
ล าดับ โครงการ / กิจรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   139,000       บริเวณหมูท่ี ่ 5 จุดเร่ิมต้น  เชือ่มต่อถนน กองช่างฯ

บริเวณหมูท่ี ่ 5 จุดเร่ิมต้น  เชือ่มต่อถนน ความหนา  0.05  เมตร  ความกวา้ง 5.00 เมตร   ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม จุดส้ินสุด

ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม จุดส้ินสุด ความยาว  68.00  เมตร  หรือมีพืน้ทีร่วมไม่น้อยกวา่   บริเวณเสาวณีคลีนิค บ้านเลขที ่ 119

บริเวณเสาวณีคลีนิค บ้านเลขที ่ 119 340.00  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบเทศบาล

ต าบลมาบแคก าหนด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

เพิม่เติม คร้ังที่ 1/2563 ประจ าปีงบประมาณ 2563  

หน้าที ่4 ข้อ 12 / แก้ไข คร้ังที่ 4/2563 ข้อ 3

2 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต             322,600       หมูท่ี ่6 จุดเร่ิมต้น เชือ่มต่อถนน คสล. เดิม กองช่างฯ

พร้อมรางว ีคสล. และท่อระบายน้ า บริเวณ ความหนา  0.05  เมตร  ความกวา้ง 3.50  เมตร จุดส้ินสุดบริเวณบ้านคุณพิเชษ  วงัน้อย  

หมูท่ี ่6 จุดเร่ิมต้น เชือ่มต่อถนน คสล. เดิม ความยาว  88.00   เมตร  หรือมีพืน้ทีร่วมไม่น้อยกวา่ บ้านเลขที ่ 23

จุดส้ินสุดบริเวณบ้านคุณพิเชษ  วงัน้อย  308.00 ตารางเมตร พร้อมรางวี คสล. และท่อระบายน้ า

บ้านเลขที ่ 23 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60  ม. พร้อมบ่อพัก ความยาว

รวมบ่อพักไม่น้อยกวา่  105.00  เมตร รายละเอียดตามแบบ

อยูใ่นแผนพัฒนาท้องถิน่ หน้าที่ 5 ข้อ 15 / แก้ไข

คร้ังที่ 4/2563 ข้อ 5

3 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า บริเวณ  เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ขนาดเส้นผ่า    84,100         หมูท่ี ่7 จุดเร่ิมต้น เชือ่มต่อท่อระบายน้ าเดิม กองช่าง

หมูท่ี ่7 จุดเร่ิมต้น เชือ่มต่อท่อระบายน้ าเดิม ศูนย์กลาง 0.60  ม.  พร้อมบ่อพักความยาวรวมบ่อพัก จุดส้ินสุด บริเวณบ้านคุณสมเจตน์ เจริญผล

 จุดส้ินสุด  บริเวณบ้านคุณสมเจตน์ ไม่น้อยกวา่  48.00  เมตร  อยูใ่นแผนพัฒนาท้องถิน่ บ้านเลขที ่ 73

 เจริญผล  บ้านเลขที ่ 73 (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม คร้ังที่ 1/2563

ประจ าปีงบประมาณ 2563  หน้าที ่7 ข้อ 22

                                                                                                     บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                   แบบ ผด.02    

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลมาบแค

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ (แบบ ผ.02)

ยุทธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

  1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา




หนา้ 1/ผ.02



                                                                                                     บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                   แบบ ผด.02    

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลมาบแค

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ (แบบ ผ.02)

โครงการ / กิจรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนลาดยาง เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ 164,100       บริเวณหมูท่ี ่11 จุดเร่ิมต้นเชือ่มต่อถนน กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  บริเวณหมูท่ี ่11   ติกคอนกรีต  ความหนาเฉล่ีย  0.05  เมตร  ความกวา้ง ลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตเดิม จุดส้ินสุด

จุดเร่ิมต้น เชือ่มต่อถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 4.00  เมตร  ความยาว  139.00  เมตร  หรือมีพืน้ที่ บริเวณบ้าน คุณซ่อนกล่ิน แฟงมาก 

คอนกรีตเดิม  จุดส้ินสุดบริเวณบ้าน รวมไม่น้อยกวา่  556.00  ตารางเมตร  รายละเอียด บ้านเลขที ่81

คุณซ่อนกล่ิน  แฟงมาก  บ้านเลขที ่ 81  ตามแบบเทศบาลต าบลมาบแคก าหนด พร้อมป้าย

ประชาสัมพันธโ์ครงการ  อยูใ่นแผนพัฒนาท้องถิน่

(พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม คร้ังที่ 1/2563 ประจ าปี

งบประมาณ 2563  หน้าที ่14 ข้อ 41

รวม 4 709,800      

ล าดับที่
พ.ศ.2564พ.ศ.2563

ยุทธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

  1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา




หนา้ 2/ผ.02



                                                                                                     บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                   แบบ ผด.02    

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลมาบแค

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ (แบบ ผ.02)

ยุทธศาสตรท์ี ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

โครงการ / กิจรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการอบรมให้ความรู้การประกอบอาชีพ เพือ่ให้กลุ่มแม่บ้านสตรี  ผู้วา่งงาน  ผู้สูงอาย ุ ผู้พิการ 60,000         หมูท่ี ่1 - 11 สนง.ปลัดฯ

ผู้ด้อยโอกาส เยาวชน และประชาชนทัว่ไป  ได้มีความรู้

 เกีย่วกับการประกอบอาชีพอิสระสามารถน าความรู้ไป

ประกอบอาชีพ  สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว

อยูใ่นแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  

หน้าที ่19 ข้อ 2

รวม 1 60,000        

ล าดับที่

 1. แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564




หนา้ 3/ผ.02



                                                                                                     บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                   แบบ ผด.02    

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลมาบแค

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ (แบบ ผ.02)

โครงการ / กิจรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ 85,000         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลมาบแค สนง.ปลัดฯ

สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) บริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) ศูนย์ 

พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 1 แห่ง จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวยั 

อายุ 2 – 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวนเด็กนักเรียน 

50 คน  เป็นค่าจัดการเรียนการสอน อัตราละ 

1,700  บาท/คน/ปี  

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหาร เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ 38,420         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลมาบแค สนง.ปลัดฯ

สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์ บริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน,

การเรียน, ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน,  ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 1 แห่ง  จัดสรรส าหรับเด็ก

ปฐมวยั อาย ุ3 - 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จ านวนเด็กนักเรียน 34 คน  ดังนี้

1.ค่าหนังสือเรียน คนละ 200 บาท

2.ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ 200 บาท/ปี

3.ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน คนละ 300 ต่อปี

4.ค่าพัฒนาผู้เรียน คนละ 430 บาท/ปี

อยูใ่นแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที ่19 ข้อ 1

 1. แผนงานการศึกษา

ล าดับที่
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนาด้านสังคม




หนา้ 4/ผ.02



                                                                                                     บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                   แบบ ผด.02    

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลมาบแค

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ (แบบ ผ.02)

โครงการ / กิจรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 245,000       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลมาบแค สนง.ปลัดฯ

สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวนั) การบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวนั) ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก จ านวน 1 แห่ง   จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวยั

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเวลา 2 ภาคเรียน อัตรามือ้

ละ  20  บาทต่อคน  จ านวน  245 วนั จ านวนเด็ก

นักเรียน  50  คน อยูใ่นแผนพัฒนาท้องถิน่

(พ.ศ.2561-2565)  หน้าที ่20 ข้อ 4

4 ค่าอาหารเสริม (นม) 4.1  ค่าใช้จ่ายในการซ้ืออาหารเสริม (นม) ของศูนย์ 95,810         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลมาบแค สนง.ปลัดฯ

พัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ 7.37 บาท/คน/วนั (260 วนั)

นักเรียน จ านวน 50 คน

อยูใ่นแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที ่20 ข้อ 5

4.2 ค่าอาหารเสริมนมโรงเรียนสังกัด สพฐ. 434,978       โรงเรียนวดัพะเนียงแตก สนง.ปลัดฯ

อัตราคนละ 7.37 บาท/คน/วนั จ านวน 227 คน 

คนละ 260 วนั

อยูใ่นแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที ่33 ข้อ 3

พ.ศ.2564พ.ศ.2563
ล าดับที่

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนาด้านสังคม

 1. แผนงานการศึกษา




หนา้ 5/ผ.02



                                                                                                     บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                   แบบ ผด.02    

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลมาบแค

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ (แบบ ผ.02)

ล าดับที่ โครงการ / กิจรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการจัดหาครูผู้สอนและบุคลากรเสริม เพือ่ส่งเสริมการศึกษาในพืน้ที่ 209,000       โรงเรียนวดัพะเนียงแตก สนง.ปลัดฯ

เพือ่การพัฒนาโรงเรียน อยูใ่นแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที ่32 ข้อ 1

6 โครงการจัดหาบุคลากรเพือ่ส่งเสริม เพือ่ส่งเสริมการศึกษาในพืน้ที่ 104,500       โรงเรียนวดัพะเนียงแตก สนง.ปลัดฯ

การจัดการศึกษา อยูใ่นแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที ่33 ข้อ 4

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย   908,000       โรงเรียนวดัพะเนียงแตก สนง.ปลัดฯ

สถานศึกษา (อาหารกลางวนั) การบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวนั)  โรงเรียน

สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา (สพฐ.)  จ านวน 227  คน

อัตรามือ้ละ  20  บาทต่อคน  จ านวน 200 วนั

อยูใ่นแผนพัฒนาท้องถิน่  หน้าที่ 33 ข้อ 2

รวม 7 2,120,708    

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนาด้านสังคม

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

 1. แผนงานการศึกษา




หนา้ 6/ผ.02



                                                                                                     บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                   แบบ ผด.02    

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลมาบแค

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ (แบบ ผ.02)

ล าดับที่ โครงการ / กิจรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภัย เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสัตวป์ลอดโรค 70,000         หมูท่ี ่1-11 กองสาธารณสุข

จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธาน   คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน  และส่ิงแวดล้อม

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ ศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควฒัน  วรขัตติราชนารี กรมพระศรีสวางควฒัน วรขัตติราชนารี

เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ 

อยูใ่นแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที ่21 ข้อ 2

รวม 1 70,000        

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนาด้านสังคม
 2. แผนงานสาธารณสุข




หนา้ 7/ผ.02



                                                                                                     บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                   แบบ ผด.02    

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลมาบแค

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ (แบบ ผ.02)

ล าดับที่ โครงการ / กิจรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการเยาวชนวยัใส ใส่ใจชุมชน เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการเยาวชนวยัใสใส่ใจชุมชน  5,000          ทต. มาบแค สนง.ปลัดฯ

อยูใ่นแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที ่22 ข้อ 3

2 โครงการเยีย่มบ้านผู้สูงอายุ เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการเยีย่มบ้านผู้สูงอายุ 2,000          หมูท่ี ่1-11 สนง.ปลัดฯ

อยูใ่นแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 

หน้าที ่21 ข้อ 1

3 โครงการวนัเด็กแห่งชาติ เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการวนัเด็กแห่งชาติ 100,000       ทต. มาบแค สนง.ปลัดฯ

อยูใ่นแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 

 หน้าที ่22 ข้อ 4

4 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการส่งเสริมสุขภาพ 1,000          ทต. มาบแค สนง.ปลัดฯ

 ผู้พิการ     อยูใ่นแผนพัฒนาท้องถิน่ 

 (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่22 ข้อ 8

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนาด้านสังคม

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

 3. แผนงานสังคมสงเคราะห์




หนา้ 8/ผ.02



                                                                                                     บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                   แบบ ผด.02    

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลมาบแค

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ (แบบ ผ.02)

ล าดับที่ โครงการ / กิจรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการสายใยสัมพันธว์นัปิดภาคเรียน เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการสายใย 20,000         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนง.ปลัดฯ

สัมพันธว์นัปิดภาคเรียน 

อยูใ่นแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 

 หน้าที ่22 ข้อ 8

6 โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการ เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการ 200,000       ทต. มาบแค สนง.ปลัดฯ

จิตอาสาภัยพิบัติ จิตอาสาภัยพิบัติ

อยูใ่นแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม

 คร้ังที ่1/2563 หน้าที ่17 ข้อ 1

รวม 6 328,000      

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนาด้านสังคม

 3. แผนงานสังคมสงเคราะห์




หนา้ 9/ผ.02



                                                                                                     บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                   แบบ ผด.02    

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลมาบแค

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ (แบบ ผ.02)

ล าดับที่ โครงการ / กิจรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการกระตุ้นชุมชนท าหน้าที่ เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกระตุ้นชุมชนท าหน้าทีเ่ฝ้า 10,000         ทต. มาบแค สนง.ปลัดฯ

เฝ้าระวงัยาเสพติดในพืน้ที่ ระวงัยาเสพติดในพืน้ที ่

อยูใ่นแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที ่23 ข้อ 2

2 โครงการปลูกจิตส านึกประชาธปิไตย เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกจิตส านักประชาธปิไตย 20,000         ทต. มาบแค/โรงเรียนวดัพะเนียงแตก สนง.ปลัดฯ

ในโรงเรียน ในโรงเรียน

อยูใ่นแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 

หน้าที ่24 ข้อ 6

3 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 15,000         ต. มาบแค สนง.ปลัดฯ

ทางถนน ทางถนน เช่น ค่าท าแผ่นพับ ป้าย ส่ือประชาสัมพันธต่์างๆ

ทีเ่กีย่วกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ฯลฯ

อยูใ่นแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  

หน้าที ่23 ข้อ 3

พ.ศ.2564

 4. แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนาด้านสังคม

พ.ศ.2563




หนา้ 10/ผ.02



                                                                                                     บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                   แบบ ผด.02    

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลมาบแค

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ (แบบ ผ.02)

ล าดับที่ โครงการ / กิจรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรม ทบทวน สมาชิก อปพร. 40,000         ทต. มาบแค สนง.ปลัดฯ

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลต าบลมาบแค เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ 

ทีจ่ าเป็นในการด าเนินโครงการ ค่าวทิยากร ค่าอาหาร

และเคร่ืองด่ืม ค่าเคร่ืองแต่งกาย ของสมาชิก อปพร. ฯลฯ

อยูใ่นแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  

 หน้าที ่23 ข้อ 1

5 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม เพือ่ส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี 30,000         ทต. มาบแค/โรงเรียนวดัพะเนียงแตก สนง.ปลัดฯ

ให้เด็กและเยาวชนต าบลมาบแค มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย์สุจริต , สร้างภูมิ

(กิจกรรมโตไปไม่โกง) คุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรม

 ทุจริตคอรัปชัน่และการโกงทุกรูปแบบ , เพือ่ส่งเสริมให้

เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะฯ อยูใ่นแผนพัฒนาท้องถิน่

 (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที ่24 ข้อ 7

รวม 5 115,000      

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนาด้านสังคม

 4. แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564




หนา้ 11/ผ.02



                                                                                                     บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                   แบบ ผด.02    

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลมาบแค

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ (แบบ ผ.02)

ล าดับที่ โครงการ / กิจรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการจัดงานประเพณีการต าขนมจีน เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดงานประเพณี 30,000         ต. มาบแค สนง.ปลัดฯ

การต าขนมจีน ตามหนังส่ือส่ังการ อยูใ่นแผนพัฒนา

ท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที ่26 ข้อ 8

2 โครงการจัดงานประเพณี เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดงานประเพณี 5,000          ทต. มาบแค/วดัพะเนียงแตก สนง.ปลัดฯ

วนัลอยกระทง วนัลอยกระทง เช่น วสัดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ฯลฯ อยูใ่นแผน

พัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที ่25 ข้อ 5

3 โครงการวนัพ่อแห่งชาติ เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการวนัพ่อแห่งชาติ 50,000         ทต. มาบแค สนง.ปลัดฯ

อยูใ่นแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  

หน้าที ่25 ข้อ 2

4 โครงการวนัแม่แห่งชาติ เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการวนัแม่แห่งชาติ 30,000         ทต. มาบแค สนง.ปลัดฯ

อยูใ่นแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  

หน้าที ่25 ข้อ 3

5 โครงการสืบสานงานประเพณี เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการสืบสาน 1,000          ทต. มาบแค สนง.ปลัดฯ

สงกรานต์ ประเพณีสงกรานต์ อยูใ่นแผนพัฒนาท้องถิน่ 

 (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที ่26 ข้อ 6

พ.ศ.2564

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนาด้านสังคม

 5. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

พ.ศ.2563




หนา้ 12/ผ.02



                                                                                                     บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                   แบบ ผด.02    

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลมาบแค

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ (แบบ ผ.02)

ล าดับที่ โครงการ / กิจรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการแห่เทียนพรรษา เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแห่เทียนพรรษา  1,000          ทต. มาบแค/วดัพะเนียงแตก สนง.ปลัดฯ

 เพือ่สืบทอดประเพณีวฒันธรรมอันดีงามของไทย

อยูใ่นแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  

หน้าที ่26 ข้อ 7

7 โครงการอบรมเพือ่พัฒนา เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม เพือ่พัฒนาศักยภาพ 150,000       ทต. มาบแค สนง.ปลัดฯ

ศักยภาพผู้สูงอายุต าบลมาบแค ผู้สูงอายุต าบลมาบแค อยูใ่นแผนพัฒนาท้องถิน่ 

(พ.ศ.2561-2565)  หน้าที ่25 ข้อ 4

รวม 7 267,000      

พ.ศ.2564

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนาด้านสังคม

 5. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

พ.ศ.2563




หนา้ 13/ผ.02



                                                                                                     บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                   แบบ ผด.02    

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลมาบแค

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ (แบบ ผ.02)

ล าดับที่ โครงการ / กิจรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ 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 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพ เพือ่จ่ายเป็นค่าเบีย้ยังชีพให้แก่ผู้อาย ุ  11,000,000   ทต. มาบแค สนง.ปลัดฯ

ผู้สูงอายุ ตามระเบียบและหนังสือส่ังการ อยูใ่นแผนพัฒนาท้องถิน่ 

(พ.ศ.2561-2565)  หน้าที ่27 ข้อ 1

2 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้พิการ เพือ่จ่ายเป็นค่าเบีย้ยังชีพให้แก่คนพิการ   1,900,000     ทต. มาบแค สนง.ปลัดฯ

ตามระเบียบและหนังสือส่ังการ อยูใ่นแผนพัฒนาท้องถิน่ 

(พ.ศ.2561-2565)  หน้าที ่27 ข้อ 2

3 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพ เพือ่จ่ายเป็นค่าเบีย้ยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์    36,000         ทต. มาบแค สนง.ปลัดฯ

ผู้ป่วยโรคเอดส์  ตามบัญชีรายชือ่ทีไ่ด้รับอนุมัติจากผู้บริหาร

ตามระเบียบและหนังสือส่ังการ อยูใ่นแผนพัฒนาท้องถิน่ 

(พ.ศ.2561-2565)  หน้าที ่27 ข้อ 3

รวม 3 12,936,000  

พ.ศ.2563

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนาด้านสังคม

 6. แผนงานงบกลาง

พ.ศ.2564




หนา้ 14/ผ.02



                                                                                                     บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                   แบบ ผด.02    

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลมาบแค

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ (แบบ ผ.02)

ล าดับที่ โครงการ / กิจรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ 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 โครงการคัดแยกขยะ เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการ 10,000         ทต. มาบแค กองสาธารณสุข

คัดแยกขยะ อยูใ่นแผนพัฒนาท้องถิน่ และส่ิงแวดล้อม

(พ.ศ.2561-2565)  หน้าที ่28 ข้อ 3

2 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการปลูก 5,000          ต. มาบแค กองสาธารณสุข

ต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ  85 พรรษา  มหาราชินี และส่ิงแวดล้อม

อยูใ่นแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  

หน้าที ่28 ข้อ 1

3 โครงการเมืองสวยน้ าใส ต าบลมาบแค เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเมือง 30,000         ต. มาบแค กองสาธารณสุข

สวยน้ าใสต าบลมาบแค อยูใ่นแผนพัฒนาท้องถิน่ และส่ิงแวดล้อม

(พ.ศ.2561-2565)  หน้าที ่29 ข้อ 5

4 โครงการวนัส่ิงแวดล้อมโลก เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการวนัส่ิงแวด 10,000         ทต. มาบแค กองสาธารณสุข

ล้อมโลก อยูใ่นแผนพัฒนาท้องถิน่ และส่ิงแวดล้อม

(พ.ศ.2561-2565)  หน้าที ่28 ข้อ 4

รวม 4 55,000        

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

ยุทธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาด้านสิง่แวดล้อม 

 1. แผนงานสาธารณสุข




หนา้ 15/ผ.02



                                                                                                     บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                   แบบ ผด.02    

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลมาบแค

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ (แบบ ผ.02)

ล าดับที่ โครงการ / กิจรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการช าระภาษี เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิม่ประสิทธภิาพ 25,000         ทต. มาบแค กองคลัง

และเร่งรัดการจัดเก็บภาษี การช าระภาษีและเร่งรัดการจัดเก็บภาษี

อยูใ่นแผนพัฒนาท้องถิน่

(พ.ศ.2561-2565)  หน้าที ่30 ข้อ 8

2 โครงการเทศบาลเคล่ือนทีใ่ห้บริการ เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายด าเนินโครงการเทศบาลเคล่ือนที่ 20,000         ทต. มาบแค สนง.ปลัดฯ

ประชาชน ให้บริการประชาชน เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 

 ระเบียบ หรือหนังสือส่ังการ อยูใ่นแผนพัฒนาท้องถิน่ 

(พ.ศ.2561-2565)  หน้าที ่29  ข้อ 4

3 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 400,000       ทต. มาบแค สนง.ปลัดฯ

พัฒนาความรู้เพิม่ศักยภาพการบริหารงาน และพัฒนาองค์ความรู้เพิม่ศักยภาพการบริหารงาน

ของเทศบาลต าบลมาบแค ของเทศบาลต าบลมาบแค อยูใ่นแผนพัฒนาท้องถิน่ 

(พ.ศ.2561-2565)  หน้าที ่30 ข้อ 6

4 โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจส่วนที่ เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายด าเนินโครงการอบรมให้ความรู้ 30,000         ทต. มาบแค สนง.ปลัดฯ

เกีย่วข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ความเข้าใจส่วนทีเ่กีย่วข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าว

ของทางราชการ พ.ศ. 2540 สารของทางราชการ พ.ศ. 2540 อยูใ่นแผนพัฒนา

ท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที ่30 ข้อ 7

พ.ศ.2563

1. แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

ยุทธศาสตรท์ี ่5 การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการ

พ.ศ.2564




หนา้ 16/ผ.02



                                                                                                     บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                   แบบ ผด.02    

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลมาบแค

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ (แบบ ผ.02)

ล าดับที่ โครงการ / กิจรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการจัดพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายด าเนินโครงการจัดพิมพ์เอกสาร 60,000         ทต. มาบแค สนง.ปลัดฯ

สรุปผลการด าเนินงาน ประชาสัมพันธส์รุปผลการด าเนินงาน อยูใ่นแผนพัฒนา

ท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที ่31  ข้อ  10

รวม 5 535,000      

ยุทธศาสตรท์ี ่5 การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

1. แผนงานบรหิารงานทัว่ไป




หนา้ 17/ผ.02



                                                                                                     บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                   แบบ ผด.02    

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลมาบแค

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ (แบบ ผ.02)

ล าดับที่ โครงการ / กิจรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงาน 200,000       ทต. มาบแค สนง.ปลัดฯ

จ้าง กรณีนายจ้างในอัตราร้อยละ  5  ของค่าจ้างทีเ่ทศบาล

จะต้องจ่ายเพือ่อุดหนุนเงินค่าเบีย้ประกันสังคมของพนัก

งานจ้างและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยูใ่นแผน

พัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที ่32  ข้อ  2

2 เงินส ารองจ่าย เพือ่ส ารองจ่าย  เป็นรายจ่ายทีต้ั่งไวเ้พือ่ใช้จ่ายกรณี 769,129       ทต. มาบแค สนง.ปลัดฯ

ฉุกเฉินทีม่ีสาธารณภัยเกิดขึน้  หรือบรรเทาปัญหาความ

เดือนร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านัน้ อยูใ่นแผน

พัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที ่32  ข้อ  3

3 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญของ 700,000       ทต. มาบแค สนง.ปลัดฯ

ข้าราชการส่วนท้องถิน่ (กบท.) ข้าราชการส่วนท้องถิน่ (ก.บ.ท.)  ตามพระราชบัญญัติ

บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2500

ค านวณต้ังจ่ายในอัตราร้อยละ 1  ของงบยอดประมาณ

การรายรับ โดยไม่รวมเงินทีม่ีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน 

อยูใ่นแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที ่32  ข้อ  1

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ยุทธศาสตรท์ี ่5 การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการ

2. แผนงานงบกลาง




หนา้ 18/ผ.02



                                                                                                     บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                   แบบ ผด.02    

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลมาบแค

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ (แบบ ผ.02)

ล าดับที่ โครงการ / กิจรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 เงินสมทบกองทุนสวสัดิการชุมชน เพือ่จ่ายสมทบกองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลมาบแค   20,000         หมูท่ี ่1 - 11 สนง.ปลัดฯ

ต าบลมาบแค จ านวน    20,000    บาท  กลุ่มสมทบ 4,000 บาท

5 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพือ่จ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจ าปี  10,000         ทต.มาบแค สนง.ปลัดฯ

6 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน 252,735       ทต.มาบแค กองสาธารณสุข

ระดับเทศบาล  ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 50   ของค่าบริการ และส่ิงแวดล้อม

สาธารณสุขทีไ่ด้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

รวม 6 1,951,864    

ยุทธศาสตรท์ี ่5 การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการ

2. แผนงานงบกลาง

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564




หนา้ 19/ผ.02


