
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ล าดบั
ที่ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
- - - - - -

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงาน สรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดบั
ที่ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการส่งเสริมทักษะชีวติพร้อมรับการ -จดัอบรม/กจิกรรมการส่งเสริมทักษะชีวติ 20,000 ต าบลบางนอน ส านักปลัด

เปล่ียนแปลง พร้อมรับการเปล่ียนแปลง อ าเภอเมืองระนอง
จังหวดัระนอง

2 โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว -จดัอบรม/กจิกรรมป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 20,000 ต าบลบางนอน ส านักปลัด
ครอบครัวและพฒันาสตรีในด้านต่าง ๆ อ าเภอเมืองระนอง

จังหวดัระนอง

3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด -จดักจิกรรมส่งเสริมป้องกนัแกไ้ขปัญหา 20,000 ต าบลบางนอน ส านักปลัด
ยาเสพติด และเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนิน อ าเภอเมืองระนอง
โครงการ จังหวดัระนอง

4 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ -จดัฝึกการอบรมและศึกษาดูงานผู้สูงอายุ 300,000 ต าบลบางนอน ส านักปลัด
ผู้สูงอายุต าบลบางนอน และเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการ อ าเภอเมืองระนอง

จังหวดัระนอง
7

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พ้ืนทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. ๒๕64

แบบ ผด.02

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

เทศบาลต าบลบางนอน อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวัดระนอง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ้ืนทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. ๒๕63



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงาน สรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดบั
ที่ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการสนับสนุนศูนยบ์ริการคนพกิาร 1.1 ค่าจดัส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับ - ต าบลบางนอน ส านักปลัด

ทัว่ไป คนพกิาร เช่น ปรับปรุงหอ้งบริการขอ้มูลขา่ว (พมจ.ระนอง) อ าเภอเมืองระนอง
สาร ทางลาด ที่จอดรถ และป้ายสัญลักษณ์ฯลฯ จงัหวดัระนอง
1.2 ค่าใช้จา่ยในการจดัประชุมกรรมการ/
เจา้หน้าทีศู่นย ์15/คน ต่อคร้ัง
1.3 ค่าวสัดุอปุกรณ์ส านักงาน 10,000 บาท
ต่อปี (เงินสนับสนุนงบประมาณจาก พมจ.ระนอง)

6 โครงการ/กจิกรรมขอรับการสนับสนุน -เพือ่ส่งเสริมอาชีพหารายได้แกผู้่ป่วยเอดส์ - ต าบลบางนอน ส านักปลัด
งบประมาณเพือ่ประกอบอาชีพผู้ป่วยเอดส์ (เงินสนับสนุนงบประมาณจาก พมจ.ระนอง) (พมจ.ระนอง) อ าเภอเมืองระนอง

จงัหวดัระนอง

7 โครงการพฒันาคุณภาพชีวติผู้พกิาร -เพือ่พฒันาคุณภาพชีวติคนพกิารใหม้ีความรู้ - ต าบลบางนอน ส านักปลัด
หรือผู้ด้อยโอกาส เช่น ความเขา้ใจในเร่ืองทีรั่บการอบรม (พมจ.ระนอง) อ าเภอเมืองระนอง
-โครงการเสริมทักษะคนพกิารและ (เงินสนับสนุนงบประมาณจาก พมจ.ระนอง) จงัหวดัระนอง
ผู้ดูแลคนพกิาร เตรียมความพร้อม

สถานการณ์อคัคีภยั
-โครงการใหค้วามรู้เร่ืองสิทธสิวสัดิการ
ทีผู้่พกิารพงึได้รับจากรัฐ
-โครงการการมีส่วนร่วมทางการเมือง
สังคม การเป็นพลเมืองทีดี่ 
ฯลฯ

8

แบบ ผด.02

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

เทศบาลต าบลบางนอน อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวัดระนอง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พ้ืนทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. ๒๕64พ.ศ. ๒๕63



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงาน สรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดบั
ที่ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
8 โครงการส่งเสริมฝึกอาชีพคนพกิาร -เพือ่พฒันาคุณภาพชีวติคนพกิารใหม้ีรายได้ - ต าบลบางนอน ส านักปลัด

ทัว่ไป เพิม่ขึ้น (พมจ.ระนอง) อ าเภอเมืองระนอง
(เงินสนับสนุนงบประมาณจาก พมจ.ระนอง) จงัหวดัระนอง

9 โครงการเมืองน่าอยู่ทีเ่อื้อต่อคนพกิาร -เพือ่ปรับสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวย - ต าบลบางนอน ส านักปลัด
และคนทัง้มวล ความสะดวก ส าหรับคนพกิารและการ (พมจ.ระนอง) อ าเภอเมืองระนอง

ด ารงชีวติของทุกคนในสังคม จงัหวดัระนอง
(เงินสนับสนุนงบประมาณจาก พมจ.ระนอง)

ยุทธศาสตร์ที ่2  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดบั
ที่ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการแข่งขันกีฬาต าบลบางนอน -จดัแขง่ขนักฬีาต าบล ร่วมแขง่ขนักฬีาของ 100,000 ต าบลบางนอน กองการศึกษา

กลุ่มเยาวชน ประชาชนทัว่ไป อ าเภอเมืองระนอง
จังหวดัระนอง

9

พ.ศ. ๒๕64
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พ้ืนทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. ๒๕63

แบบ ผด.02

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

เทศบาลต าบลบางนอน อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวัดระนอง

งบประมาณ พ้ืนทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64



ยุทธศาสตร์ที ่2  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดบั
ที่ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 โครงการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน -จดักจิกรรมต่าง ๆ ส าหรับเด็กและเยาวชน 100,000 ต าบลบางนอน กองการศึกษา

เช่น งานวนัเด็กแหง่ชาติ งานกจิกรรมเด็กและ อ าเภอเมืองระนอง
เยาวชน การจดัประกวดร้องเพลงของเด็กและ จังหวดัระนอง
เยาวชน การจดักจิกรรมค่ายอาสาสมัครของ
เด็กและเยาวชน ฯลฯ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.3 แผนงาน สาธารณสุข

ล าดบั
ที่ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการรณรงค์ป้องกนัโรคติดต่อไม่ร้าย -จดักจิกรรมรณรงค์ป้องกนัโรคติดต่อไม่ร้ายแรง 30,000 ต าบลบางนอน ส านักปลัด

แรงและร้ายแรงในพืน้ทีต่ าบลบางนอน และร้ายแรงในพืน้ทีต่ าบลบางนอน เช่น อ าเภอเมืองระนอง รพ.สต.บางนอน
โรคไขเ้ลือดออก, โรคพษิสุนัขบ้า ก าจดัสุนัข จงัหวดัระนอง ปศุสัตวจ์งัหวดั
จรจดั ตรวจสุขภาพพนักงานกลุ่มเส่ียง ฯลฯ ระนอง

2 โครงการสนับสนุนการจดักจิกรรมป้องกนั -เพือ่สนับสนุนการด าเนินงานของกองทุน 305,370 ต าบลบางนอน ส านักปลัด
โรคติดต่อ หลักประกนัสุขภาพเทศบาลต าบลบางนอน อ าเภอเมืองระนอง

จงัหวดัระนอง

3 โครงการเยี่ยมบ้านผู้พกิารและผู้สูงอายุ -เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในโครงการเยี่ยมบ้านผู้พกิาร - ต าบลบางนอน ส านักปลัด
และผู้สูงอายุ (งบอื่น ๆ) อ าเภอเมืองระนอง

จงัหวดัระนอง
10

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พ้ืนทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

แบบ ผด.02

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

เทศบาลต าบลบางนอน อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวัดระนอง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พ้ืนทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

โครงการ/กิจกรรม



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.4 แผนงาน การสังคมสงเคราะห์

ล าดบั
ที่ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชันย์ -เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัหาวสัดุส่ิงกอ่สร้าง 100,000 ต าบลบางนอน ส านักปลัด

ในการกอ่สร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมทีอ่ยู่ อ าเภอเมืองระนอง
อาศัยใหก้บัประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อย จงัหวดัระนอง
โอกาส

2 โครงการพฒันาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ -เพือ่ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติและ - ต าบลบางนอน ส านักปลัด
เช่น - หลักสูตรโรงเรียนสูงอายุ, การจดัการเรียนรู้ตลอดชีวติของผู้สูงอายุ (พมจ.ระนอง) อ าเภอเมืองระนอง
-หลักสูตรเกษียณอยา่งมีค่าชราอยา่ง เรียนรู้ตลอดชีวติของผู้สูงอายุ จงัหวดัระนอง
มีความสุข ฯลฯ (เงินสนับสนุนงบประมาณจาก พมจ.ระนอง)

3 โครงการเตรียมความพร้อมเขา้สู่วยั -เพือ่ใหผู้้ทีจ่ะเขา้สู่วยัผู้สูงอาย ุมีความรู้ - ต าบลบางนอน ส านักปลัด
ผู้สูงอายุ ด้านสุขภาพอนามัยและดูแลตนเองได้ (พมจ.ระนอง) อ าเภอเมืองระนอง

(เงินสนับสนุนงบประมาณจาก พมจ.ระนอง) จงัหวดัระนอง

4 โครงการ/กจิกรรมปรับปรุง ซ่อมแซม -เพือ่ปรับปรุงทีอ่ยู่อาศัยใหแ้กผู้่สูงอายุ - ต าบลบางนอน ส านักปลัด
บ้านผู้สูงอายุ (เงินสนับสนุนงบประมาณจาก พมจ.ระนอง) (พมจ.ระนอง) อ าเภอเมืองระนอง

จงัหวดัระนอง

5 โครงการปรับสภาพแวดล้อมทีอ่ยู่อาศัย -เพือ่ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทีอ่ยู่อาศัย - ต าบลบางนอน ส านักปลัด
ใหส้ าหรับคนพกิาร ใหส้ าหรับคนพกิาร (พมจ.ระนอง) อ าเภอเมืองระนอง

(เงินสนับสนุนงบประมาณจาก พมจ.ระนอง) จงัหวดัระนอง

11

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พ้ืนทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ

แบบ ผด.02

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

เทศบาลต าบลบางนอน อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวัดระนอง

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.4 แผนงาน การสังคมสงเคราะห์

ล าดบั
ที่ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 โครงการ/กจิกรรมช่วยเหลือเงิน -เพือ่ส่งเสริมหารายได้ผู้มีรายได้น้อย - ต าบลบางนอน ส านักปลัด

สงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ทีพ่ึง่ และผู้ไร้ทีพ่ึง่ (พมจ.ระนอง) อ าเภอเมืองระนอง
(เงินสนับสนุนงบประมาณจาก พมจ.ระนอง) จงัหวดัระนอง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.5 แผนงาน การศึกษา

ล าดบั
ที่ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) -ค่าจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กใน 306,600 โรงเรียนบ้านบางนอน กองการศึกษา

โรงเรียนบ้านบางนอน ต าบลบางนอน
อ าเภอเมืองระนอง
จงัหวดัระนอง

2 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) -ค่าจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็ก 191,620 โรงเรียนเอกศิลป์ฯ กองการศึกษา
ในโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พฒันา ต าบลบางนอน

อ าเภอเมืองระนอง
จงัหวดัระนอง

3 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) -ค่าจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนยพ์ฒันา 76,650 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลบางนอน ทต.บางนอน

12

พ.ศ. ๒๕64พ.ศ. ๒๕63
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พ้ืนทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

แบบ ผด.02

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

เทศบาลต าบลบางนอน อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวัดระนอง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พ้ืนทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.5 แผนงาน การศึกษา

ล าดบั
ที่ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 สนับสนุนอาหารกลางวนัแกศู่นยพ์ฒันา -เพือ่จา่ยเป็นค่าอาหารกลางวนัส าหรับเด็ก 196,000 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

เด็กเล็กต าบลบางนอน นักเรียนในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลบางนอน ทต.บางนอน

5 สนับสนุนอาหารกลางวนั แกโ่รงเรียน -เพือ่จา่ยเป็นค่าอาหารกลางวนัส าหรับเด็ก 640,000 โรงเรียนบ้านบางนอน กองการศึกษา
บ้านบางนอน นักเรียนในโรงเรียนบ้านบางนอน ต าบลบางนอน

อ าเภอเมืองระนอง
จงัหวดัระนอง

6 สนับสนุนอาหารกลางวนั แกโ่รงเรียน -เพือ่จา่ยเป็นค่าอาหารกลางวนัส าหรับเด็ก 400,000 โรงเรียนเอกศิลป์ฯ กองการศึกษา
เอกศิลป์ราษฎร์พฒันา นักเรียนในโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พฒันา ต าบลบางนอน

อ าเภอเมืองระนอง
จงัหวดัระนอง

7 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ -เพือ่ใหเ้ด็กนักเรียนได้รับโอกาสในการเรียน 100,000 โรงเรียนเอกศิลป์ฯ กองการศึกษา
รู้เพิม่มากขึ้น ต าบลบางนอน

อ าเภอเมืองระนอง
จงัหวดัระนอง

8 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ -เพือ่ใหเ้ด็กนักเรียนได้รับโอกาสในการเรียน 100,000 โรงเรียนบ้านบางนอน กองการศึกษา
รู้เพิม่มากขึ้น ต าบลบางนอน

อ าเภอเมืองระนอง
จงัหวดัระนอง

13

แบบ ผด.02

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

เทศบาลต าบลบางนอน อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวัดระนอง

พ.ศ. ๒๕64
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พ้ืนทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. ๒๕63



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.5 แผนงาน การศึกษา

ล าดบั
ที่ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
9 โครงการครูพระในโรงเรียน -เพือ่ใหน้ักเรียนได้น าหลักธรรม มาประยกุต์ 30,000 โรงเรียนเอกศิลป์ฯ กองการศึกษา

ใช้ในชีวติประจ าวนั ต าบลบางนอน
อ าเภอเมืองระนอง
จงัหวดัระนอง

10 โครงการครูพระในโรงเรียน -เพือ่ใหน้ักเรียนได้น าหลักธรรม มาประยกุต์ 30,000 โรงเรียนบ้านบางนอน กองการศึกษา
ใช้ในชีวติประจ าวนั ต าบลบางนอน

อ าเภอเมืองระนอง
จงัหวดัระนอง

11 โครงการหอ้งสมุดพฒันาการเด็กปฐมวยั -เพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ของเด็ก 50,000 ศูนยเ์ด็กเล็กพฒันา กองการศึกษา
(ต่อเนือ่ง) ต าบลบางนอน

12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริการ -เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา ฯลฯ 45,200 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา
สถานศึกษา ต าบลบางนอน

อ าเภอเมืองระนอง
จงัหวดัระนอง

13 โครงการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กน่าอยู่หนู ๆ -เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมของศูนย์ 20,000 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา
ปลอดภยั พฒันาเด็กเล็ก ฯลฯ ต าบลบางนอน

อ าเภอเมืองระนอง
จงัหวดัระนอง

14

แบบ ผด.02

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

เทศบาลต าบลบางนอน อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวัดระนอง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พ้ืนทีด่ าเนินการ
พ.ศ. ๒๕64

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. ๒๕63



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.5 แผนงาน การศึกษา

ล าดบั
ที่ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

14 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการ -เพือ่จดัซ้ือหนังสือเรียนใหแ้กเ่ด็กอนุบาล 8,000 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา
บริหารสถานศึกษา ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบางนอน ต าบลบางนอน
-ค่าหนังสือเรียน

15 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการ -เพือ่จา่ยเป็นค่าอปุกรณ์การเรียนใหแ้ก่ 8,000 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา
บริหารสถานศึกษา เด็กอนุบาล ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาล ต าบลบางนอน
-ค่าอปุกรณ์การเรียน ต าบลบางนอน

16 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการ -เพือ่จา่ยเป็นค่าเคร่ืองแบบนักเรียนใหแ้ก่ 12,000 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา
บริหารสถานศึกษา เด็กอนุบาล ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาล ต าบลบางนอน
-ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ต าบลบางนอน

17 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการ -เพือ่จา่ยเป็นค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน 17,200 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา
บริหารสถานศึกษา ใหแ้ก ่เด็กอนุบาล ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ต าบลบางนอน
-ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน เทศบาลต าบลบางนอน

18 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรักษ์ความ -เพือ่สร้างจิตส านึกให้เด็กรักษ์ความสะอาด - ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา
สะอาด ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบางนอน ต าบลบางนอน

19 โครงการจัดการประชุมผู้ปกครองเด็ก -เพือ่เสริมสร้างความร่วมมือและสร้างความ - ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบางนอน เข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานของ ต าบลบางนอน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบางนอน
(กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบางนอน)

15

แบบ ผด.02

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

เทศบาลต าบลบางนอน อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวัดระนอง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พ้ืนทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.5 แผนงาน การศึกษา

ล าดบั
ที่ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

20 โครงการเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน -เพือ่ศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียน - ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา
เป็นรายบุคคล ต าบลบางนอน
(กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบางนอน)

21 โครงการวนัส าคัญของชาติ -เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็กร าลึกถงึพระคุณของ - ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา
-วนัครู พอ่ แม่ และคุณครู ต าบลบางนอน
-วนัแม่แห่งชาติ (กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบางนอน)
-วนัพ่อแห่งชาติ

22 โครงการกิจกรรมวนัขึ้นปีใหม่ -เพือ่ให้เด็กได้รู้จักเทศกาลวนัส าคัญ - ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา
(กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบางนอน) ต าบลบางนอน

23 โครงการวนัเด็กแห่งชาติ -เพือ่ให้เด็กมีกิจกรรมในวนัเด็ก - ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา
(กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบางนอน) ต าบลบางนอน

16

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

แบบ ผด.02

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

เทศบาลต าบลบางนอน อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวัดระนอง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พ้ืนทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.6 แผนงานงบกลาง

ล าดบั
ที่ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการสนับสนุนเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ -ผู้สูงอายทุุกคน ในต าบลบางนอน 12,862,800 ต าบลบางนอน ส านักปลัด

อ าเภอเมืองระนอง
จังหวดัระนอง

2 โครงการสนับสนุนเบีย้ยังชีพผู้พิการ -ผู้พกิารทุกราย ในต าบลบางนอน 3,232,800 ต าบลบางนอน ส านักปลัด
อ าเภอเมืองระนอง
จังหวดัระนอง

3 โครงการสนับสนุนเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ -ผู้ป่วยเอดส์ทุกราย ในต าบางนอน 120,000 ต าบลบางนอน ส านักปลัด
อ าเภอเมืองระนอง
จังหวดัระนอง

17

งบประมาณ พ้ืนทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

แบบ ผด.02

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

เทศบาลต าบลบางนอน อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวัดระนอง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม



3. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

ล าดบั
ที่ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการเลือกต้ังผู้บริหารและสมาชิกสภา -เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการเลือกต้ังทัว่ไป 1,000,000 ต าบลบางนอน ส านักปลัด

เทศบาลต าบลบางนอน และเลือกต้ังซ่อมของเทศบาลฯ อ าเภอเมืองระนอง
จังหวดัระนอง

2 โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล -เพือ่จดัประชุมประชาคม การพฒันาผู้น าชุมชน 15,000 ต าบลบางนอน ส านักปลัด
สร้างเครือขา่ยองค์กรชุมชนและสนับสนุน อ าเภอเมืองระนอง
การขบัเคล่ือนแผน จังหวดัระนอง

3 โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธภิาพ -เพือ่จดักจิกรรมค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม 300,000 ต าบลบางนอน ส านักปลัด
บุคลากร พัฒนาประสิทธภิาพบุคลากร อ าเภอเมืองระนอง

จังหวดัระนอง

4 โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  -เพือ่จัดกิจกรรมปกป้องสถาบันฯ 20,000 ต าบลบางนอน ส านักปลัด
อ าเภอเมืองระนอง
จังหวดัระนอง

18

พ.ศ. ๒๕64
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พ้ืนทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. ๒๕63

แบบ ผด.02

เทศบาลต าบลบางนอน อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวัดระนอง
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



3. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.2 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

ล าดบั
ที่ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 การฝึกอบรมใหค้วามรู้ด้านการป้องกนั -เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมฝึกอบรม 150,000 ต าบลบางนอน ส านักปลัด

และบรรเทาสาธารณภยั หรือทบทวนความรู้ใหแ้ก ่อาสาสมัครป้องกนั อ าเภอเมืองระนอง
ภบัฝ่ายพลเรือนและงานด้านการป้องกนัและ จงัหวดัระนอง
บรรเทาสาธารณภยั

2 การแพทยฉ์กุเฉนิประจ าต าบล -เพือ่ช่วยเหลือผู้ป่วยเบือ้งต้น 100,000 ต าบลบางนอน ส านักปลัด
อ าเภอเมืองระนอง
จงัหวดัระนอง

3. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.3 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน

ล าดบั
ที่ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการทบทวนและปรับปรุงแผนชุมชน -เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการทบทวนและปรับปรุง 5,000 ต าบลบางนอน ส านักปลัด

แผนชุมชน อ าเภอเมืองระนอง
จงัหวดัระนอง

2 โครงการตามพระราชด าริฯ -เป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินการ/สนับสนุน 50,000 ต าบลบางนอน กองการศึกษา
โครงการตามพระราชด าริฯ ของพระบาท อ าเภอเมืองระนอง
สมเด็จพระเจา้อยู่หวั และสมเด็จพระนางเจา้ฯ จงัหวดัระนอง
พระบรมราชินีนาถ

19

พ.ศ. ๒๕64

แบบ ผด.02

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

เทศบาลต าบลบางนอน อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวัดระนอง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. ๒๕63

พ้ืนทีด่ าเนินการ

พ.ศ. ๒๕64
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พ้ืนทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. ๒๕63



3. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.3 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน

ล าดบั
ที่ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 โครงการการส่งเสริมทักษะชีวติพร้อม -เป็นค่าใช้จา่ยในโครงการส่งเสริมทักษะชีวติ 20,000 ต าบลบางนอน ส านักปลัด

รับการเปล่ียนแปลง พร้อมรับการเปล่ียนแปลงและอื่นๆ ฯลฯ อ าเภอเมืองระนอง
จงัหวดัระนอง

3. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.4 แผนงานงบกลาง

ล าดบั
ที่ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เงินสมทบกองทุนสวสัดิการชุมชน -เพือ่สนับสนุนการด าเนินงานของกองทุน 167,170 ต าบลบางนอน ส านักปลัด

ต าบลบางนอน สวสัดิการชุมชนต าบลบางนอน โดยประชาชน อ าเภอเมืองระนอง
1 ส่วน อปท.1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน จงัหวดัระนอง

4. ยุทธศาสตร์การวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเทีย่ว
4.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

ล าดบั
ที่ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
- - - - - -

พ.ศ. ๒๕64
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พ้ืนทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. ๒๕63

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

20

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พ้ืนทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

แบบ ผด.02

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

เทศบาลต าบลบางนอน อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวัดระนอง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พ้ืนทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ



4. ยุทธศาสตร์การวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเทีย่ว
4.2 แผนงานการเกษตร

ล าดบั
ที่ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
- - - - - -

4. ยุทธศาสตร์การวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเทีย่ว
4.3 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ล าดบั
ที่ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
- - - - - -

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ล าดบั
ที่ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ โครงการจดัซ้ือทีดิ่นเพือ่ท าทีท่ิง้ขยะ จดัซ้ือทีดิ่นเพือ่ท าทีท่ิง้ขยะ ประมาณ 15 ไร่ 4,800,000 หมูท่ี ่1 ต าบลบางนอน -

(แต่ด าเนินการจดัซ้ือเพยีง 10 ไร่)

21

งบประมาณ พ้ืนทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

พ.ศ. ๒๕64
พ้ืนทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. ๒๕63

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พ้ืนทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ

เทศบาลต าบลบางนอน อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวัดระนอง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แบบ ผด.02

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64



5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 แผนงานการเกษตร

ล าดบั
ที่ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์และบริหาร -เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการคุ้มครอง ดูแล บ ารุง 10,000 ต าบลบางนอน ส านักปลัด

จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อ าเภอเมืองระนอง
จงัหวดัระนอง

6. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
 6.1 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ล าดบั
ที่ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการพธิทีางศาสนา รัฐพธิ ี -เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการจดังานต่างๆ 250,000 ต าบลบางนอน กองการศึกษา

งานประเพณีและวนัส าคัญต่าง ๆ ซ่ึงเป็นวนัส าคัญของทางราชการ เช่น วนัเฉลิม อ าเภอเมืองระนอง
พระชนมพรรษา งานลอยกระทง วนัสงกรานต์ จงัหวดัระนอง
งานแหง่เทียนพรรษา งานประเพณีเกี่ยวกบั
การศาสนา ฯลฯ
-วนัคล้ายวนัสวรรคต รัชกาลที ่9
-วนัลอยกระทง
-วนัคล้ายวนัเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที ่9
-วนัมาฆบูชา
-วนัสงกรานต์
-วนัวสิาขบูชา
-วนัเฉลิมพระราชินี รัชกาลที ่10
-วนัอาสาฬหบูชา/วนัเขา้พรรษา
-วนัเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที ่10

22

งบประมาณ

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

พ้ืนทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

แบบ ผด.02

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

เทศบาลต าบลบางนอน อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวัดระนอง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ล าดบั
ที่ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการกอ่สร้างสะพานคอนกรีตเสริม -งานกอ่สร้าสะพาน ขนาดกวา้ง 7.00 เมตร 6,504,000 ซอยศรชัย หมูท่ี ่1 กองช่าง

เหล็กขา้มคลองบางนอน ซอยบ่อนไก ่- ยาว 50.00 เมตร ทางเท้า 2 ขา้ง ขา้งละ (งบอบจ.ระนอง) ต าบลบางนอน (ฝ่ายส ารวจและ

ซอยศรชัย หมูท่ี ่1 1.20 เมตร (รายละเอยีดตามแบบมาตรฐาน อ าเภอเมืองระนอง ออกแบบ)

งานกอ่สร้างของท้องถิ่นแบบสะพาน ท.3-04) จงัหวดัระนอง

23

เทศบาลต าบลบางนอน อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวัดระนอง
ส าหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารสว่นจงัหวัดระนอง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02/1

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พ้ืนทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. ๒๕64พ.ศ. ๒๕63



1. แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)
ล าดบั

ที่ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ จดัซ้ือรถกระบะบรรทุกขยะ - จดัซ้ือรถกระบะบรรทุกขยะ จ านวน 1 คัน 350,000 ส านักงานเทศบาลฯ ส านักปลัดเทศบาล

ประเภทรถกระบะอแีต๋น ขนาด 2 ตัน พร้อม
เทด๊มด้วยระบบไฮโดรลิก
-ความกวา้ง 1.6 เมตร ยาว 4.5 เมตร
-ขนาดกระบะไม่น้อยกวา่ กวา้ง 1.6 เมตร x
ยาว 3.0 เมตร x สูง 1.20 เมตร พืน้กระบะท า 
ด้วยเหล็กหน้าไม่น้อยกวา่  3 มิลลิเมตร
แผงขา้งท าด้วยเหล็กหน้า 2 มิลลิเมตร
มีฝาปิดท้ายและสามารถเปิดได้
-ระบบเทท้ายควบคุมด้วยไฮโดรลิคบังคับใน
เกง๋คนขบั
-น้ าหนักรถไม่เกนิ 2.5 ตัน
-ระบบเคร่ืองยนต์ เป็นเคร่ืองยนต์
ดีเซล 4 จงัหวะกระบอกสูบไม่น้อยกวา่

97 มม.X96 มม. ขนาดแรงม้าไม่น้อยกวา่ 

 14/2,400 แรงม้า/รอบต่อนาที

-ระบบเกยีร์ มี 6 เกยีร์ พร้อมเกยีร์ถอยหลัง

ก าลังส่ง 2 ล้อ 
-ระบบล้อขนาดไม่น้อยกวา่ 14 นิว้ และระบบ

เบรค

-รายละเอยีดอื่นก าหนดเพิม่เติมเพือ่

ใหเ้กดิประโยชน์
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รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

งบประมาณ พ้ืนทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ

แบบ ผด.03

บญัชคีรุภณัฑ์/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

โครงการ/กิจกรรม

เทศบาลต าบลบางนอน อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวัดระนอง



2. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข (ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)
ล าดบั

ที่ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ จดัซ้ือรถยนต์ดีเซล จดัซ้ือรถยนต์ดีเซล ขนาด 1 ตัน 952,000 ส านักงานเทศบาลฯ ส านักปลัดเทศบาล

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่
2,400ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากวา่ 110 กโิลวตัต์
ขบัเคล่ือน 4 ล้อ แบบดับเบิล้แค็บ
จ านวน 1 คัน 
(ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ กองมาตรฐาน
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
เทศบาลต าบลบางนอน อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวัดระนอง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พ้ืนทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

แบบ ผด.03

บญัชคีรุภณัฑ์/กิจกรรม/งบประมาณ



1. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง)
ล าดบั

ที่ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จดัซ้ือรถขดุไฮดรอลิกตีนตะขาบ - จดัซ้ือรถขดุไฮดรอลิกตีนตะขาบ 4,800,000 ส านักงานเทศบาลฯ กองช่าง

(Hydraulic Excavator) (Hydraulic Excavator) หมุนได้รอบตัว
ขนาดไม่น้อยกวา่ 150 แรงม้า จ านวน 1 คัน
(รายละเอยีดตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์)

2 จดัซ้ือรถเกล่ียดิน - จดัซ้ือรถเกล่ียดิน ขนาด 150 แรงม้า 7,500,000 ส านักงานเทศบาลฯ กองช่าง
เป็นรถเกล่ียดิน (Motor Grader)
ขบัเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จงัหวะ
จ านวน 1 คัน (รายละเอยีดตามราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์)
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เทศบาลต าบลบางนอน อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวัดระนอง
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

บญัชคีรุภณัฑ์/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ. ๒๕64
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พ้ืนทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ

พ.ศ.๒๕63

แบบ ผด.03



2. แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ล าดบั

ที่ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จัดซ้ือทีดิ่นเพือ่ท าทีท่ิง้ขยะ -จดัซ้ือทีดิ่นเพือ่ท าทีท่ิง้ขยะ ทีดิ่นมีจ านวน 4,800,000 ส านักงานเทศบาลฯ ส านักปลัด

ประมาณ 10 ไร่
-ทีดิ่นมีหนังสือแสดงกรรมสิทธิท์ีดิ่น และต้องเป็น
เอกสารทีส่ามารถซ้ือขายได้ตามกฎหมาย

-ทีดิ่นต้องต้ังอยูใ่นเขตพืน้ทีรั่บผิดชอบของเทศบาล

ต าบลบางนอน
-ทีดิ่นติดกบัทางสาธารณะประโยชน์หรือมีเส้น
ทางติดต่อกับทางสาธารณะประโยชน์ไม่ห่าง
จากเส้นทางคมนาคมหลักมีทางเข้าออกได้
สะดวก
-ทีดิ่นจะต้องมีเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทีดิ่นโดย
ชอบด้วยกฎหมาย
-เป็นทีดิ่นเปล่าหรือทีดิ่นทีม่ีสินทรัพยใ์นทีดิ่น
และเป็นสภาพเดิมของทีดิ่น
-ราคาการซ้ือขายไม่เกนิราคาทีก่ าหนดโดย
ระบบของราชการหรือทีร่ะเบียบกฎหมาย
ก าหนด 
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พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

แบบ ผด.02

บญัชคีรุภณัฑ์/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

เทศบาลต าบลบางนอน อ าเภอเมอืงระนอง จงัหวัดระนอง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พ้ืนทีด่ าเนินการ หน่วยด าเนินการ












































































