
งบประมาณ หน่วยงานรับผิด

(บาท) ชอบหลัก 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 โครงการปอูงกันและควบคุม -  ค่าจัดท าปาูยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 20,000 16 หมู่บา้น กองสาธารณสุขฯ

โรคไข้เลือดออก -  ค่าจ้างฉีดพน่สารเคมีก าจัดยุงลาย

-  ค่าจัดซ้ือน้ ามันส าหรับเคร่ืองฉีดพน่สารเคมี

2 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้ด้านการ  - เพื่อจ่ายตามโครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้ด้านการ 11,000 16 หมู่บา้น กองสาธารณสุขฯ

คัดแยกขยะ/การแปรรูปขยะน ากลับ คัดแยกขยะ/การแปรรูปขยะเพื่อน ากลับมาใช้

มาใช้ประโยชน์ ประโยชน์ 

3 โครงการปอูงกันและควบคุมโรคติดต่อ -  ค่าจัดซ้ือน้ ายาฆ่าเชื้อต่าง ๆ 10,000 16 หมู่บา้น กองสาธารณสุขฯ

    และวสัดุวทิยาศาสตร์อื่นๆ ตามโครงการ

 - ค่าจัดท าปาูยรณรงค์ปอูงกนัและควบคุมโรคติดต่อ

 

4 โครงการจัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือ -  ค่าจัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือวสัดุการแพทย์ 100,000 16 หมู่บา้น กองสาธารณสุขฯ

 การแพทย์    เช่น ทรายอะเบท น้ ายาฉีดพน่ยุง ฯลฯ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563

องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ     อ าเภอบางคนที    จังหวัดสมุทรสงคราม
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชวีิต การศึกษา ศาสนา  ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน
     2.1  แผนงานสาธารณสุข 
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พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

สถานที่
ด าเนินการ

ล าดับ
ที่

แบบ ผด.02 



งบประมาณ หน่วยงานรับผิด

(บาท) ชอบหลัก 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 โครงการอุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน  - เพื่ออุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง 320,000 16 หมู่บา้น กองสาธารณสุขฯ

ตามโครงการพระราชด าริด้าน โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ใหแ้ก่คณะ
สาธารณสุข กรรมการหมู่บา้นของต าบลโรงหบีและต าบลบางกุ้ง

จ านวน  16  หมู่บา้น หมู่บา้นละ 20,000 บาท

6 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตวข์ึ้น เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการส ารวจจ านวนสัตวแ์ละ 9,000 16 หมู่บา้น กองสาธารณสุขฯ

ทะเบยีนตามโครงการ "สัตวป์ลอดโรค ขึ้นทะเบยีนสัตวต์ามโครงการสัตวป์ลอดโรค คน

คนปลอดภยัจากโรคพษิสุนัขบา้ ปลอดภยัจากโรคพษิสุนัขบา้ฯ เปน็ต้น

7 โครงการปอูงกนัและก าจัดโรคพิษสุนขับา้ -  ค่าจัดซ้ือวคัซีนปอูงกันพษิสุนัขบา้ตามโครงการ 10,000 16 หมู่บา้น กองสาธารณสุขฯ

ตามโครงการ "สัตวป์ลอดโรค    ปอูงกันและก าจัดโรคพษิสุนัขบา้

คนปลอดภยัจากโรคพษิสุนัขบา้  - ค่าตอบแทนวทิยากร

-  ค่าจัดท าปาูยประชาสัมพนัธโ์ครงการ

-  ค่าอาหารกลางวนั เคร่ืองด่ืมและอาหารวา่ง

   และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รวม  จ านวน  7  โครงการ 480,000

11

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชวีิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน

พ.ศ. 2562

     2.1  แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ
ที่

โครงการ
พ.ศ. 2563

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
สถานที่

ด าเนินการ

แบบ ผด.02 



งบประมาณ หน่วยงานรับผิด

(บาท) ชอบหลัก 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 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) -  ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ใหแ้ก่ศูนย์พฒันาเด็ก 500,000  ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กอบต.โรงหบี

กองการศึกษาฯ

   เล็ก  โรงเรียนวดัเกตการามและโรงเรียนวดัตรี รร.ประถม

   จินดาวฒันาราม ในพืน้ที ่2 ร.ร.

2 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวนั -  จ่ายเปน็เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวนัใหแ้ก่ 372,000 รร.ประถม กองการศึกษาฯ

   โรงเรียนวัดวัดเกตการาม ในพืน้ที ่2 ร.ร.

-  จ่ายเปน็เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวนัใหแ้ก่ 480,000

   โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม

-  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอาหารกลาง 200,000  ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กอบต.โรงหบี

   วนัเด็กนักเรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต.โรงหบี จ านวน 2 ศูนย์

3 จัดซ้ือวสัดุทางการศึกษา  ส่ือการเรียน -  ค่าจัดซ้ือวสัดุทางการศึกษา  ส่ือการเรียนการสอน 60,000  ศูนย์พฒันา กองการศึกษาฯ

การสอนส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก    ใหแ้ก่ศูนย์พฒันาเด็กเล็กของ อบต.โรงหบี ทั้ง เด็กเล็กของ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหบี    2 แหง่ อบต.โรงหบี

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชวีิต การศึกษา ศิลปะ ศาสนา การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน

ล าดับ
ที่

     2.2  แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการโครงการ
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พ.ศ. 2563สถานที่
ด าเนินการ

พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02 



งบประมาณ หน่วยงานรับผิด
(บาท) ชอบหลัก 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 โครงการกิจกรรมวนัเด็กแหง่ชาติ  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมวนั 10,000 ที่ท าการ กองการศึกษาฯ

วนัเด็ก อบต.โรงหีบ

5 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่นเสริม  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองเล่นเสริมพฒันาการ
วสัดุกีฬาส าหรับเด็ก เยาวชนก่อสร้างโครงการ

40,000 อบต.โรงหบี กองการศึกษาฯ

พฒันาการเด็ก เด็ก ใหแ้ก่ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จ านวน 2 ศูนย์

6 โครงการอดุหนนุด้านการจัดการเรียนการ  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรม 16,000 โรงเรียน กองการศึกษาฯ

สอนใหก้ับโรงเรียน วดัเกตการาม  หอ้งเรียนคละชั้นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ วัดเกตการาม

(โครงการเรียนรู้อาชีพท้องถิ่นจากปราชญ์ พอเพยีง
ชาวบ้าน) (เงินอุดหนุนโดย อบต. โรงหีบ)

7 โครงการจ้างบุคลากรสอนเสริมใน  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้าง 84,000 โรงเรียน กองการศึกษาฯ

สถานศึกษา  (ครูผู้สอน) บคุคลากรเสริมในสถานศึกษา (ครูผู้สอน) วัดเกตการาม

(เงินอุดหนุนโดย อบต. โรงหบี)
8 โครงการค่ายดรุณธรรม  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการค่าย 30,000 โรงเรียน กองการศึกษาฯ

(เงินอุดหนุนโดย อบต. โรงหบี) ดรุณธรรม วัดเกตการาม

9 โครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมวนัเด็ก  - เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนตามโครงการกิจกรรม 10,000 โรงเรียน กองการศึกษาฯ

แหง่ชาติ วนัเด็กแหง่ชาติโรงเรียนวดัตรีจินดาวฒันาราม วัดตรีจินดา

(เงินอุดหนุนโดย อบต. โรงหบี) วัฒนาราม

ล าดับ
ที่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พ.ศ. 2562สถานที่

ด าเนินการ

พ.ศ. 2563

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชวีิต การศึกษา ศาสนา  ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน

     2.2  แผนงานการศึกษา
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แบบ ผด.02 



งบประมาณ หน่วยงานรับผิด
(บาท) ชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 โครงการจ้างบคุลากรเสริมในสถาน  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดหาครู 100,000 โรงเรียน กองการศึกษาฯ

ศึกษา  (เงินอุดหนุนโดย อบต. โรงหบี) อัตราจ้างชั่วคราว (ครูพี่เล้ียง) วดัตรีจินดา

วฒันาราม
11 โครงการอุดหนุนด้านการจัดการเรียน - เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนตามโครงการจัดการเรียน 60,000 โรงเรียน กองการศึกษาฯ

การสอนใหก้ับโรงเรียนสกลวสุิทธิ การสอนใหก้ับโรงเรียนสกลวสุิทธิ สกลวสุิทธิ

(เงินอุดหนุนโดย อบต. โรงหบี)

12 โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้ 70,000 ศูนย์พฒันา กองการศึกษาฯ

การสอน จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนส าหรับ เด็กเล็ก

สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พฒันา รร.วัดตรีฯ

เด็กเล็ก(รายหวั) อัตราคนละ 1,700 บาท แก่เด็ก รร.วัดเกตฯ

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กจ านวน 2 แหง่ ของ อบต.โรงหบี

13 โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้ 45,200 ศูนย์พฒันา กองการศึกษาฯ

จ่ายการบริหารสถานศึกษาส าหรับศูนย์พฒันาเด็ก เด็กเล็ก

เล็กของ อบต.โรงหบี 2 แหง่ เพื่อจ่ายเปน็ รร.วัดตรีฯ

ค่าหนังสือ เรียน  อัตราคนละ  200 บาทต่อปี รร.วัดเกตฯ

ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ  200 บาทต่อปี
ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาทต่อปี
ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน อัตราคนละ 430บาทต่อปี

ล าดับ
ที่

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชวีิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน
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พ.ศ. 2562

     2.2  แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ พ.ศ. 2563สถานที่
ด าเนินการ

โครงการ

แบบ ผด.02 



งบประมาณ หน่วยงานรับผิด
(บาท) ชอบหลัก 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 โครงการจัดกิจกรรมวนัเฉลิมพระ -  ค่าตกแต่งสถานที่ จัดดอกไม้ ผูกผ้า ติดต้ังเคร่ือง 10,000 ที่ท าการ กองการศึกษาฯ

ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมน    เสียงและไฟฟาู อบต.โรงหบี

ทรรามาธบิดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์ -  ค่าใช้จ่ายประดับธงชาติ  ธงทวิตราสัญลักษณ์
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั -  ค่าเคร่ืองไทยธรรมถวายพระสงฆ์และสามเณร

-  ค่าตกแต่งบอร์ดและตกแต่งโต๊ะ
    หมู่ลงนามถวายพระพร

-  ค่าจ้างเหมาเต้นท์

15 โครงการจัดกิจกรรมวนัเฉลิมพระชนม  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมวนั 10,000 ที่ท าการ กองการศึกษาฯ
พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม อบต.โรงหบี
ราชินี ราชินี

16 โครงการจัดกิจกรรมวนัพอ่แหง่ชาติ/  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรม 10,000 ที่ท าการ กองการศึกษาฯ
วนัชาติ (วนัพอ่แหง่ชาติ/วนัชาติ) อบต.โรงหบี

17 โครงการจัดกิจกรรมวนัเฉลิมพระชนม -  เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ และค่าใช้จ่าย 10,000 ที่ท าการ กองการศึกษาฯ
พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพนัปี อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อบต.โรงหบี
หลวง  (วนัแม่แหง่ชาติ)

รวม  จ านวน  17  โครงการ 2,117,200

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

     2.2 แผนงานการศึกษา

สถานที่
ด าเนินการ

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชวีิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน

15

พ.ศ. 2563พ.ศ. 2562ล าดับ
ที่

โครงการ

แบบ ผด.02 



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 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนเพื่อ -  เพื่อจ่ายเปน็ค่าแข่งขันกีฬาส าหรับเด็ก เยาวชน 15,000 ที่ท าการ กองการศึกษาฯ

เชื่อมความสามัคคี และประชาชน เช่นค่ารางวลั ค่าอุปกรณ์ ฯลฯ อบต.โรงหีบ

2 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์  - ค่าจัดท าปาูยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 10,000 วัดเกตการาม กองการศึกษาฯ
-  ค่าจ้างเหมาเคร่ืองขยายเสียง

-  ค่าตกแต่งสถานที่และค่าวสัดุใช้ในการรดน้ าด า
   หวัผู้สูงอายุ
-  ค่าเคร่ืองไทยธรรมถวายพระสงฆ์

3 โครงการลอยกระทงสาย -  ค่าจ้างเหมาเรือยนต์เพื่อลอยกระทงสาย 1 ล า 10,000 ที่ท าการ กองการศึกษาฯ
 - ค่าเคร่ืองด่ืมส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม อบต.โรงหบี
 - ค่ากระทงกาบกล้วย

4 โครงการประเพณีวนัเข้าพรรษา -  เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวนัเข้าพรรษา 10,000 วดัในพื้นที่ กองการศึกษาฯ
เช่น  ค่าเคร่ืองเสียง ค่าน้ าด่ืม เปน็ต้น

5 โครงการเทศน์มหาชาติ  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเทศมหาชาติ 20,000 วดัเกต ฯ กองการศึกษาฯ

 ณ วดัเกตฯ เช่น ค่าเคร่ืองเสียง ค่าน้ าด่ืม เปน็ต้น
6 โครงการถวายราชสักการะและเทดิ  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการถวาย 30,000 วดับางกุ้ง กองการศึกษาฯ

พระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสิน ราชสักการะและเทดิพระเกียรติพระเจ้าตากสิน

มหาราช
รวม จ านวน  6  โครงการ 95,000

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

     2.3 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชวีิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2563พ.ศ. 2562
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แบบ ผด.02 



งบประมาณ หน่วยงานรับผิด

(บาท) ชอบหลัก 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 โครงการจ่ายเงินสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ  - จ่ายเงินสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ 7,800,000 ที่ท าการ ส านักปลัด

ส าหรับผู้สูงอายุ     ใน ต. โรงหบีและ ต.บางกุ้ง จ านวน  825 คน  คน (อดุหนุนทัว่ไป) อบต.โรงหบี

   เปน็ระยะเวลา  12  เดือน (โอนผ่านบญัชีธนาคาร)

2 โครงการจ่ายเงินสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ -  จ่ายเงินสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพส าหรับคนพกิาร 1,440,000 ที่ท าการ ส านักปลัด

ส าหรับผู้พกิาร     ใน ต. โรงหบีและ ต.บางกุ้ง  จ านวน  114 คน (อดุหนุนทัว่ไป) อบต.โรงหบี
    เปน็ระยะเวลา 12 เดือน (โอนผ่านบญัชีธนาคาร)

3 โครงการจ่ายเงินสงเคราะหผู้์ปวุยเอดส์  - จ่ายเงินสงเคราะหผู้์ปวุยเอดส์ในพื้นที่ อบต. 6,000 ที่ท าการ ส านักปลัด

   โรงหบี  จ านวน 1  คน เปน็ระยะเวลา 12 เดือน (อดุหนุนทัว่ไป) อบต.โรงหบี

   (โอนผ่านบญัชีธนาคาร)
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชวีิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน

     2.4  แผนงานงบกลาง

ล าดับ
ที่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
สถานที่

ด าเนินการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 



งบประมาณ หน่วยงานรับผิด

(บาท) ชอบหลัก 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 เงินสมทบกองทนุประกันสังคม  - เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบกองทนุประกันสังคม 130,000 ส านักงาน กองคลัง
ใหแ้ก่ส านักงานประกันสังคมจังหวดัสมุทรสงคราม ประกันสังคม

ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนรายเดือน จงัหวดั

เปน็ไปตาม พรบ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 สมุทรสงคราม

5 สมทบจ่ายระบบหลักประกันสุขภาพ  - เพื่อสมทบจ่ายระบบหลักประกันสุขภาพระดับ 70,000 สปสช. กองสาธารณสุขฯ

ระดับทอ้งถิ่น ทอ้งถิ่นหรือพื้นที่ ในการด าเนินงานด้านส่งเสริม
สุขภาพการปอูงกันโรค  ฟื้นฟสูภาพ ส่งเสริมให้
กลุ่มเปาูหมายสามารถเข้าถึงบริการการแพทย์
และสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธภิาพ

รวม จ านวน  5  โครงการ 9,446,000
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชวีิต การศึกษา ศาสนาศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน
     2.4  แผนงานงบกลาง 

ล าดับ
ที่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
สถานที่

ด าเนินการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 


















