
แบบ ผด 02

      ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี4พัฒนาเมืองและชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 เสริมสรางเมืองทองถ่ินนาอยู

    ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางเมืองทองถ่ินนาอยู
แผนงาน.....รักษาความสงบภายใน

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน   พ.ศ. 2562                             พ.ศ. 2563
ท่ี เกิดขึ้นจากโครงการ (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 คาจางเหมาบริการ ใหบริการหนวยปฏิบัติการแพทยฉุกเฉินเบื้องตนเทศบาลตําบล 600,000 ทต.หนองแคน สํานักปลัด
หนองแคน ประจําปงบประมาณ 2563 สําหรับผูปฏิบัติงาน
การแพทยฉุกเฉินเบื้องตนตามสัญญาจาง

2 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง โครงการปองกันและลดอบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม 4,500 ในเขตพ้ืนท่ีตําบล สํานักปลัด
เทศกาลปใหม ประจําป 2563 ประจําป 2563 คาปาย  คาเคร่ืองดื่มไมมีแอลกอฮอร หนองแคน

(น้ํา  น้ําแข็ง กาแพสําเร็จรูป)
3 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง โครงการปองกันและลดอบัติเหตุทางถนนในชวงสงกรานนต 4,500 ในเขตพ้ืนท่ีตําบล สํานักปลัด

สงกรานต ประจําป 2563 ประจําป 2563 คาปาย  คาเคร่ืองดื่มไมมีแอลกอฮอร หนองแคน
(น้ํา  น้ําแข็ง กาแพสําเร็จรูป)

คาวัสดุ
1 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย คา่จัดซือวสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย ์

เพือใชใ้นงานการบรกิารแพทยฉุ์กเฉนิ
20,000 ทต.หนองแคน สํานักปลัด

2 คาวัสดุอ่ืน คา่จัดซือวสัดอุืน  ๆทีใชใ้นการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เชน่ ป้ายสอ่งสวา่งลอ่
เลือน ระบบไฟฟ้า 220 โวลท ์กรวย
จราจร กระบองไฟวบัวาบ และวสัดอุืนๆ ที

20,000 ทต.หนองแคน สํานักปลัด

รวม 649,000

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563

เทศบาลตําบลหนองแคน



แบบ ผด 02

      ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี4พัฒนาเมืองและชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 เสริมสรางเมืองทองถ่ินนาอยู

    ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางเมืองทองถ่ินนาอยู
แผนงาน....การศึกษา

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน   พ.ศ. 2562                             พ.ศ. 2563
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (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

คาใชสอย
1 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ เปนคาจางเหมาบริการ คาจางบุคคลภายนอกทําการ

อยางใดอยางหน่ึง กรณีเทศบาลไมสามารถดําเนินการ
เองได เชน คาจางเครื่องจักรกล หรือ คาบริการท่ี
จําเปนอ่ืน ๆ ฯลฯ

100,000 ทต.หนองแคน กองการศึกษา

2 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานของครู
ผูดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษาและผูท่ี
เก่ียวของ

คาใชจายตามโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานของครู
ผูดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษาและผูท่ีเก่ียวของ ฯลฯ
 เชนคาวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ คาถายเอกสาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาสมมนาคุณ
วิทยากร ฯลฯ

20,000 ทต.หนองแคน กองการศึกษา

3

คาบํารุงรักษาและซอมแซม คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ครุภัณฑท่ีชํารุดเสียหาย
จําเปนตองบํารุงรักษาและซอมแซม เพ่ือใหสามารถใชงานได
ตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร โตะ เกาอี้
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

40,000 ทต.หนองแคน กองการศึกษา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563

เทศบาลตําบลหนองแคน



แผนงาน....การศึกษา
ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน   พ.ศ. 2562                             พ.ศ. 2563
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (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

คาวัสดุ
1 วัสดุสํานักงาน คาวัสดุสํานักงานโดยสภาพ จําแนกเปน วัสดุคงทน

วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณประกอบอะไหล
40,000 ในเขตพ้ืนท่ี

ทต.หนองแคน
กองการศึกษา

2 วัสดุไฟฟาและวิทยุ คาวัสดุไฟฟาและวิทยุโดยสภาพ จําแนกเปน วัสดุคงทน
 วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณและอะไหล

30,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ทต.หนองแคน

กองการศึกษา

3 วัสดุงานบานงานครัว เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 4 ศูนย เชน ไมกวาด ไมถูพ้ืน
ผงซักฟอกสบู ถวยจาน แกวนํ้า ฯลฯ

30,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ทต.หนองแคน

กองการศึกษา

4 วัสดุอาหารเสริม(นม) เพ่ือจายเปนคาอาหารเสริม (นม) สําหรับจัดสรรใหศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลหนองแคน จํานวน
4 แหง

1,255,111 ในเขตพ้ืนท่ี
ทต.หนองแคน

กองการศึกษา

5 วัสดุคอมพิวเตอร
เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร

40,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ทต.หนองแคน

กองการศึกษา

คาสาธารณูปโภค
1 คาไฟฟา เพ่ือจายเปนคาไฟฟา สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด

เทศบาล ท้ัง 4 ศูนย
24,000 ในเขตพ้ืนท่ี

ทต.หนองแคน
กองการศึกษา

2 คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล เพ่ือจายเปนคานํ้าประปา คานํ้าบาดาล สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล ท้ัง 4 ศูนย 3,000

ในเขตพ้ืนท่ี
ทต.หนองแคน

กองการศึกษา



แผนงาน....การศึกษา
ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน   พ.ศ. 2562                             พ.ศ. 2563
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (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

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง
1 คาใชจายซอมแซมปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กบานโคกยาว
เพ่ือจายเปนคาซอมแซมปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานโคกยาว

10,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ทต.หนองแคน

กองการศึกษา

2 คาใชจายซอมแซมปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานโพนไฮ

เพ่ือจายเปนคาซอมแซมปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด
บานโพนไฮ

10,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ทต.หนองแคน

กองการศึกษา

3 คาใชจายซอมแซมปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานหนองแคน

เพ่ือจายเปนคาซอมแซมปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานหนองแคน

10,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ทต.หนองแคน

กองการศึกษา

4 คาใชจายปรับปรุงซอมแซมศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานกานเหลืองดง

เพ่ือจายเปนคาซอมแซมปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานกานเหลืองดง

10,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ทต.หนองแคน

กองการศึกษา

รวม 1,622,111



แผนงาน....งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน   พ.ศ. 2562                             พ.ศ. 2563
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (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

คาใชสอย
1 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป

พ.ศ.2563
คาใชจายตามโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป พ.ศ.
2563 เชน คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม คาเชาหรือบริการวัสดุ
อุปกรณ คาใชจายในการตกแตงสถานที่ คาปายประชาสัมพันธ
คาเงินรางวัล คาของรางวัล ฯลฯ

40,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ทต.หนองแคน

กองการศึกษา

2 โครงการประชุมผูปกครองสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 4 ศุนย

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการประชุมผูปกครอง
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ท้ัง 4 ศูนย เชน คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาปาย คาวัสดุ อุปกรณ ฯลฯ

2,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ทต.หนองแคน

กองการศึกษา

3 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา(อาหารกลางวัน)

เพ่ือใหเด็กไดรับสารอาหารครบ5หมูและชวยลดปญหา
เด็กท่ีขาดทุนทรัพย

612,500 ในเขตพ้ืนท่ี
ทต.หนองแคน

กองการศึกษา

4 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เปนการสนันสนุนอุปกรณการเรียนการสอนทาง
การศึกษา

212,500 ในเขตพ้ืนท่ี
ทต.หนองแคน

กองการศึกษา

5 คาใชจายในการจัดการศึกษา เปนการสนันสนุนอุปกรณการเรียนการสอนทาง
การศึกษา

141,250 ในเขตพ้ืนท่ี
ทต.หนองแคน

กองการศึกษา

คาวัสดุ
1 วัสดุกอสราง เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุในการกอสราง ซอมแซม

ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เชน ไม ตะปู สี ดิน
 ทราย ไมกระดาน ปูนซีเมนต ฯลฯ

30,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ทต.หนองแคน

กองการศึกษา

รวมท้ังสิ้น 1,038,250



แบบ ผด 02

      ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี4พัฒนาเมืองและชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 เสริมสรางเมืองทองถ่ินนาอยู

    ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางเมืองทองถ่ินนาอยู
แผนงาน....งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน   พ.ศ. 2562                             พ.ศ. 2563
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (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

คาใชสอย
1  โครงการ" การแขงขันกีฬาหนองแคน คัพ " คาใชจายตามโครงการ " การแขงขันกีฬาหนองแคน คัพ

" เชน คาเชาหรือบริการวัสดุอุปกรณคาใชจายในการ
ตกแตงสถานท่ี คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปาย
ประชาสัมพันธ คาถวยรางวัล คาเงินรางวัล ฯลฯ

60,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ทต.หนองแคน

กองการศึกษา

2 โครงการฝกอบรมเสริมสรางความรูดาน
คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม ใหแก
เด็ก เยาวชน ประชาชนท่ัวไปในตําบล
หนองแคน

คาใชจายตามโครงการฝกอบรมเสริมสรางความรูดาน
คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม ใหแกเด็กเยาวชน
ประชาชนท่ัวไปในตําบลหนองแคน เชนคาเชาหรือ
บริการวัสดุอุปกรณคาใชจายในการตกแตงสถานท่ี
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปายประชาสัมพันธ คา
ประกาศนียบัตร ฯลฯ

15,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ทต.หนองแคน

กองการศึกษา

รวมท้ังสิ้น 75,000

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563

เทศบาลตําบลหนองแคน



แบบ ผด 02

    ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี4พัฒนาเมืองและชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน
     ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 เสริมสรางเมืองทองถ่ินนาอยู

    ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางเมืองทองถ่ินนาอยู
แผนงาน....สาธารณสุข

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน   พ.ศ. 2562                             พ.ศ. 2563
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (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

คาใชสอย
1 คาจางเหมาบุคคลภายนอกสํารวจขอมูล

สุนัข/แมว
คาจางเหมาบริการ บุคคลภายนอกสํารวจขอมูลสุนัข/
แมว ท่ังท่ีมีเจาของและไมมีเจาของ โดยทําการสํารวจป
ละ 2 ครั้ง

6,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ทต.หนองแคน

กองสาธารณสุข

2 คาประชาสัมพันธและเผยแพร คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เชน วารสารสุขภาพ การ
จัดทําแผนพับของเทศบาล วีดีทัศน วีดีโอ เทป ปาย
ประชาสัมพันธ สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ ฯลฯ

10,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ทต.หนองแคน

กองสาธารณสุข

3 โครงการจางเหมาปรับเกลี่ยดันบอกําจัด
ขยะมูลฝอย เทศบาลตําบลหนองแคน

คาจางเหมาบุคคลภายนอก ปรับเกลี่ยดันบอกําจัดขยะ
มูลฝอย เทศบาลตําบลหนองแคน

30,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ทต.หนองแคน

กองสาธารณสุข

4  รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ คาจางเหมาบริการ คาจางบุคคลภายนอก ทําการอยางใด
อยางหน่ึง ซ่ึงมิใชการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ,
หรือส่ิงกอสราง เชน จางเหมาทําความสะอาด,เก็บขยะมูล
ฝอย,งานผลิตและพิมพเอกสารหรือคาบริการท่ีจําเปนอื่น ๆ

432,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ทต.หนองแคน

กองสาธารณสุข

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563
เทศบาลตําบลหนองแคน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



แบบ ผด 02

    ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี4พัฒนาเมืองและชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน
     ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 เสริมสรางเมืองทองถ่ินนาอยู

    ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางเมืองทองถ่ินนาอยู
แผนงาน...งานสาธารณสุข

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน   พ.ศ. 2562                             พ.ศ. 2563
ท่ี เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย ธ.ค ม.คก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.คส.ค ก.ย
5  โครงการทูบีนัมเบอรวัน (To Be Number

One)
คาใชจายตามโครงการทูบี นัมเบอร วัน (To Be
Number One) เชน ปายโครงการ คาอาหาร
เครื่องดื่ม/อาหารวาง วัสดุอุปกรณ และคาใชจายอ่ืน ๆ
ท่ีจําเปน

10,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ทต.หนองแคน

กองสาธารณสุข

6 โครงการรณรงคแกไขปญหาโรคไขหวัดนก คาใชจายตามโครงการรณรงคแกไขปญหาโรคไขหวัดนก
 คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ สําหรับโครงการ คาปาย
คาอาหาร ฯลฯ

10,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ทต.หนองแคน

กองสาธารณสุข

7 โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจา
ฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี

คาใชจายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณอัครราชกุมารี โดยมีคาใชจายประกอบดวย
คาวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา คาวัสดุการแพทย คา
วัสดุประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณอ่ืนๆท่ีจําเปนสําหรับ
โครงการ

30,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ทต.หนองแคน

กองสาธารณสุข

เทศบาลตําบลหนองแคน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563



แบบ ผด 02

    ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี4พัฒนาเมืองและชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน
     ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 เสริมสรางเมืองทองถ่ินนาอยู

    ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางเมืองทองถ่ินนาอยู
 แผนงาน...งานสาธารณสุข

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน   พ.ศ. 2562                             พ.ศ. 2563
ท่ี เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย ธ.ค ม.คก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.คส.ค ก.ย
8 โครงการอบรมประชาชนเพ่ือลดและคัด

แยกขยะมูลฝอยในชุมชน
คาใชจายตามโครงการอบรมประชาชนเพ่ือลดและแยก
ขยะมูลฝอยในชุมชน คาอาหาร คานํ้าดื่ม คาปาย คา
วัสดุอุปกรณอ่ืนท่ีจําเปนสําหรับโครงการ

20,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ทต.หนองแคน

กองสาธารณสุข

9 คาบํารุงรักษาและซอมแซม คาบํารุงรักษาและซอมแซม ทรัพยสิน ครุภัณฑท่ีชํารุด
เสียหาย จําเปนตองบํารุงรักษาและซอมแซม เพ่ือให
สามารถใชงานไดตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร โตะ
 เกาอ้ี และครุภัณฑอ่ืน ๆ ฯลฯ

10,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ทต.หนองแคน

กองสาธารณสุข

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

เทศบาลตําบลหนองแคน
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563



แบบ ผด 02

    ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี4พัฒนาเมืองและชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน
     ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 เสริมสรางเมืองทองถ่ินนาอยู

    ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางเมืองทองถ่ินนาอยู
 แผนงาน...งานสาธารณสุข

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน   พ.ศ. 2562                             พ.ศ. 2563
ท่ี เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย ธ.ค ม.คก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.คส.ค ก.ย

คาวัสดุ
1 วัสดุสํานักงาน คาวัสดุสํานักงานโดยสภาพ จําแนกเปน วัสดุคงทน

วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณประกอบอะไหล เชน
เกาอ้ีพลาสติก เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ
พระพุทธรูป พระบรมรูป หนังสือ เครื่องคิดเลข เครื่อง
เจาะกระดาษ พรม แผนปายช่ือสํานักงาน แผนปาย
จราจร หรือแผนปายตาง ๆ กระดาษ ดินสอ ปากกา
ยางลบ นํ้ายาลบคําผิด หมึกเครื่องอัดสําเนา สิ่งพิมพท่ี
ไดจาการซื้อหรือจางพิมพ และอ่ืน ๆ

20,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ทต.หนองแคน

กองสาธารณสุข

2 วัสดุงานบานงานครัว คาวัสดุงานบานงานครัว เชน ถังขยะ ไมกวาด นํ้ายา
ลางหองนํ้าฯลฯ คาใชจายอ่ืน ๆท่ีจําเปน

10,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ทต.หนองแคน

กองสาธารณสุข

3 วัสดุยานพาหนะและขนสง คาวัสดุยานพาหนะและขนสง โดยสภาพ จําแนกเปน
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณและอะไหล

50,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ทต.หนองแคน

กองสาธารณสุข

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563

เทศบาลตําบลหนองแคน



4 วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น โดยสภาพ จําแนกเปน
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณและอะไหล
สําหรับเครื่องจักรกล
เครื่องพนหมอกควัน รถจักรยานยนต รถยนตสวนกลาง
ท่ีใชปฏิบัติงานในกิจการของเทศบาล

50,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ทต.หนองแคน

กองสาธารณสุข

5 วัสดุคอมพิวเตอร คาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนจัดเก็บขอมูล หมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ และคาจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร
เก่ียวกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ

20,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ทต.หนองแคน

กองสาธารณสุข

เงินอุดหนุน
1 อุดหนุนโครงการพระราชดําริ ดาน

สาธารณสุขใหชุมชน/หมูบานแหงละ
20,000 บาท ท้ัง 7 หมูบาน

 เพ่ือจายเงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน
(อุดหนุนโครงการพระราชดําริ) ดานสาธารณสุขให
ชุมชน/หมูบานแหงละ 20,000 บาท ท้ัง 7 หมูบาน

140,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ทต.หนองแคน

กองสาธารณสุข

รวมท้ังสิ้น 848,000



แบบ ผด 02

    ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี4พัฒนาเมืองและชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน
     ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 เสริมสรางเมืองทองถ่ินนาอยู

    ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางเมืองทองถ่ินนาอยู
 แผนงาน...งานเคหะและชุมชน

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน   พ.ศ. 2562                             พ.ศ. 2563
ท่ี เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย ธ.ค ม.คก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.คส.ค ก.ย

คาใชสอย
1 งานจางเหมาบริการ คาจางเหมาบริการ คาจางบุคคลภายนอกทําการอยาง

ใดอยางหน่ึง ซึ่งมิใชการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม
ครุภัณฑ หรือสิ่งกอสราง เชน จางเหมาทําความสะอาด
 ตัดหญา ลอกรางระบายนํ้า ลอกคลอง เครื่องจักรกล
จางซอมแซมถนนลูกรังท่ีชํารุดเปนหลุมเปนบอ
ซอมแซมไฟฟา วิเคราะหนํ้าประปา จางออกแบบและ
ควบคุม ฯลฯ

500,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ทต.หนองแคน

กองชาง

2 คาบํารุงรักษาและซอมแซม คาบํารุงรักษาและซอมแซม ทรัพยสิน ครุภัณฑท่ีชํารุด
เสียหายจําเปนตองบํารุงรักษาและซอมแซม เพ่ือให
สามารถใชงานไดตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร โตะ
 เกาอ้ี และครุภัณฑอ่ืน ฯลฯ

20,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ทต.หนองแคน

กองชาง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563

เทศบาลตําบลหนองแคน



แบบ ผด 02

    ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี4พัฒนาเมืองและชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน
     ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 เสริมสรางเมืองทองถ่ินนาอยู

    ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางเมืองทองถ่ินนาอยู
 แผนงาน...งานเคหะและชุมชน

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน   พ.ศ. 2562                             พ.ศ. 2563
ท่ี เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย ธ.ค ม.คก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.คส.ค ก.ย

คาวัสดุ
1 วัสดุสํานักงาน คาวัสดุสํานักงานโดยสภาพ จําแนกเปน วัสดุคงทน

วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณประกอบอะไหล
20,000 ในเขตพ้ืนท่ี

ทต.หนองแคน
กองชาง

2 วัสดุไฟฟาและวิทยุ คาวัสดุไฟฟาและวิทยุโดยสภาพ จําแนกเปน วัสดุคงทน
 วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณและอะไหล

30,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ทต.หนองแคน

กองชาง

3 วัสดุกอสราง คาวัสดุกอสรางโดยสภาพ จําแนกเปน วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณและอะไหล

30,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ทต.หนองแคน

กองชาง

4 วัสดุยานพาหนะและขนสง คาวัสดุยานพาหนะและขนสง โดยสภาพ จําแนกเปน
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณและอะไหล

30,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ทต.หนองแคน

กองชาง

5 วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น โดยสภาพ จําแนกเปน
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณและอะไหล
สําหรับเครื่องสูบนํ้า เครื่องจักรกล รถจักรยานยนต
รถยนตสวนกลางท่ีใชปฏิบัติงานในกิจการของเทศบาล

50,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ทต.หนองแคน

กองชาง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563

เทศบาลตําบลหนองแคน



แบบ ผด 02

    ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี4พัฒนาเมืองและชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน
     ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 เสริมสรางเมืองทองถ่ินนาอยู

    ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางเมืองทองถ่ินนาอยู
 แผนงาน...งานเคหะและชุมชน

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน   พ.ศ. 2562                             พ.ศ. 2563
ท่ี เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย ธ.ค ม.คก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.คส.ค ก.ย

คาสาธารณูปโภค
1 คาบริการโทรศัพท เพ่ือจายเปนคาบริการโทรศัพท 3,600 ในเขตพ้ืนท่ี

ทต.หนองแคน
กองชาง

2 คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพ่ือจายเปนคาบริการทางดานโทรคมนาคม คาใชจาย
เก่ียวกับการใชบริการระบบอินเตอรเน็ต ฯลฯ

30,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ทต.หนองแคน

กองชาง

เงินอุดหนุน

1 เงินอุดหนุนสวนราชการ

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคเพ่ือขยาย
เขตระบบจําหนายไฟฟาแรงต่ําในตําบลหนองแคน ท้ัง 
7 หมูบาน 200,000

ในเขตพ้ืนท่ี
ทต.หนองแคน

กองชาง

รวมท้ังสิ้น 913,600

เทศบาลตําบลหนองแคน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563



แบบ ผด 02

    ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี4พัฒนาเมืองและชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน
     ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 เสริมสรางเมืองทองถ่ินนาอยู

    ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางเมืองทองถ่ินนาอยู
แผนงาน.. อุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน พ.ศ. 2562                             พ.ศ. 2563
ท่ี เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย ธ.ค ม.คก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.คส.ค ก.ย
1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายขาปาชา(ตอสายเดิม)บานหนองแคน
หมูท่ี 2

กวาง 4.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ี คสล. ไมนอยกวา 580.00 ตาราง
เมตร และลงดินลูกรังหนาเฉลี่ย 0.50 เมตร (ตามแบบ
เทศบาลตําบลหนองแคน) พรอมปายโครงการ จํานวน 
1 ปาย

300,000 บานหนอง
แคนม.2

กองชาง

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายขางโรงเรียนรมเกลา (ตอสายเดิม) บาน
บางทรายพัฒนา หมูท่ี 6

กวาง 5.00 เมตร ยาว 34.00เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ี คสล. ไมนอยกวา 170.00 ตาราง
เมตร และลงดินลูกรังตามไหลทางขางละ 0.50 เมตร 
(ตามแบบเทศบาลตําบลหนองแคน)

86,000 บานบางทราย
พัฒนา ม.6

กองชาง

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบานนายแดงมา - หนองหญาไทร บาน
กานเหลืองดง หมูท่ี 4

กวาง 4.00 เมตร ยาว 145.00เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ี คสล. ไมนอยกวา 580.00 ตาราง
เมตร และลงดินลูกรังตามไหลทางขางละ 0.50 เมตร 
(ตามแบบเทศบาลตําบลหนองแคน) พรอมปาย
โครงการ จํานวน 1 ปาย

    300,000 บาน
กานเหลืองดง

ม.4

กองชาง

เทศบาลตําบลหนองแคน
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



แบบ ผด 02

    ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี4พัฒนาเมืองและชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน
     ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 เสริมสรางเมืองทองถ่ินนาอยู

    ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางเมืองทองถ่ินนาอยู
แผนงาน.. อุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน พ.ศ. 2562                             พ.ศ. 2563
ท่ี เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย ธ.ค ม.คก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.คส.ค ก.ย
4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบานนายมาย - นานอย บาน
กานเหลืองดง หมูท่ี 1

กวาง 3.50 เมตร ยาว 171.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ี คสล. ไมนอยกวา 598.50 ตาราง
เมตร (ตามแบบเทศบาลตําบลหนองแคน) และลงดิน
ลูกรังไหลทางขางละ 0.50 เมตร พรอมปายโครงการ 
จํานวน 1 ปาย

300,000 บาน
กานเหลืองดง

ม.1

กองชาง

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบานนายสมบัติ- บานนายสําราญ บาน
โคกยาว หมูท่ี 7

วาง 4.00 เมตร ยาว 145.00เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ี คสล. ไมนอยกวา 580.00 ตาราง
เมตร และลงดินลูกรังตามไหลทางขางละ 0.50 เมตร 
(ตามแบบเทศบาลตําบลหนองแคน) พรอมปาย
โครงการ จํานวน 1 ปาย

300,000 บานโคกยาว ม.7 กองชาง

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบานนายสาย - บานนายธีรกร บาน
บางทรายพัฒนา หมูท่ี 6

กวาง 4.00 เมตร ยาว 98.00เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ี คสล. ไมนอยกวา 392.00 ตาราง
เมตร และลงดินลูกรังตามไหลทางขางละ 0.15 เมตร 
(ตามแบบเทศบาลตําบลหนองแคน) พรอมปาย
โครงการ จํานวน 1 ปาย

200,000 บานบางทราย
พัฒนา ม.6

กองชาง

เทศบาลตําบลหนองแคน
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



แบบ ผด 02

    ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี4พัฒนาเมืองและชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน
     ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 เสริมสรางเมืองทองถ่ินนาอยู

    ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางเมืองทองถ่ินนาอยู
แผนงาน.. อุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน   พ.ศ. 2562                             พ.ศ. 2563
ท่ี เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย ธ.ค ม.คก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.คส.ค ก.ย
7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายหวยเงา บานโพนไฮ หมูท่ี 3
กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 200.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมพีืนท ี
คสล. ไมน่อ้ยกวา่ 600.00 ตาราง
เมตร และลงดนิลกูรังหนาเฉลีย 
0.50 เมตร (ตามแบบเทศบาล
ตําบลหนองแคน) พรอ้มป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย

    300,000 บานโพนไฮ ม.3 กองชาง

8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหวยฮู - คําผักปนบานกานเหลืองดง
หมูท่ี 5

กวาง 4.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ี คสล. ไมนอยกวา 580.00 ตาราง
เมตรและลงดินลูกรังตามไหลทางขางละ 0.50 เมตร 
(ตามแบบเทศบาลตําบลหนองแคน) พรอมปาย
โครงการ จํานวน 1 ปาย

300,000 บาน
กานเหลืองดง
ม.5

กองชาง

9 โครงการยกคันทางลงดินลูกรังสายบานนาย
ตาล บานโพนไฮ หมูท่ี 3

กวาง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร  และลงดินลูกรังหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
(ตามแบบเทศบาลตําบลหนองแคน) 

34,000 บานโพนไฮ ม.3 กองชาง

เทศบาลตําบลหนองแคน
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



รวมท้ังสิ้น 2,754,000
แบบ ผด 02

    ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี4พัฒนาเมืองและชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน
     ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 เสริมสรางเมืองทองถ่ินนาอยู

    ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางเมืองทองถ่ินนาอยู
แผนงาน.. บริหารงานท่ัวไป

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน พ.ศ. 2562                             พ.ศ. 2563
ท่ี เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย ธ.ค ม.คก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.คส.ค ก.ย
1 โครงการเตรียมการรับเสด็จ คาจัดเตรียมและตกแตงสถานท่ีคาจัดซื้อผาแพร ผาริ้ว

ธงชาติ ธงสัญลักษณ ดอกไมธูปเทียน คาพานพุมถวาย
สัการะ คาดอกไม กระเชาดอกไม คาวัสดุอุปกรณ
คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาจางเหมา
บริการตาง ๆ และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน ฯลฯ

20,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ทต.หนองแคน

สํานักปลัด

เทศบาลตําบลหนองแคน
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



2 โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีตําบลหนองแคน คาตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการเลือกตั้ง

ผูอํานวยการเลือกตั้ง นายทะเบียนอําเภอ ผูชวยเหลือ
การปฏิบัติหนาท่ีคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
ผูอํานวยการประจําหนวยเลือกตั้ง คาใชจายในการจัด
ประชุมการเลือกตั้ง คาจัดทําปายประชาสัมพันธ คา
สปอรตโฆษณา  คาแบบพิมพหรือคูมือตาง ๆ คาจัดซื้อ
หีบบัตรเลือกตั้ง และคูหาลงคะแนน คาจัดพิมพบัญชี
รายช่ือผูมีสิทธ์ิเลือกตั้ง บัญชีผูเสียสิทธ์ิเลือกตั้ง
 คาวัสดุอุปกรณการเลือกตั้ง คาจางเหมาบริการท่ี
จําเปนสําหรับการจัดการเลือกตั้งและคาใชจายอ่ืนๆท่ี
จําเปนในการดําเนินโครงการ ฯลฯ

400,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ทต.หนองแคน

สํานักปลัด

รวมท้ังสิ้น 420,000



แบบ ผด 02

    ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี4พัฒนาเมืองและชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน
     ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 เสริมสรางเมืองทองถ่ินนาอยู

    ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางเมืองทองถ่ินนาอยู
แผนงาน....งานบริหารงารคลัง

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน   พ.ศ. 2562                             พ.ศ. 2563
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (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

คาใชสอย
1

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ
เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก
ปฏิบัติงานในกองคลัง และ คาจัดทําสื่อ

286,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ทต.หนองแคน

กองคลัง

2 โครงการฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับการ
ชําระภาษีใหแกผูประกอบการและผูมี
หนาท่ีตองเสียภาษี

คาใชจายตามโครงการฝกอรบรมใหความรูเก่ียวกับการ
ชําระภาษีใหแกผูประกอบการและผูมีหนาท่ีตองเสียภาษี

5,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ทต.หนองแคน

กองคลัง

3 คาบํารุงรักษาและซอมแซม คาบํารุงรักษาและซอมแซม ทรัพยสิน ครุภัณฑท่ีชํารุด
เสียหาย จําเปนตองบํารุงรักษาและซอมแซม เพ่ือให
สามารถใชงานไดตามปกติ

30,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ทต.หนองแคน

กองคลัง

คาวัสดุ
1 วัสดุสํานักงาน เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงานโดยสภาพ จําแนกเปน

วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณประกอบ
อะไหล

40,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ทต.หนองแคน

กองคลัง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563

เทศบาลตําบลหนองแคน



2 วัสดุคอมพิวเตอร
เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนจัดเก็บขอมูล
 ผาหมึกสําหรับพิมพ และคาจัดซื้อโปรแกรม
คอมพิวเตอรเก่ียวกับการปฏิบัติงาน และอ่ืนๆ ฯลฯ

36,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ทต.หนองแคน

กองคลัง

คาสาธารณูปโภค
1 คาบริการไปรษณีย เพ่ือจายเปนคาจัดสงไปรษณีย คาธนาณัติ คาจัดซื้อดวง

ตราไปรษณีย อากร ฯลฯ  สําหรับใชในกิจการของเทศบา
25,000 ในเขตพ้ืนท่ี

ทต.หนองแคน
กองคลัง

รวมท้ังสิ้น 422,000



แบบ ผด 02

    ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี4พัฒนาเมืองและชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน
     ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 เสริมสรางเมืองทองถ่ินนาอยู

    ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางเมืองทองถ่ินนาอยู
แผนงาน....สรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน   พ.ศ. 2562                             พ.ศ. 2563
ท่ี เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย ธ.ค ม.คก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.คส.ค ก.ย
1 โครงการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรง

ตอเด็กสตรี และบุคคลภายในครอบครัว เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและแกไข
ปญหาความรุนแรงตอเด็ก สตรี  และบุคคลภายใน
ครอบครัว ประกอบดวย คาปายโครงการ คาวิทยากร
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจายอ่ืนท่ี
จําเปนสําหรับโครงการ  ฯลฯ

10,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ทต.หนองแคน

สํานักปลัด

2 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ประจําป 2563

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและแกไขยา
เสพติด  ประจําป 2563 ดังน้ี - จายคาลงทะเบียนเขา
รับการบําบัดพ้ืนฟูผูเสพ/ผูติดยาเสพติดและฝกอบรม
อาชีพ - ผูติด/ผูเสพยาเสพติด/ผูท่ีเคยมีประวัติการใช
สารเสพติด/กลุมเสี่ยงท่ีตองเฝาระวัง จํานวน 12 คน
โดยแบงคาใชจายดังน้ี1. การบําบัดฟนฟูผูเสพ/ผูติดยา
เสพติด จํานวน 12 คนคนละ 3,500 บาท เปนเงิน
42,000 บาท2. การฝกอาชีพผูเสพ/ผูติดยาเสพติด
จํานวน 12 คนคนละ 3,000 บาท เปนเงิน 36,000
บาท

78,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ทต.หนองแคน

สํานักปลัด

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563
เทศบาลตําบลหนองแคน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



แบบ ผด 02

    ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี4พัฒนาเมืองและชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน
     ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 เสริมสรางเมืองทองถ่ินนาอยู

    ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางเมืองทองถ่ินนาอยู
แผนงาน....สรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน   พ.ศ. 2562                             พ.ศ. 2563
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (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 โครงการฝกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุม
ผูสูงอายุตําบลหนองแคน

คาใชจายตามโครงการฝกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุม
ผูสูงอายุตําบลหนองแคน ประกอบดวย คาปายโครงการ
 คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนสําหรับโครงการ ฯลฯ

15,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ทต.หนองแคน

สํานักปลัด

รวมท้ังสิ้น 103,000

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563

เทศบาลตําบลหนองแคน



แบบ ผด 02

    ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี4พัฒนาเมืองและชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน
     ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 เสริมสรางเมืองทองถ่ินนาอยู

    ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางเมืองทองถ่ินนาอยู
แผนงาน....งานการเกษตร

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน   พ.ศ. 2562                             พ.ศ. 2563
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (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 โครงการอบรมใหความรูแกเกษตรกรตําบล
หนองแคน

คาใชจายตามโครงการอบรมใหความรูแกเกษตรกร
ตําบลหนองแคน ประจําป 2563 คาปายโครงการ คา
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารและเครื่องดื่ม คา
วัสดุอุปกรณเครื่องเขียน คาวัสดุอุปกรณทดสอบ
คุณภาพดิน ฯลฯ

15,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ทต.หนองแคน

สํานักปลัด

คาวัสดุ
1 วัสดุการเกษตร คาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน สารเคมีปองกันและกําจัด

ศัตรูพืชและสัตว พันธุพืช ปุย วัสดุเพาะชํา ฯลฯ
10,000 ในเขตพ้ืนท่ี

ทต.หนองแคน
สํานักปลัด

รวมท้ังสิ้น 25,000

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563
เทศบาลตําบลหนองแคน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



แบบ ผด 02

    ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี4พัฒนาเมืองและชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน
     ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 เสริมสรางเมืองทองถ่ินนาอยู

    ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางเมืองทองถ่ินนาอยู
แผนงาน....งานการพาณิชย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน   พ.ศ. 2562                             พ.ศ. 2563
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (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

คาใชสอย
1 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ คาจางเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา จาง

เหมาทําความสะอาด จางเหมาซอมประปา จางจด
มาตรวัดนํ้า ฯลฯ

84,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ทต.หนองแคน

กองชาง

2 คาบํารุงรักษาและซอมแซม คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ คาบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมทรัพยสินอ่ืนๆของประปา เชน มอเตอรไฟฟา
และอุปกรณไฟฟา และซอมถังกรองนํ้าฯลฯ

10,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ทต.หนองแคน

กองชาง

คาวัสดุ
1 วัสดุสํานักงาน เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน

ปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน
1,000 ในเขตพ้ืนท่ี

ทต.หนองแคน
กองชาง

2
วัสดุไฟฟาและวิทยุ

คาวัสดุไฟฟาและวิทยุโดยสภาพ จําแนกเปน วัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณและอะไหล

5,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ทต.หนองแคน

กองชาง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563

เทศบาลตําบลหนองแคน



แบบ ผด 02

    ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี4พัฒนาเมืองและชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน
     ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 เสริมสรางเมืองทองถ่ินนาอยู

    ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางเมืองทองถ่ินนาอยู
แผนงาน....งานการพาณิชย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน   พ.ศ. 2562                             พ.ศ. 2563
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (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

คาวัสดุ
3 วัสดุงานบานงานครัว คาวัสดุงานบานงานครัวโดยสภาพ จําแนกเปนวัสดุ

คงทน
วัสดุสิ้นเปลือง  และวัสดุอุปกรณและอะไหล

3,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ทต.หนองแคน

กองชาง

4 วัสดุกอสราง เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสรางโดยสภาพ  จําแนกเปน
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณและอะไหล

50,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ทต.หนองแคน

กองชาง

5 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสรางโดยสภาพ  จําแนกเปน
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณและอะไหล

10,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ทต.หนองแคน

กองชาง

5 วัสดุอ่ืน เพ่ือจายเปนคาวัสดุอ่ืนๆ ท่ีไมเขาลักษณะวัสดุประเภท
หน่ึงประเภทใด แตมีความจําเปนตองใชในกิจการของ
เทศบาล

20,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ทต.หนองแคน

กองชาง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563

เทศบาลตําบลหนองแคน



แบบ ผด 02

    ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี4พัฒนาเมืองและชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน
     ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 เสริมสรางเมืองทองถ่ินนาอยู

    ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางเมืองทองถ่ินนาอยู
แผนงาน....งานการพาณิชย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน   พ.ศ. 2562                             พ.ศ. 2563
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (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

คาสาธารณูปโภค
1  คาไฟฟา เพ่ือจายเปนคาไฟฟาสําหรับกิจการประปาของเทศบาล

ตําบลหนองแคน
100,000 ในเขตพ้ืนท่ี

ทต.หนองแคน
กองชาง

รวมท้ังสิ้น 283,000

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563

เทศบาลตําบลหนองแคน



แบบ ผด 02

    ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี4พัฒนาเมืองและชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน
     ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 เสริมสรางเมืองทองถ่ินนาอยู

    ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางเมืองทองถ่ินนาอยู
แผนงาน....งานงบกลาง

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน   พ.ศ. 2562                             พ.ศ. 2563
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (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

งบกลาง
1 คาชําระหน้ีเงินตน เพ่ือจายเปนคาชําระเงินตนใหกับธนาคารกรุงไทย สาขา

มุกดาหาร
ตามสัญญาเงินกู(ประจํา) สัญญาลงวันท่ี 17 มีนาคม
2557 เพ่ือจัดซื้อรถบรรทุกขยะ

256,000 ทต.หนองแคน กองคลัง

2 คาชําระดอกเบี้ย  เพ่ือจายเปนคาชําระดอกเบี้ยใหกับธนาคารกรุงไทย
สาขามุกดาหาร
ตามสัญญาเงินกู(ประจํา) สัญญาลงวันท่ี 17 มีนาคม
2557 เพ่ือจัดซื้อรถบรรทุกขยะ

69,300 ทต.หนองแคน กองคลัง

3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม คาสมทบเขากองทุนประกันสังคม ใหแกพนักงานจางใน
สังกัดของเทศบาลเพ่ือเปนสวัสดิการ โดยคํานวณอัตรา
สมทบจากฐานคาจางพนักงานและเงินเพ่ิมตาง ๆของ
พนักงานจางทุกหนวยงานของเทศบาล

69,300 ทต.หนองแคน สํานักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563

เทศบาลตําบลหนองแคน



แบบ ผด 02

    ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี4พัฒนาเมืองและชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน
     ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 เสริมสรางเมืองทองถ่ินนาอยู

    ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางเมืองทองถ่ินนาอยู
แผนงาน....งานงบกลาง

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน   พ.ศ. 2562                             พ.ศ. 2563
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (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

งบกลาง
4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  เพ่ือจายเปนคาสมทบเขากองทุนเงินทดแทนเปนรายป

อัตรารอยละ 0.2 ของคาจางโดยประมาณท้ังป
10,000 ทต.หนองแคน สํานักปลัด

5 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพ่ือจายเปนคาใชจายสําหรับสนับสนุนการสราง
หลักประกันรายไดใหแก ผูสูงอายุตําบลหนองแคน

5,468,400 ทต.หนองแคน สํานักปลัด

6 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพ่ือจายเปนคาใชจายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทาง
สังคมแกผูพิการหรือทุพพลภาพตําบลหนองแคน

1,382,400 ทต.หนองแคน สํานักปลัด

7 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส พ่ือจายเปนคาสงเคราะหเพ่ือการยังชีพผูปวยเอดสท่ี
แพทยรับรองและวินิจฉัยแลวและมีความเปนอยูยากจน
หรือถูกทอดท้ิงขาดผูอุปการะดูแล ไมสามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองได

72,000 ทต.หนองแคน สํานักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563

เทศบาลตําบลหนองแคน



แบบ ผด 02

    ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี4พัฒนาเมืองและชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน
     ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 เสริมสรางเมืองทองถ่ินนาอยู

    ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางเมืองทองถ่ินนาอยู
แผนงาน....งานงบกลาง

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน   พ.ศ. 2562                             พ.ศ. 2563
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (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

งบกลาง
8 สํารองจาย เพ่ือจายในกรณีท่ีไมสามารถคาดการณไดลวงหนาและ

สําหรับชวยเหลือประชาชนผูไดรับความเดือดรอน
ผูประสบภัยธรรมชาติ เชน วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย
และคาใชจายอ่ืน ๆ

500,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ทต.หนองแคน

สํานักปลัด/
กองชาง

เทศบาลตําบลหนองแคน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563



แบบ ผด 02

    ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี4พัฒนาเมืองและชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน
     ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 เสริมสรางเมืองทองถ่ินนาอยู

    ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางเมืองทองถ่ินนาอยู
แผนงาน....งานงบกลาง

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน   พ.ศ. 2562                             พ.ศ. 2563
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (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

รายจายตามขอผูกพัน
9 คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย เพ่ือจายเปนคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 30,000 ทต.หนองแคน กองคลัง

10 เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถ่ิน

เพ่ือจายเปนเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถ่ิน

120,000 ทต.หนองแคน กองสาธารณสุข

11 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.)

เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.)

323,656 ทต.หนองแคน กองคลัง

รวมท้ังสิ้น 8,301,056

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563

เทศบาลตําบลหนองแคน



แบบ ผด 02

    ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี4พัฒนาเมืองและชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน
     ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 เสริมสรางเมืองทองถ่ินนาอยู

    ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางเมืองทองถ่ินนาอยู
แผนงาน....งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน   พ.ศ. 2562                             พ.ศ. 2563
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (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

คาใชสอย
1 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ คาจางเหมาบริการ 50,000 ในเขตพ้ืนท่ี

ทต.หนองแคน
กองวิชาการ
และแผนงาน

2 คาบํารุงรักษาและซอมแซม เพ่ือจายซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใช
งานไดตามปกติเชน เครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องปรับอากาศ  ฯลฯ

10,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ทต.หนองแคน

กองวิชาการ
และแผนงาน

คาวัสดุ
1 วัสดุสํานักงาน  เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงานโดยสภาพ จําแนกเปน

วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณประกอบ
อะไหล

30,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ทต.หนองแคน

กองวิชาการ
และแผนงาน

2 วัสดุคอมพิวเตอร เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนจัดเก็บขอมูล
 ผาหมึกสําหรับเครื่องพิมพ และคาจัดซื้อโปรแกรม
คอมพิวเตอรเก่ียวกับการปฏิบัติงาน

30,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ทต.หนองแคน

กองวิชาการ
และแผนงาน

รวมท้ังสิ้น 120,000

เทศบาลตําบลหนองแคน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563


































































