
4. ภายใต้ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม
4.5 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ

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 โครงการวยัรุ่นวยัใสหา่งไกลยาเสพติด - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 50,000      อบต.ศาลายา ส านักงานปลัด

วยัรุ่นวยัใสหา่งไกลยาเสพติด เช่น ค่าตอบแทน
วทิยากร ค่าอาหาร/อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม
ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

2 โครงการอบรมใหค้วามรู้ด้านยาเสพติดแก่  - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการอบรม 50,000      อบต.ศาลายา ส านักงานปลัด
เด็กนักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไป ใหค้วามรู้ด้านยาเสพติดแก่เด็กนักเรียน เยาวชน

และประชาชนทั่วไป เช่น ค่าตอบแทนวทิยากร
ค่าอาหาร/อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าจัดสถานที่
ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

3 อุดหนุนศูนย์ปฏบิติัการปอ้งกันและปราบ  - ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนศูนย์ปฏบิติัการปอ้งกัน 100,000    อ าเภอ ส านักงานปลัด
ปรามยาเสพติดอ าเภอพทุธมณฑล และปราบปรามยาเสพติดอ าเภอพทุธมณฑล พทุธมณฑล

(ศป.ปส.อ.พทุธมณฑล)
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4. ภายใต้ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม
4.3 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ

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 โครงการควบคุมและปอ้งกันโรคไข้เลือด  - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการควบคุมและ 200,000    อบต.ศาลายา สาธารณสุขฯ

ออก ปอ้งกันโรคไขเลือดออกที่แพร่ระบาดในเขตพื้นที่
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา

2 โครงการอบรมและพฒันาศักยภาพอาสา - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการอบรม 300,000    อบต.ศาลายา สาธารณสุขฯ
สมัครสาธารณสุข และพฒันาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข เช่น

ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าอาหารเล้ียงผู้เข้าอบรม
ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

3 โครงการฉีดวคัซีนปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้  - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการฉีด 65,000      อบต.ศาลายา สาธารณสุขฯ
วคัซีนปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

4 โครงการอบรมศึกษาดูงานด้านแพทย์ - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการอบรม 300,000    อบต.ศาลายา สาธารณสุขฯ
แผนไทยและวถิีชีวติของชมรมผู้สูงอายุ ศึกษาดูงานด้านแพทย์แผนไทยและวถิีชีวติของ

ชมรมผู้สูงอายุ เช่น ค่าตอบแทนวทิยากร 
ค่าอาหารเล้ียงผู้เข้าอบรม ค่าอาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

5 อุดหนุนงบประมาณของอาสาสมัคร - เพื่อจ่ายเปน็ค่าปว่ยการส าหรับอาสาสมัคร 75,000      อบต.ศาลายา สาธารณสุขฯ
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น
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4. ภายใต้ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม
4.3 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ

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 จัดซ้ือรถบรรทกุขยะมูลฝอยแบบยกถัง - ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือรถบรรทกุขยะมูลฝอยแบบ 3,300,000  อบต.ศาลายา สาธารณสุขฯ

คอนเทนเนอร์ ยกถังคอนเทนเนอร์ ขนาด 6 ล้อ จ านวน 1 คัน
รายละเอียดดังนี้
1.เปน็รถบรรทกุขยะมูลฝอย ขนาด 6 ล้อ
2.เคร่ืองยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกวา่ 4 สูบ 4 จังหวะ
3.มีก าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกวา่ 130 แรงม้า
4.เปน็รถยนต์บรรทกุขยะมูลฝอยแบบถังคอนเทน
เนอร์ยกเทด้วยระบบไฮดรอลิค
5.พร้อมถึงคอนเทนเนอร์ ขนาดความจุไม่น้อยกวา่

4 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 5 ถัง

7 สมทบกองทนุประกันสุขภาพต าบล - เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบกองทนุประกันสุขภาพ 210,000    อบต.ศาลายา สาธารณสุขฯ

(สปสช.) แหง่ชาติ
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4. ภายใต้ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม
4.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ

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 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพนัธ์  - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการจัดการ 100,000 อบต.ศาลายา ส านักงานปลัด

ประจ าปี แข่งขันกีฬา อบต.สัมพนัธป์ระจ าป ีเช่น ค่าตอบ
แทนกรรมการ ค่าจัดสถานที่ ค่าปา้ยประชาสัม
พนัธโ์ครงการ ค่าวสัดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
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4. ภายใต้ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม
4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ

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 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  - เพื่อจ่ายเปน็เงินสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,350,000  อบต.ศาลายา ส านักงานปลัด

จ านวน  12  เดือน
2 เบี้ยยังชีพคนพกิาร  - เพื่อจ่ายเปน็เงินสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพคนพกิาร 1,350,000  อบต.ศาลายา ส านักงานปลัด

จ านวน  12  เดือน
3 โครงการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ  - เพื่อจ่ายเปน็เงินสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ 30,000      อบต.ศาลายา ส านักงานปลัด

เอดส์ เอดส์  จ านวน  5  คน  ๆ  ละ 500 บาท/เดือน
จ านวน  12  เดือน
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4. ภายใต้ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม
4.1 แผนงานรกัษาความสงบภายใน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ

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 โครงการลดอุบติัเหตุบนทอ้งถนน  - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการลด 60,000      หมู่ที่ 1 - 5 ส านักงานปลัด

อุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญต่าง ๆ ต าบลศาลายา
เทศกาลปใีหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ เปน็ค่าจัด
หาอุปกรณ์ ไฟสัญญาณวบัวาบ แผงเหล็ก กรวย
จราจร ชุดปฐมพยาบาล ค่าจ้างจัดท าปา้ยรณรงค์
เปน็ต้น รวมถึงส่ิงอ านวยความสะดวกแก่ผู้ปฏบิติั
งานและประชาชนที่เข้ามารับบริการใจจุดตรวจ

2 โครงการซ้อมแผนปอังกันและบรรเทา  - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 30,000      อบต.ศาลายา ส านักงานปลัด
สาธารณภยั ซ้อมแผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั เช่น

ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าอาหาร
ผู้เข้าร่วมอบรม ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

3 โครงการฝึกอบรมดับเพลิงใหก้ับ  - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการฝึก 60,000      หมู่ที่ 1 - 5 ส านักงานปลัด
ประชาชนทั่วไปและสถานศึกษาในเขต อบรมดับเพลิงใหก้ับประชาชนทั่วไป และสถาน ต าบลศาลายา
อบต.ศาลายา ศึกษาในเขต อบต.ศาลายา เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์

ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าอาหารผู้เข้าอบรม ค่า
อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

4 โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภยั - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการรณรงค์ 20,000      อบต.ศาลายา ส านักงานปลัด
สวมหมวกนิรภยั เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน
วทิยากร ค่าอาหารผู้เข้าอบรม ค่าอาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
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