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ประกาศเทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน
เรื่อง การใช้แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
********************************
อาศัย อานาจตามความในข้อ 26 (2) และข้อ 27 แห่ง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
เรื่องการประกาศใช้แผนการดาเนินงาน โดยแผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับ
แจ้งแผนงานและโครงการจากหน่ว ยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆที่ต้อง
ดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น และกาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
ใช้แผนการดาเนินงานที่ได้อนุมัติแล้ว ทั้งนี้ให้ปิดประกาศไว้โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
บั ด นี้ เ ทศบาลต าบลศรี โ พธิ์ เ งิ น ได้ ด าเนิ น การจั ด ท าแผนการด าเนิ น งาน ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.2563 และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไป
ตามระเบียบฯ เทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน จึงขอประกาศใช้แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณพ.ศ.2563
(รายละเอี ย ดแผนการดาเนิ น งาน สามารถตรวจสอบรายละเอี ย ดได้ ที่ ศูน ย์ ข้ อ มูล ข่ า วสารเทศบาลต าบล
ศรีโพธิ์เงิน ได้ทุกวัน ในวัน เวลา ราชการ) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

(นายสิทธิราช บาเหน็ด)
นายกเทศมนตรีตาบลศรีโพธิ์เงิน

คานา
เทศบาลเป็นหน่วยงานการปกรองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการท้องถิ่น
ของตนเองในการพัฒนา เจริญก้าวหน้าไปสู่จุดหมายที่วางไว้ การพัฒนาที่จะทาให้เกิดประสิทธิภาพและประสบ
ผลสาเร็จสูงสุดจะต้องมีการวางแผน ซึ่งเป็นกลไกสาคัญที่จะทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดหมาย
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 และเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 แผนการดาเนินงาน หมายความว่า แผนการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียด โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น
เทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน ได้จัดทาแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งได้
รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น หน่ว ยราชการส่ ว นกลาง ส่ วนภูมิภ าค
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆที่ต้องดาเนินการจริงในพื้นที่ของเทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน ซึ่งจะทาให้แนวทาง
ในการดาเนินงานในปีงบประมาณพ.ศ.2563 ของเทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน
มากยิ่งขึ้น มีการประสานและบูรณาการปฏิบัติงานต่างๆในพื้นที่และการจาแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/
โครงการ/กิ จ กรรมในแผนการด าเนิ น งาน อั น จะท าให้ ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลเมื่ อ สิ้ น ปี ง บประมาณ
มีความสะดวกและสามารถตรวจสอบการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน
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ส่วนที่ 1
บทนา

ส่วนที่ 1 บทนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 27 แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจาก
เงิน สะสม หรือได้รับ แจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่ วนกลาง ส่ว นภูมิภาค รัฐ วิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นๆที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
สาคัญในการบริ ห ารงานของผู้ บ ริ ห ารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดาเนินงานให้ เป็นไปอย่างเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพและแผนการดาเนินงาน ยังมีจุดหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณนั้น
เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงาน ในปีงบประมานั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น ลดความซ้าซ้อน ของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทางานกับหน่วยงานและจาแนก
รายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ ในแผนดาเนินงาน
ลักษณะของแผนดาเนินงาน
1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดาเนินงาน (Action Plan)
2. เป็นแผนที่จัดทาหลังจากที่ได้มีการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีแล้ว
3. เป็นแผนที่แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึง
การดาเนินงานจริง
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ที่มาของโครงการ/กิจกรรมพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดาเนินงาน
1. มาจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดาเนินการ)
2. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเองโดยไม่ใช่งบประมาณ
(ถ้ามี)
3. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานอื่นๆที่
ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ
จากแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
4. โครงการ/กิจกรรมพัฒนาอื่นๆที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ใน
การประสานการดาเนินงานในพื้นที่

วัตถุประสงค์ของแผนดาเนินงาน
1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานจัดการ
2. เพือ่ แสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการ พัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณ 2563
3. เพื่อควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดาเนินงานและการประเมินผล
5. เพื่อให้เกิดการประสานงานและบูรณาการทางานกับหน่วยงานต่างๆในเขตพื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น
ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 (หมวด 5 ข้อ 26) ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดทาแผนการดาเนินงานโดยมีขั้นตอนดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่นๆที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ประกาศเป็นแผนการดาเนินงานโดยให้ปิด
ประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
ประโยชน์ของแผนการดาเนินการ
1. ผู้ปฏิบัติงานรู้ขั้นตอนและรายละเอียดของงานเสมือนปฏิทินการทางานจึงสามารถนาไป
ปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. ผู้บริหารสามารถทราบรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆที่
ดาเนินการในเขตพื้นที่ตาบลหรือหน่วยงานอื่นๆ ทาให้สามารถนาไปเป็นเครื่องมือในการ
บริหารงานตามกระบวนการบริหาร (4 M ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นส่งผลให้
ประชาชนได้รับประโยชน์จากการทางานได้มากยิ่งขึ้นด้วย
3. ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารสามารถนาแผนการดาเนินงานไปใช้ในการควบคุมการ
ดาเนินงานของตน ของหน่วยงานระดับกอง/สานัก และรวมถึงระดับตาบลให้มีการ
ดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และนาไปติดตามประเมินผลได้อย่างสะดวก ถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพต่อไป

4. ทาให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะ
ในเขตพื้นที่ตาบลสามารถประสานงานได้อย่างบูรณาการ ทาให้เกิดการทางานร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุด

ส่วนที่ 2
บัญชีสรุปจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น
กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

บัญชีสรุปจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน

แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร์
แผนงาน

จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ
ทั้งหมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การค้า การลงทุน
และโลจิสติกส์
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

2

100.00

1,805,200

100.00

กองช่าง

รวม
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งให้ภาค
เกษตร อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม
2.1 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2

100.00

1,805,200

100.00

3

100.00

60,000.00

100.00

รวม
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และ
การสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงในหมู่บ้าน/ชุมชน
3.1 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
3.2 แผนงาน การศึกษา
3.3 แผนงาน สาธารณสุข
3.4 แผนงาน สังคมสงเคราะห์
3.5 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

3

100.00

60,000.00

100.00

4
9
14
3
4

10.00
22.50
35.00
7.50
10.00

106,900.00
951,748.00
188,800.00
41,000.00
68,000.00

1.97
17.55
3.48
0.76
1.25

สานักปลัด

สานักปลัด
กองการศึกษา
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

บัญชีสรุปจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน
ยุทธศาสตร์
แผนงาน
3.6 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
3.7 แผนงาน งบกลาง
รวม
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
4.1 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการอนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงาน การเกษตร
5.2 แผนงาน เคหะและชุมชน
รวม
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
6.1 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม

จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการ
1
5
40

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด
2.50
12.50
100.00

10
10

จานวน
งบประมาณ

แบบ ผด.01

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

30,000.00
4,036,600.00
5,423,048.00

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ
ทั้งหมด
0.55
34.43
100.00

100.00
100.00

120,000.00
120,000.00

100.00
100.00

กองการศึกษา

6
1
7

85.71
14.29
100.00

66,800.00
10,000
66,800.00

86.98
13.02
100.00

สานักปลัด
สานักปลัด

1
1

100.00
100.00

30,000.00
30,000.00

100.00
100.00

กองการศึกษา

กองการศึกษา
สานักปลัด

บัญชีสรุปจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน

แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร์
แผนงาน

จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ
ทั้งหมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

7. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาส่งเสริมบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
7.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

5

100.00

429,500.00

100.00

สานักปลัด

รวม
รวมทั้งสิ้น

5
68

100.00
100.00

429,500.00
7,944,084.00

100.00
100.00

ส่วนที่ 3
บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรม
และงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2563
เทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาโครงการพื้นฐาน การค้า การลงทุนและโลจิสติกส์
แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่
1

โครงการ
โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ทต.ศรีโพธิ์เงิน

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
กว้าง 12.00 เมตร
ยาว 18.00 เมตร
สูง 4.00 เมตร
พร้อมป้ายโครงการ
ก่อสร้าง(ป้ายถาวรและ
ชั่วคราว)
ตามแบบและประมาณ
การที่ทต.ศรีโพธิ์เงิน
กาหนด

งบประมาณ
(บาท)
1,900,000

สถานที่
ดาเนิน
การ
เทศบาล
ตาบล
ศรีโพธิ์เงิน

หน่วยงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
รับผิด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ชอบหลัก
กองช่าง

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2563
เทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาโครงการพื้นฐาน การค้า การลงทุนและโลจิสติกส์
แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่
2

รวม

โครงการ
โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ปา่ สุสาน
ตาบลศรีโพธิ์เงิน

2

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
กว้าง 4.50 เมตร
ยาว 10.00 เมตร
สูง 2.60 เมตร พร้อม
ป้ายโครงการก่อสร้าง
(ป้ายถาวรและชั่วคราว)
ตามแบบและประมาณ
การที่ทต.ศรีโพธิ์เงิน
กาหนด

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
(บาท)
ดาเนินการ
รับผิด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ชอบหลัก
120,000 ป่าสุสาน
กองช่าง
ตาบล
ศรีโพธิ์เงิน

2,020,000

แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2563
เทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
1

โครงการ

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพการ อบรมให้ความรู้เรื่อง
แปรรูปอาหาร(ผลิตภัณฑ์จากพริก การแปรรูปอาหาร
และขนมไทย)
(ผลิตภัณฑ์จากพริกและ
ขนมไทย)ให้กับกลุ่ม
อาชีพ

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
(บาท)
ดาเนินการ
รับผิด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ชอบหลัก
20,000
สานักปลัด

2

โครงการส่งเสริมอาชีพการ
ทาดอกไม้ประดิษฐ์

อบรมให้ความรู้เรื่องการ
ทาดอกไม้ประดิษฐ์ให้กับ
กลุ่มอาชีพ

20,000

สานักปลัด

3

โครงการส่งเสริมอาชีพการทาพรม อบรมให้ความรู้เรื่องการ
เช็ดเท้า
ทาพรมเช็ดเท้าให้กับ
กลุ่มอาชีพ

20,000

สานักปลัด

รวม

3

60,000

แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2563
เทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงในหมู่บ้าน/ชุมชน
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
ที่
1

โครงการ

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
โครงการการแพทย์ฉุกเฉินประจา อาสาสมัครกู้ชีพประจา
ตาบลศรีโพธิ์เงิน
ศูนย์ฯให้บริการ
ช่วยเหลือประชาชน
ตลอด 24 ชั่วโมง

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
(บาท)
ดาเนินการ
รับผิด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ชอบหลัก
20,000
ทต.
สานักปลัด
ศรีโพธิ์เงิน

2

โครงการจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด
จุดบริการประชาชนทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์

ตั้งจุดช่วยเหลืออุบัติเหตุ
2 ครั้ง/ปี ช่วงเทศกาล
ปีใหม่และสงกรานต์

10,000

ที่ตั้งจุด
ตรวจ จุด
สกัด ทต.
ศรีโพธิ์เงิน

สานักปลัด

3

โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยตาบล
ศรีโพธิ์เงิน

อบรมซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยตาบล
ศรีโพธิ์เงิน

30,000

ทต.
ศรีโพธิ์เงิน

สานักปลัด

แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2563
เทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงในหมู่บ้าน/ชุมชน
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
ที่
4

รวม

โครงการ
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(หลักสูตรจัดตั้ง)

4

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(หลักสูตรจัดตั้ง)

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
(บาท)
ดาเนินการ
รับผิด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ชอบหลัก
46,900
ทต.
สานักปลัด
ศรีโพธิ์เงิน

106,900

แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2563
เทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงในหมู่บ้าน/ชุมชน
แผนงาน การศึกษา
ที่

โครงการ

รายละเอียดของ
งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
(บาท)
ดาเนินการ
รับผิด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการ
ชอบหลัก
จัดกิจกรรมตามโครงการ
1,000
ทต.
กอง
ทาดีเพื่อพ่อ
ศรีโพธิ์เงิน การศึกษา

1

โครงการทาดีเพื่อพ่อ

2

โครงการปฐมนิเทศผูป้ กครองศูนย์ จัดกิจกรรมตามโครงการ
พัฒนาเด็กเล็กทต.ศรีโพธิ์เงิน
ปฐมนิเทศน์ผู้ปกครอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.
ศรีโพธิ์เงิน

1,000

ทต.
ศรีโพธิ์เงิน

กอง
การศึกษา

3

โครงการเวทีส่งเสริมกิจกรรม
จัดกิจกรรมตามโครงการ
บทบาทของเด็กและเยาวชนตาบล เวทีส่งเสริมกิจกรรม
ศรีโพธิ์เงิน
บทบาทของเด็กและ
เยาวชนตาบลศรีโพธิ์เงิน

30,000

ทต.
ศรีโพธิ์เงิน

กอง
การศึกษา

แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2563
เทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงในหมู่บ้าน/ชุมชน
แผนงาน การศึกษา
ที่
4

5

โครงการ

รายละเอียดของ
งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
(บาท)
ดาเนินการ
รับผิด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการ
ชอบหลัก
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน สนับสนุนอาหารกลางวัน 151,900 สนับสนุน
กอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.ศรีโพธิ์เงิน เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
อาหาร
การศึกษา
เล็กทต.ศรีโพธิ์เงิน
กลางวัน
จานวน 31 คนๆละ
เด็กศูนย์
20.-บาท เป็นเวลา
พัฒนาเด็ก
245 วัน
เล็ก
ทต.
ศรีโพธิ์เงิน
โครงการสายใยรักจากลูกถึงแม่ จัดกิจกรรมตามโครงการ
1,000
ศูนย์พัฒนา
กอง
สายใยรักจากลูกถึงแม่
เด็กเล็ก
การศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.
ทต.
ศรีโพธิ์เงิน
ศรีโพธิ์เงิน

แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2563
เทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงในหมู่บ้าน/ชุมชน
แผนงาน การศึกษา
ที่

โครงการ

6

โครงการสนับสนุนอาหารเสริม
(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.ศรีโพธิ์เงิน

7

โครงการสนับสนุนอาหารเสริม
(นม) โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
จัดหาอาหารเสริม(นม)
สาหรับเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ทต.ศรีโพธิ์เงิน
จานวน 31 คน
อัตราคนละ 7.82 บาท
เป็นเวลา 260 วัน

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
(บาท)
ดาเนินการ
รับผิด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ชอบหลัก
63,030
ทต.
กอง
ศรีโพธิ์เงิน การศึกษา

จัดหาอาหารเสริม(นม)
สาหรับเด็กป.1-ป.6
โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา
จานวน 115 คน
อัตราคนละ 7.82 บาท
เป็นเวลา 260 วัน

233,818

โรงเรียน
ศรีโพธิ์เงิน
วิทยา

กอง
การศึกษา

แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2563
เทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงในหมู่บ้าน/ชุมชน
แผนงาน การศึกษา
ที่
8

9

โครงการ

รายละเอียดของ
งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
(บาท)
ดาเนินการ
รับผิด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการ
ชอบหลัก
อุดหนุน โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา สนับสนุนอาหารกลางวัน 460,000 โรงเรียนศรี
กอง
โครงการอาหารกลางวัน
สาหรับเด็ก ป.1-ป.6
โพธิ์เงิน
การศึกษา
โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา
วิทยา
จานวน 115 คน
อัตราคนละ 20 บาท
เป็นเวลา 200 วัน
อุดหนุน ศูนย์บริการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาเภอป่าแดด
โครงการพัฒนากศน.ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้

สนับสนุนงบประมาณ
เพื่อดาเนินการตาม
โครงการส่งเสริมสื่อและ
อุปกรณ์การศึกษาและ
เยาวชนตาบลศรีโพธิ์เงิน

10,000

รวม

9

951,748

ศูนย์บริการ
ศึกษานอก
ระบบและ
การศึกษา
ตาม
อัธยาศัย
อาเภอ
ป่าแดด

กอง
การศึกษา

แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2563
เทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงในหมู่บ้าน/ชุมชน
แผนงาน สาธารณสุข
ที่

โครงการ

1

โครงการป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า

2

โครงการรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
จัดกิจกรรมรณรงค์
ตามโครงการป้องกัน
และควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า
1.จัดกิจกรรมเดิน
รณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออกในพื้นที่
ตาบลศรีโพธิ์เงิน
2. จัดหาวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ (ทรายกาจัด
ลูกน้ายุงลาย)

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
(บาท)
ดาเนินการ
รับผิด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ชอบหลัก
1,000
ทต.
สานักปลัด
ศรีโพธิ์เงิน

12,300

ทต.
ศรีโพธิ์เงิน

สานักปลัด

แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2563
เทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงในหมู่บ้าน/ชุมชน
แผนงาน สาธารณสุข
ที่

โครงการ

3

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์

4

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปลอดโรค

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้ความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องการควบคุมโรคฯ
ตามโครงการรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์
อบเชิงเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้เรื่องโรคที่จะ
เกิดขึ้นในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทต.ศรีโพธิ์เงิน

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
(บาท)
ดาเนินการ
รับผิด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ชอบหลัก
4,500
ทต.
สานักปลัด
ศรีโพธิ์เงิน

5,000

ทต.
ศรีโพธิ์เงิน

กอง
การศึกษา

แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2563
เทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงในหมู่บ้าน/ชุมชน
แผนงาน สาธารณสุข
ที่

โครงการ

5

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

6

อุดหนุนปศุสัตว์จงั หวัดเชียงราย
โครงการผ่าตัด-ทาหมัน เพื่อลด
จานนวนสุนัขและแมวที่เป็นสัตว์
พาหะของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนขั
และแมวไม่มีเจ้าของในพืน้ ที่
จังหวัดเชียงราย

รายละเอียดของ
งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
(บาท)
ดาเนินการ
รับผิด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการ
ชอบหลัก
สารวจสุนัขและแมว
1,000
ทต.
สานักปลัด
ที่อยู่ในพื้นที่ตาบล
ศรีโพธิ์เงิน
ศรีโพธิ์เงิน เพื่อขึ้น
ทะเบียนรับการฉีดวัคซีน

ดาเนินการตามโครงการ
ผ่าตัด-ทาหมัน เพื่อลด
จานนวนสุนัขและแมว
ที่เป็นสัตว์พาหะของโรค
พิษสุนัขบ้าในสุนัขและ
แมวไม่มีเจ้าของในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย

5,000

ทต.
ศรีโพธิ์เงิน

สานักปลัด

แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2563
เทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงในหมู่บ้าน/ชุมชน
แผนงาน สาธารณสุข
ที่
7

โครงการ
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1
โครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
ดาเนินการตามโครงการ
พระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข
จานวน 3 โครงการ
1.โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในชุมชนของ
สมเด็จพระเทพรัตราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
2.โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
To be number one
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน)
3.โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
(บาท)
ดาเนินการ
รับผิด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ชอบหลัก
20,000
ทต.
สานักปลัด
ศรีโพธิ์เงิน

แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2563
เทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงในหมู่บ้าน/ชุมชน
แผนงาน สาธารณสุข
ที่
8

โครงการ
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
หมู่ที่ 2
โครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
ดาเนินการตามโครงการ
พระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข
จานวน 3 โครงการ
1.โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในชุมชนของ
สมเด็จพระเทพรัตราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
2.โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
To be number one
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน)
3.โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
(บาท)
ดาเนินการ
รับผิด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ชอบหลัก
20,000
ทต.
สานักปลัด
ศรีโพธิ์เงิน

แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2563
เทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงในหมู่บ้าน/ชุมชน
แผนงาน สาธารณสุข
ที่
9

โครงการ
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
หมู่ที่ 3
โครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
ดาเนินการตามโครงการ
พระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข
จานวน 3 โครงการ
1.โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในชุมชนของ
สมเด็จพระเทพรัตราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
2.โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
To be number one
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน)
3.โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
(บาท)
ดาเนินการ
รับผิด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ชอบหลัก
20,000
ทต.
สานักปลัด
ศรีโพธิ์เงิน

แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2563
เทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงในหมู่บ้าน/ชุมชน
แผนงาน สาธารณสุข
ที่

โครงการ

10 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
หมู่ที่ 4
โครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
ดาเนินการตามโครงการ
พระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข
จานวน 3 โครงการ
1.โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในชุมชนของ
สมเด็จพระเทพรัตราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
2.โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
To be number one
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน)
3.โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
(บาท)
ดาเนินการ
รับผิด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ชอบหลัก
20,000
ทต.
สานักปลัด
ศรีโพธิ์เงิน

แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2563
เทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงในหมู่บ้าน/ชุมชน
แผนงาน สาธารณสุข
ที่

โครงการ

11 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
หมู่ที่ 5
โครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
ดาเนินการตามโครงการ
พระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข
จานวน 3 โครงการ
1.โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในชุมชนของ
สมเด็จพระเทพรัตราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
2.โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
To be number one
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน)
3.โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
(บาท)
ดาเนินการ
รับผิด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ชอบหลัก
20,000
ทต.
สานักปลัด
ศรีโพธิ์เงิน

แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2563
เทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงในหมู่บ้าน/ชุมชน
แผนงาน สาธารณสุข
ที่

โครงการ

12 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
หมู่ที่ 6
โครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
ดาเนินการตามโครงการ
พระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข
จานวน 3 โครงการ
1.โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในชุมชนของ
สมเด็จพระเทพรัตราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
2.โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
To be number one
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน)
3.โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
(บาท)
ดาเนินการ
รับผิด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ชอบหลัก
20,000
ทต.
สานักปลัด
ศรีโพธิ์เงิน

แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2563
เทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงในหมู่บ้าน/ชุมชน
แผนงาน สาธารณสุข
ที่

โครงการ

13 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
หมู่ที่ 7
โครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
ดาเนินการตามโครงการ
พระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข
จานวน 3 โครงการ
1.โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในชุมชนของ
สมเด็จพระเทพรัตราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
2.โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
To be number one
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน)
3.โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
(บาท)
ดาเนินการ
รับผิด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ชอบหลัก
20,000
ทต.
สานักปลัด
ศรีโพธิ์เงิน

แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2563
เทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงในหมู่บ้าน/ชุมชน
แผนงาน สาธารณสุข
ที่

โครงการ

14 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
หมู่ที่ 8
โครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

รวม

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
ดาเนินการตามโครงการ
พระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข
จานวน 3 โครงการ
1.โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในชุมชนของ
สมเด็จพระเทพรัตราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
2.โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
To be number one
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน)
3.โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่
14

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
(บาท)
ดาเนินการ
รับผิด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ชอบหลัก
20,000
ทต.
สานักปลัด
ศรีโพธิ์เงิน

188,800

แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2563
เทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงในหมู่บ้าน/ชุมชน
แผนงาน สังคมสงเคราะห์
ที่

โครงการ

1

โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและผู้พิการ

2

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ
และผู้สงู อายุ

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
จัดตั้งศูนย์สง่ เสริม
สุขภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและผู้พิการ
จัดอบรมตามโครงการ
ส่งเสริมอาชีพผูพ้ ิการ
และผู้สงู อายุ

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
(บาท)
ดาเนินการ
รับผิด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ชอบหลัก
10,000
ทต.
สานักปลัด
ศรีโพธิ์เงิน

30,000

ทต.
ศรีโพธิ์เงิน

สานักปลัด

แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2563
เทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงในหมู่บ้าน/ชุมชน
แผนงาน สังคมสงเคราะห์
ที่
3

รวม

โครงการ
โครงการสังฆทานต่อบุญ

รายละเอียดของ
งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
(บาท)
ดาเนินการ
รับผิด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการ
ชอบหลัก
จัดกิจกรรมตามโครงการ
1,000
ทต.
สานักปลัด
สังฆทานต่อบุญ
ศรีโพธิ์เงิน

3

41,000

แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2563
เทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงในหมู่บ้าน/ชุมชน
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
1

โครงการ

รายละเอียดของ
งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2562
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
(บาท)
ดาเนินการ
รับผิด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการ
ชอบหลัก
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข จัดกิจกรรมตามโครงการ
7,000
ทต.
สานักปลัด
ปัญหายาเสพติดในตาบลศรีโพธิ์ รณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ศรีโพธิ์เงิน
เงิน
ปัญหายาเสพติดใน
ตาบลศรีโพธิ์เงิน

2

โครงการโรงเรียนผู้สงู อายุตาบล
ศรีโพธิ์เงิน

จัดกิจกรรมตามโครงการ
โรงเรียนผู้สูงอายุตาบล
ศรีโพธิ์เงิน

30,000

3

โครงการวันผูส้ ูงอายุ

จัดกิจกรรมตามโครงการ
วันผู้สงู อายุ

20,000

แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2563
เทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงในหมู่บ้าน/ชุมชน
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
4

รวม

โครงการ
โครงการอบรมเยาวชนสัมพันธ์
ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด

รายละเอียดของ
งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2562
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
(บาท)
ดาเนินการ
รับผิด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการ
ชอบหลัก
จัดกิจกรรมตามโครงการ 11,000
ทต.
สานักปลัด
อบรมเยาวชนสัมพันธ์
ศรีโพธิ์เงิน
ป้องกันและต่อต้านยา
เสพติด
4
68,000

แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2563
เทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงในหมู่บ้าน/ชุมชน
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
1

รวม

โครงการ
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ผสู้ ูงอายุ

รายละเอียดของ
งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
(บาท)
ดาเนินการ
รับผิด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการ
ชอบหลัก
จัดกิจกรรมตามโครงการ 30,000
กอง
จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การศึกษา
แข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์
ผู้สูงอายุ

1

30,000

แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2563
เทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงในหมู่บ้าน/ชุมชน
แผนงาน งบกลาง
ที่

โครงการ

1

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สงู อายุตาม
โครงการสร้างหลักประกันรายได้
แก่ผู้สูงอายุ

รายละเอียดของ
งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
(บาท)
ดาเนินการ
รับผิด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการ
ชอบหลัก
จ่ายเงินสงเคราะห์
2,900,000
ทต.
สานักปลัด
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ศรีโพธิ์เงิน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 ตามอัตรา
ขั้นบันได ที่ขึ้นทะเบียน
ขอรับการสงเคราะห์ฯ
ในพื้นที่ตาบลศรีโพธิ์เงิน

แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2563
เทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงในหมู่บ้าน/ชุมชน
แผนงาน งบกลาง
ที่

โครงการ

2

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ
ตามโครงการสนับสนุนเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมแก่คนพิการ
หรือทุพพลภาพ

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
จ่ายเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพคนพิการ
ตามโครงการสนับสนุน
เสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมแก่คนพิการ
หรือทุพพลภาพ
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563
คนละ 800.-บาท
ที่ขึ้นทะเบียนในพืน้ ที่
ตาบลศรีโพธิ์เงิน

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
(บาท)
ดาเนินการ
รับผิด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ชอบหลัก
864,000
ทต.
สานักปลัด
ศรีโพธิ์เงิน

แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2563
เทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงในหมู่บ้าน/ชุมชน
แผนงาน งบกลาง
ที่
3

โครงการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปว่ ยเอดส์

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
จ่ายเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563
คนละ 500.-บาท
ที่ขึ้นทะเบียนในพืน้ ที่
ตาบลศรีโพธิ์เงิน

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
(บาท)
ดาเนินการ
รับผิด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ชอบหลัก
114,000
ทต.
สานักปลัด
ศรีโพธิ์เงิน

แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2563
เทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงในหมู่บ้าน/ชุมชน
แผนงาน งบกลาง
ที่
4

โครงการ

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ สมทบกองทุน
ทต.ศรีโพธิ์เงิน
หลักประกันสุขภาพ
ทต.ศรีโพธิ์เงิน

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
(บาท)
ดาเนินการ
รับผิด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ชอบหลัก
58,600
ทต.
สานักปลัด
ศรีโพธิ์เงิน

แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2563
เทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงในหมู่บ้าน/ชุมชน
แผนงาน งบกลาง
ที่
5

รวม

โครงการ
สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตาบลศรีโพธิ์เงิน

5

รายละเอียดของ
งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
(บาท)
ดาเนินการ
รับผิด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการ
ชอบหลัก
สมทบกองทุนสวัสดิการ 100,000
ทต.
สานักปลัด
ชุมชนตาบลศรีโพธิ์เงิน
ศรีโพธิ์เงิน
โดยยึดหลักการเป็น
หุ้นส่วนการพัฒนาให้
ประชาชนออม 1 ส่วน
และรัฐบาล 1 ส่วน เพื่อ
เป็นการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานที่จะพัฒนา
ไปสู่การเชื่อมต่อกับ
ระบบสวัสดิการสังคม
ของรัฐโดยกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชน
เพื่อเป็นการสร้าง
หลักประกันความมัน่ คง
ของชุมชน
4,036,600

แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2563
เทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 4.การพัฒนาการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

1

โครงการจัดกิจกรรมประเพณี
ลอยกระทง

2

โครงการจัดกิจกรรมประเพณี
แห่เทียนเข้าพรรษา

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
จัดกิจกรรมประเพณี
ลอยกระทง

จัดกิจกรรมถวายเทียน
เข้าพรรษา วัดในพื้นที่
ตาบลศรีโพธิ์เงิน

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
(บาท)
ดาเนินการ
รับผิด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ชอบหลัก
50,000
กอง
การศึกษา

10,000

กอง
การศึกษา

แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2563
เทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 4.การพัฒนาการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

3

อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอ
ป่าแดด
โครงการจัดงานพ่อขุนเม็งราย
มหาราช อาเภอป่าแดด จังหวัด
เชียงราย

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
สนับสนุนงบประมาณ
เพื่อดาเนินงานตาม
โครงการจัดงานพ่อขุน
เม็งรายมหาราช อาเภอ
ป่าแดด จังหวัดเชียงราย

4

อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอ
ป่าแดด
โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์และสรงน้าพ่อขุน
เม็งรายมหาราช

สนับสนุนงบประมาณ
เพื่อดาเนินการตาม
โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์และสรงน้าพ่อ
ขุนเม็งรายมหาราช

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
(บาท)
ดาเนินการ
รับผิด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ชอบหลัก
20,000
อนุสาวรีย์
กอง
พ่อขุนเม็ง การศึกษา
ราย
มหาราช
5,000

อนุสาวรีย์
พ่อขุนเม็ง
ราย
มหาราช

กอง
การศึกษา

แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2563
เทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 4.การพัฒนาการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
5

6

โครงการ

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมจังหวัด
สนับสนุนงบประมาณ
เชียงราย
เพื่อดาเนินงานตาม
โครงการสืบสานประเพณีนมัสการ โครงการสืบสาน
และสรงน้าพระธาตุดอยตุง
ประเพณีนมัสการและ
ประจาปี 2563
สรงน้าพระธาตุดอยตุง
ปี 2563
อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
สนับสนุนงบประมาณ
อาเภอป่าแดด
เพื่อดาเนินการตาม
โครงการนมัสการสรงน้าพระธาตุ โครงการนมัสการสรงน้า
จอมคีรี
พระธาตุจอมคีรี
อาเภอป่าแดด

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
(บาท)
ดาเนินการ
รับผิด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ชอบหลัก
5,000
พระธาตุ
กอง
ดอยตุง
การศึกษา

5,000

กอง
การศึกษา

แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2563
เทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 4.การพัฒนาการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

7

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอาเภอ
ป่าแดด
โครงการบรรพชาอุปสมบท
พระภิกษุ สามเณรภาคฤดูร้อน
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรเมททร
รามาธิบดีศรีสนิ ทร
มหาวชิราลงกรฯ
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบล
ศรีโพธิ์เงิน
โครงการไหว้สาพระพุทธศรีมงคล

8

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
(บาท)
ดาเนินการ
รับผิด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ชอบหลัก

สนับสนุนงบประมาณ
เพื่อดาเนินการตาม
โครงการบรรพชา
อุปสมบท

5,000

สนับสนุนงบประมาณ
เพื่อดาเนินการตาม
โครงการไหว้สาพระพุทธ
ศรีมงคล

10,000

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2563
เทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 4.การพัฒนาการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
9

โครงการ
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบล
ศรีโพธิ์เงิน
โครงการสรงน้าพระธาตุขุนน้า

10 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบล
ศรีโพธิ์เงิน
โครงการสรงน้าพระธาตุจาเมือง

รวม

10

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
สนับสนุนงบประมาณ
เพื่อดาเนินการตาม
โครงการสรงน้าพระธาตุ
ขุนน้า

สนับสนุนงบประมาณ
เพื่อดาเนินการตาม
โครงการสรงน้าพระธาตุ
จาเมือง

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
(บาท)
ดาเนินการ
รับผิด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ชอบหลัก
5,000
พระธาตุ
กอง
ขุนน้า
การศึกษา
หมู่ที่ 1

5,000

120,000

พระธาตุ
จาเมือง
หมู่ที่ 6

กอง
การศึกษา

แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2563
เทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 5.การพัฒนาการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี
แผนงาน การเกษตร
ที่

โครงการ

1

โครงการจัดทาฝายชะลอน้า/ฝาย
แม้ว ในตาบลศรีโพธิ์เงิน

2

โครงการจัดหาพันธุป์ ลาปล่อย
แหล่งน้าธรรมชาติ

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
จัดทาฝายชะลอน้า/ฝาย
แม้ว ในตาบลศรีโพธิ์เงิน

จัดหาพันธ์ปลาปล่อย
แหล่งน้าธรรมชาติใน
พื้นที่ตาบลศรีโพธิ์เงิน

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
(บาท)
ดาเนินการ
รับผิด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ชอบหลัก
30,000
หมู่ที่ 1-8 สานักปลัด
ตาบล
ศรีโพธิ์เงิน

1,300

หมู่ที่ 1-8
ตาบล
ศรีโพธิ์เงิน

สานักปลัด

แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2563
เทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 5.การพัฒนาการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี
แผนงาน การเกษตร
ที่

โครงการ

3

โครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์
รักษ์พื้นที่สีเขียว

4

โครงการบวชป่าชุมชน

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
ปลูกต้นไม้บริเวณสอง
ข้างทางถนนสายศรีโพธิ์
เงิน-สันมะค่า,สายศรี
โพธิ์เงิน-ป่าแดด
จัดกิจกรรมบวชป่า
ชุมชน บริเวณพระธาตุ
จาเมือง หมู่ที่ 6
บ้านศรีโพธิ์ทอง
ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด
จ.เชียงราย

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
(บาท)
ดาเนินการ
รับผิด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ชอบหลัก
1,900
หมู่ที่ 1-8 สานักปลัด
ตาบล
ศรีโพธิ์เงิน

2,300

หมู่ที่ 6
ตาบล
ศรีโพธิ์เงิน

สานักปลัด

แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2563
เทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 5.การพัฒนาการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี
แผนงาน การเกษตร
ที่

โครงการ

5

โครงการปลูกหญ้าแฝก

6

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
วิกฤติหมอกควันและจัดทา
แนวเขตไฟป่า

รวม

6

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
ปลูกหญ้าแฝก บริเวณ
อ่างเก็บน้าม่อนป่าเหียง
หมู่ที่ 1 บ้านศรีโพธิ์เงิน

จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้ตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
วิกฤติหมอกควันและ
จัดทาแนวเขตไฟป่าใน
เขตพื้นที่ตาบล.
ศรีโพธิ์เงิน

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
(บาท)
ดาเนินการ
รับผิด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ชอบหลัก
1,300
หมู่ที่1
สานักปลัด
ตาบล
ศรีโพธิ์เงิน

30,000

66,800

ทต.
ศรีโพธิ์เงิน

สานักปลัด

แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2563
เทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 5.การพัฒนาการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี
แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

1

โครงการขยะรีไซเคิล

รวม

1

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
1. รับบริจาคขยะ
ทุกวันที่ 1 ของเดือน
2. จัดกิจกรรม
ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล
ปีละ 2 ครั้ง

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
(บาท)
ดาเนินการ
รับผิด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ชอบหลัก
10,000
เทศบาล สานักปลัด
ตาบล
ศรีโพธิ์เงิน

10,000

แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2563
เทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 6.การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
1

รวม

โครงการ

รายละเอียดของ
งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
(บาท)
ดาเนินการ
รับผิด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการ
ชอบหลัก
อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอ สนับสนุนงบประมาณ
30,000
ทีว่ ่าการ
กอง
ป่าแดด
เพื่อดาเนินการตาม
อาเภอ
การศึกษา
โครงการจัดงานข้าวหอมและของ โครงการจัดงานข้าวหอม
ป่าแดด
ดีอาเภอป่าแดด
และของดีอาเภอป่าแดด
1

30,000

แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2563
เทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 7.การพัฒนาการส่งเสริมบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
จัดการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
(บาท)
ดาเนินการ
รับผิด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ชอบหลัก
200,000
ทต.
สานักปลัด
ศรีโพธิ์เงิน

1

โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น

2

โครงการบริการประชาชน
เคลื่อนที่

จัดกิจกรรมโครงการ
บริการประชาชน
เคลื่อนที่

1,000

หมู่ที่ 1 –
หมู่ที่ 8

สานักปลัด

3

โครงการวันท้องถิ่นไทย

จัดกิจกรรมวันท้องถิ่น
ไทย

8,000

ทต.
ศรีโพธิ์เงิน

สานักปลัด

แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2563
เทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 7.การพัฒนาการส่งเสริมบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
ที่
4

5

รวม

โครงการ

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพให้แก่ อบรมให้ความรู้แก่
ผู้ปฏิบัตงิ านในองค์กรท้องถิ่น
ผู้ปฏิบัตงิ านในองค์กร
ท้องถิ่น
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม อบรมคุณธรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
จริยธรรม

5

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
(บาท)
ดาเนินการ
รับผิด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ชอบหลัก
210,000
ทต.
สานักปลัด
ศรีโพธิ์เงิน

10,000

429,000

ทต.
ศรีโพธิ์เงิน

สานักปลัด

แบบ ผด.02/1

บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2563
เทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน
1. ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

ครุภัณฑ์

1

เก้าอี้ผู้บริหาร

2

เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษ
ธรรมดา

รวม

2

รายละเอียดของ
ครุภัณฑ์
เก้าอี้ผู้บริหาร เก้าอี้หนัง
เทียมหรือหนังพียู
สามารถปรับระดับระดับ
ได้ ขามีล้อเลื่อน
เครื่องโทรสาร แบบใช้
กระดาษธรรมดา
- ส่งเอกสารได้ครั้งละ
20 แผ่น
- หมายถึงเครื่อง
Facsimile หรือโทรภาพ
- ความเร็วในการส่ง
เอกสารไม่เกิน 6 วินาที
ต่อแผ่น
- ขนาดที่กาหนดเป็น
ขนาดส่งเอกสารขั้นต่า

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
(บาท)
ดาเนินการ
รับผิด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ชอบหลัก
10,000
ทต.
สานักปลัด
ศรีโพธิ์เงิน
18,000

28,000

ทต.
ศรีโพธิ์เงิน

สานักปลัด

1.2 แผนงานบริหารงานคลัง
ที่

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของ
ครุภัณฑ์

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
(บาท)
ดาเนินการ
รับผิด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ชอบหลัก
5,000
ทต.
กองคลัง
ศรีโพธิ์เงิน

1

เก้าอี้ผู้ปฏิบัติงาน

เก้าอี้ผู้ปฏิบัติงาน เก้าอี้
หนังเทียม หรือหนังพียู
สามารถปรับระดับได้ ขา
มีล้อเลื่อน

2

โต๊ะทางานพร้อมกระจก

โต๊ะทางานเหล็ก ขนาด
4 ฟุต พร้อมกระจก

10,000

ทต.
ศรีโพธิ์เงิน

กองคลัง

3

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์
ทาจากไม้เนื้ออ่อนหรือ
ไม้อัด ขนาดไม่น้อยกว่า
3 ฟุต

5,000

ทต.
ศรีโพธิ์เงิน

กองคลัง

รวม

3

20,000

1.3 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

ครุภัณฑ์

1

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์

รวม

1

รายละเอียดของ
ครุภัณฑ์
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์
ทาจากไม้เนื้ออ่อนหรือ
ไม้อัด ขนาดไม่น้อยกว่า
3 ฟุต

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
(บาท)
ดาเนินการ
รับผิด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ชอบหลัก
5,000
ทต.
กองช่าง
ศรีโพธิ์เงิน

5,000

2. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
1

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของ
ครุภัณฑ์

ชุดเครื่องเสียงสาหรับห้องประชุม ชุดเครื่องเสียงสาหรับ
ห้องประชุมพร้อมติดตั้ง
ประกอบด้วย
- ตู้สาหรับเก็บอุปกรณ์
จานวน 1 ตู้
- เครื่องขยายเสียง
จานวน 1 เครื่อง
- เครื่องผสม
สัญญาณเสียง จานวน 1
เครื่อง
- อุปกรณ์ระบบจ่าย
ไฟฟ้าในตู้สาหรับจัดเก็บ
อุปกรณ์ จานวน 1 ตัว

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
(บาท)
ดาเนินการ
รับผิด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ชอบหลัก
65,950
ทต.
สานักปลัด
ศรีโพธิ์เงิน

ที่

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของ
ครุภัณฑ์

ชุดเครื่องเสียงสาหรับห้องประชุม - ตู้ลาโพงสาหรับแขวน
(ต่อ)
150 Watts จานวน 2
ตู้
- ตู้ลาโพงเสียงตามสาย
สาหรับแขวน จานวน 2
ตู้
- ไมโครโฟนไร้สาย
จานวน 1 คู่
- เครื่องขยายเสียงตาม
สาย ขนาด 125 Watts
จานวน 1 เครื่อง
- อุปกรณ์ต่อพ่วง สายไฟ
สายสัญญาณต่างๆ
รวม
1

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
(บาท)
ดาเนินการ
รับผิด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ชอบหลัก

65,950

3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของ
ครุภัณฑ์

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
(บาท)
ดาเนินการ
รับผิด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ชอบหลัก
22,000
ทต.
สานัก
ศรีโพธิ์เงิน
ปลัด

1

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน เครื่องคอมพิวเตอร์
ประมวลผล แบบที่ 1 *(จอขนาด สาหรับงานประมวลผล
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
แบบที่ 1 *(จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
พร้อมอุปกรณ์

2

เครื่องสารองไฟ ขนาด 1 kVA

เครื่องสารองไฟ ขนาด
1 kVA

5,800

ทต.
ศรีโพธิ์เงิน

สานัก
ปลัด

3

เครื่องสารองไฟ ขนาด 800 VA

เครื่องสารองไฟ ขนาด
800 VA

22,500

ทต.
ศรีโพธิ์เงิน

สานัก
ปลัด

4

จอภาพ LED หรือดีกว่า
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว

จอภาพ LED หรือดีกว่า
ขนาดไม่น้อยกว่า 19
นิ้ว

5,600

ทต.
ศรีโพธิ์เงิน

สานัก
ปลัด

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart
Card Reader)

2,100

ทต.
ศรีโพธิ์เงิน

สานัก
ปลัด

5

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card
Reader)
รวม
5

58,000

3.2 แผนงานบริหารงานคลัง
ที่

ครุภัณฑ์

1

เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
ประมวลผล แบบที่ 1*(ขนาดจอ
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

2

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
LED ขาวดา (18หน้า/นาที)
หรือชนิด LED ขาวดา
(18หน้า/นาที)

5,200

ทต.
ศรีโพธิ์เงิน

กองคลัง

3

เครื่องสารองไฟ ขนาด 800 VA

เครื่องสารองไฟ ขนาด
800 VA

5,000

ทต.
ศรีโพธิ์เงิน

กองคลัง

4

สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บ
เอกสารทั่วไป

สแกนเนอร์ สาหรับงาน
เก็บเอกสารทั่วไป

3,200

ทต.
ศรีโพธิ์เงิน

กองคลัง

รวม

4

รายละเอียดของ
ครุภัณฑ์

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
(บาท)
ดาเนินการ
รับผิด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ชอบหลัก
เครื่องคอมพิวเตอร์
22,000
ทต.
กองคลัง
สาหรับประมวลผล แบบ
ศรีโพธิ์เงิน
ที่ 1*(ขนาดจอไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว)
พร้อมอุปกรณ์

35,400

