลท่าเยี่ยม 

-ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  ตกแต่งสวนหย่อม ฯลฯ
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสำนักงาน
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม   

50,000    เทศบาล
ตำบล 

ท่าเยี่ยม 

สำนักปลัด             

2. 
 

โครงการปลูกต้นไมเ้ฉลิมพระ
เกียรติ 

-จัดกิจกรรมเพื่อปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ  
ในเขตพื้นท่ีป่าชุมชน/ท่ีสาธารณะประโยชน์ 

5,000    เทศบาล
ตำบล 

ท่าเยี่ยม 

สำนักปลัด             

3. 
 

โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อ
อนุรักษ์ดินและน้ำ 

-จัดกิจกรรมเพื่อปลูกหญ้าแฝกเพื่อนุรักษ์ 
ดินและน้ำในพื้นท่ี 

5,000    เทศบาล
ตำบล 

ท่าเยี่ยม 

สำนักปลัด             

 



 

 

18 
แบบ ผด.02 

5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมประเพณี 
5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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. 
 

โครงการเสริมสร้างวินัย
คุณธรรมจริยธรรมและป้องกัน
การทุจริตในการปฏิบัติงาน 

-จัดอบรม/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวินัยคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล 

15,000   
บาท 

เทศบาล
ตำบล 

ท่าเยี่ยม 

สำนักปลัด             

2. 
 

โครงการจัดงานเฉลิมฉลอง
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีร่วมกับ
หน่วยงานราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

-จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
ร่วมกับหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น 

5,000    เทศบาล
ตำบล 

ท่าเยี่ยม 

สำนักปลัด             

3. 
 

โครงการจัดงานราชพิธีและ 
รัฐพิธี 

-จัดงานราชพิธีและรัฐพิธี ท่ีสำคัญต่างๆ 10,000    เทศบาล
ตำบล 

ท่าเยี่ยม 

สำนักปลัด             

4. 
 

อุดหนุนองค์การบริหารส่วน
ตำบลโชคชัย ตามโครงการการ
จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อำเภอ 

อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย  
ตามโครงการการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอำเภอ 

11,000    เทศบาล
ตำบล 

ท่าเยี่ยม 

สำนักปลัด             
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 แบบ ผด.02 

5.2 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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
. 
 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

-ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนยพ์ัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม 
-ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน 
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
ตำบลท่าเยี่ยม 
-ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม 

579,800    ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 

กอง
การศึกษา 

            

2
. 
 

ค่าอาหารเสริม(นม)  -จัดซ้ือจัดหาอาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล และโรงเรียนใน
เขตตำบลท่าเยี่ยม 

1,590,500    ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
และ

โรงเรียน 

กอง
การศึกษา 

            

3
. 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ -จัดกิจกรรมต่างๆในงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี 

200,000    ตำบล 
ท่าเยี่ยม 

กอง
การศึกษา 

            

4
. 

จัดซ้ือเครื่องเล่นกลางแจ้ง
พร้อมติดตั้ง (ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก) 

-จัดซ้ือเครื่องเล่นกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง 300,000    ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 

กอง
การศึกษา 

            

5
. 

เงินอุดหนุนโรงเรียน
ชลประทานบ้านนาตลิ่งชันตาม
โครงการอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน 

-จัดหาอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน 640,000 โรงเรียน
ชลประทาน

บ้านนา 
ตล่ิงชัน 

กอง
การศึกษา 

            

6
. 

เงินอุดหนุนโรงเรียน
ชลประทานบ้านกอโจดตาม
โครงการอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน 

-จัดหาอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน 840,000 โรงเรียน
ชลประทาน
บ้านกอโจด 

กอง
การศึกษา 

            

7
. 

เงินอุดหนุนโรงเรียนชุมชน 
ดอนไพลตามโครงการอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน 

-จัดหาอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน 580,000 โรงเรียน
ชุมชน 

ดอนไพล 

กอง
การศึกษา 
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  แบบ ผด.02 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8. 
 

เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโจด 
ตามโครงการอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน 

-จัดหาอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน 420,000 โรงเรียน
บ้านโจด 

กอง
การศึกษา 

            

9. เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้าน 
ท่าเยี่ยมวิทยาตามโครงการ
อาหารกลางวันเด็กนักเรียน 

-จัดหาอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน 340,000 โรงเรียน
บ้าน 

ท่าเยี่ยม
วิทยา 

กอง
การศึกษา 

            

10. เงินอุดหนุนโรงเรียนโนนเพชร
ตามโครงการอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน 

-จัดหาอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน 200,000 โรงเรียน
โนนเพชร 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผด.02 
5.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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
. 
 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

-จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา  เช่น  
วันมาฆบูชา   วันวิสาขบูชา   วัน
อาสาฬหบูชา  วันเข้าพรรษา ฯลฯ 

10,000    
 

เทศบาล
ตำบล 

ท่าเยี่ยม 

กอง
การศึกษา 

            



 

 

22 
แบบ ผด.02 

6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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
. 
 

โครงการเทศบาลเคลื่อนท่ีพบ
ประชาชน   

-จัดอบรม/กิจกรรมเพื่อรับทราบปัญหาความ
ต้องการของประชาชนในพื้นท่ี / เพื่อส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

10,000    เทศบาล
ตำบล 

ท่าเยี่ยม 

สำนักปลัด             

2
. 
 

โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

-จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม 

600,000    เทศบาล
ตำบล 

ท่าเยี่ยม 

สำนักปลัด             

3
. 
 

โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิต 
ประจำวันแก่ประชาชน 

-จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิต 
ประจำวันแก่ประชาชนตำบลท่าเยี่ยม 

30,000    เทศบาล
ตำบล 

ท่าเยี่ยม 

สำนักปลัด             

4
. 
 

โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติ
หน้าท่ีของสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น 

-จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่ายี่ยม 

10,000    เทศบาล
ตำบล 

ท่าเยี่ยม 

สำนักปลัด             

5
. 
 

โครงการจัดงานวันเทศบาล -จัดงานวันเทศบาล ณ สำนักงานเทศบาลตำบล 
ท่าเยี่ยม 

30,000    เทศบาล
ตำบล 

ท่าเยี่ยม 

สำนักปลัด             

6
. 
 

โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

ปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
ของเทศบาลให้เป็นปัจจุบันสามารถใช้เป็นข้อมูล
ในการจัดเก็บภาษีได้ 

300,000    เทศบาล
ตำบล 

ท่าเยี่ยม 

กองคลัง             
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แบบ ผด.02 
6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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
. 
 

โครงการฝึกซ้อมแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

-ฝึกซอ้มแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้แก่ชุมชน /หมู่บ้าน/โรงเรียน 

30,000    เทศบาล
ตำบล 

ท่าเยี่ยม 

สำนักปลัด             

2
. 
 

โครงการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สำคัญต่างๆ 

-รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสำคัญต่างๆ  เช่น เทศกาลปีใหม่  
สงกรานต์ ฯลฯ 

40,000    เทศบาล
ตำบล 

ท่าเยี่ยม 

สำนักปลัด             

 
 
 
 
 
 


