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******************************** 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ 26 (2) และข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
เรื่องการประกาศใช้แผนการด าเนินงาน โดยแผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับ
แจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆที่ต้อง
ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น และก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ    
ใช้แผนการด าเนินงานที่ได้อนุมัติแล้ว ทั้งนี้ให้ปิดประกาศไว้โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

  บัดนี้ เทศบาลต าบลศรีโพธิ์ เงิน ได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.2564 และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไป
ตามระเบียบฯ เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน จึงขอประกาศใช้แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564 
(รายละเอียดแผนการด าเนินงาน สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบล         
ศรีโพธิ์เงิน ได้ทุกวัน ในวัน เวลา ราชการ) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ ณ วันที่  19   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2563   

 

                                                                สิทธิราช  บ าเหน็ด 
      (นายสิทธิราช   บ าเหน็ด) 
   นายกเทศมนตรีต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 
 
 

 

 

 

 



 
ค ากล่าวน า 

  แผนการด าเนินงาน เป็นแผนที่รวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรม ที่ด าเนินจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ ของเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน ในแต่ละปีงบประมาณ เป็นแผนต่อเนื่องมาจากงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  กล่าวคือเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน ได้รวบรวมแผนงานโครงการต่างๆ ตามงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทั้งที่ เป็นงบประมาณของเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน ที่ด าเนินการโดย
งบประมาณของหน่วยงานอ่ืน ที่เข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน มาจัดท าแผนการ
ด าเนินงานขึ้น  เพื่อเป็นตัวก าหนดทิศทางในการด าเนินงาน ของแต่ละปีงบประมาณ   

  ในการนี้ เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบล สมาชิกสภาเทศบาลต าบล ส่วนราชการ          
ทุกภาคส่วน  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานวางแผน  ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการจัดท าแผนการด าเนินงานฉบับนี้ 
ในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  

  เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงินจักได้น าแผนการด าเนินงานนี้ไปปฏิบัติ เพ่ือความสุขของประชาชน
ในท้องถิ่นต าบลศรีโพธิ์เงิน ต่อไป  
  
  
  
 
  
  
  
         อนุมัติ  
 
   (ลงนาม)     สิทธิราช บ าเหน็ด. 
               (นายสิทธิราช  บ าเหน็ด). 
         นายกเทศมนตรีต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าน า 
  แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน จัดท าขึ้น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องการด าเนินการจริงทั้งหมดในเขตพ้ืนที่ของต าบลศรีโพธิ์เงิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

  แผนการด าเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานส าหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรม
ที่ต้อง ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของต าบลศรีโพธิ์เงิน ทั้งที่ปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 และที่ด าเนินการโดยหน่วยงานอ่ืน ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จ าแนก
รายละเอียดสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดง
ถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการ
ด าเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด  

  เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินการฉบับนี้ สามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการด าเนินงานในเขตพ้ืนที่ได้
อย่างเหมาะสมและ มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการ
ประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารด้วย  
  

      
เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  1  บทน า 
1.1  บทน า 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.25๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญกับ
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย  
การปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเอง
โดยเฉพาะ  นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดท าขึ้นเพ่ือให้กระจายอ านาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ านาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะ
พ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น  แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เทศบาลมาก 

เทศบาลต าบลศรโีพธิ์เงิน ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนที่ก าหนดยุทธศาสตร์แนวทางการ
พัฒนาเทศบาลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง 5 ปี (25๖๑–๒๕๖5)  
และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดท างบประมาณประจ าปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด
แผนงาน โครงการ พัฒนาที่ จั ดขึ้ นส าหรับงบประมาณแต่ละปี  โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี                      
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนของเทศบาล พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม   
ฉบับที่ ๒ พ.ศ.2559 ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท 0808.03/ว 6247  ลงวันที่ 3 
พฤศจิกายน  2560  เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลศรีโพธิ์เงิน และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน จึงได้จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี     
พ.ศ.25๖4 ตามรูปแบบที่ก าหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น 
“แผนงาน” เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 



0810.2/ว 5797   ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ.2564  ของเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงินขึ้นและเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของโครงการต่างๆ     
ที่ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการ
ประสานและบูรณาการการท างานเกี่ยวกับหน่วยงานอ่ืนๆ  รวมทั้งการจ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/
โครงการในแผนการด าเนินงาน เพ่ือให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนการพัฒนาเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน มุ่งหวังว่าแผนการ
ด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการน าแผนพัฒนาไป
ปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี 

 
 1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 1. แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้นเพ่ือให้
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของ
แผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 
 2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 3. แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมี
ที่มาจาก 
  3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 
  3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาด
เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
  3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวม
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีลักษณะ
การด าเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความ
คาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจาก
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพ้ืนที ่
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 หมวด  5 การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  
ข้อ 26  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
  1.3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการ
พัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนๆที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น    
  1.3.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศ เป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่
ประกาศ เพ่ือให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 
 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าวสามารถสรุปขั้นตอนในการด าเนินการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานได้ 3  ขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/ กิจกรรม ที่จะมีการด าเนินการจริงในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน ซึ่งจะ
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ของ เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอื่นๆ ที่จะด าเนินการในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบล 
 ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบล  จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน โดย พิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาลต าบลศรีโพธิ์
เงิน และหน่วยงานต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของ
เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล และเมื่อคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลต าบลศรี โพธิ์ เ งิน พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึ ง  น าร่ างแผนการด า  เนินงาน เสนอ                    
ต่อนายกเทศมนตรีต าบลศรีโพธิ์เงิน เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครง แผนการด าเนินงานจะแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ  
  ส่วนที่ 1   บทน า  ประกอบด้วย          
    1) บทน า        
    2) วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน    



    3) ขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงาน     
    4) ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน     
 ส่วนที่ 2   บัญชโีครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย      
    1) บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01)                      
     2) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)              
    3) บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น
(ผด. 02/1)  
 ขั้นตอนที่ 3  การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  เมื่อนายกเทศมนตรีต าบลศรีโพธิ์เงิน ให้ความ
เห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้ว  จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงาน
ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่น รับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้
อย่างน้อย 30 วัน 
 1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

1. ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น 

2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 

3.  เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  ทราบถึงจ านวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
5.  สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
6.  สามารถน าแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่างๆตาม

งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้อย่างถูกต้อง 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 บัญชี
โครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/

กิจกรรม/งบประมาณโดยน าเสนอ ดังนี้ 
 2.1 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01) 
  แบบ ผด.01 เป็นแบบบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการ

ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

  การจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด.01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์  
แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจ านวนโครงการที่ด าเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการ
ทั้งหมด จ านวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบ
และเม่ือลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย  

  การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมดจะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 

 2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02) 
   แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีล าดับที่/
โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ด าเนินการ/หน่ว ยงาน
รับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง
  
  2.3 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น        
(ผด. 02/1)  

  แบบ ผด.02/1 เป็นแบบจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการการ
พัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงาน โดยมี
ล าดับที่/โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/
ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 

 
 
 
 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน 

จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ 

ทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณ 

ทั้งหมด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การค้า การลงทุน
และโลจิสติกส์ 
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 
 

 
 

9 
 

 
 

100.00 

 
 

17,149,600.00 
 

 
 

100.00 

 
 

กองช่าง 
 

รวม 9 100.00 17,149,600.00 100.00  
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งให้ภาค
เกษตร อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม 
2.1 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
 

3 

 
 

100.00 

 
 

45,000.00 

 
 

100.00 

 
 

ส านักปลัด 

รวม 3 100.00 45,000.00 100.00  
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และ
การสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน 
3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 
3.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
3.3 แผนงาน การศึกษา 
3.4 แผนงาน สาธารณสุข 
3.5 แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 

 
 

5 
5 
8 

13 
3 

 
 

12.20 
12.20 
19.51 
31.71 
7.32 

 
 

511,900.00 
165,000.00 
931,748.00 
183,800.00 
41,000.00 

 
 

9.84 
3.17 

17.91 
3.53 
0.27 

 
 

กองช่าง/ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

กองการศึกษา 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

แบบ ผด.01 



บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน 

จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ 

ทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณ 

ทั้งหมด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

3.6 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
3.7 แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
3.8 แผนงาน  งบกลาง 

6 
1 
5 

14.63 
2.44 

12.20 

55,000.00 
10,000.00 

3,842,400.00 

1.06 
0.19 

73.86 

ส านักปลัด 
กองการศึกษา 

ส านักปลัด 
รวม 41 100.00 5,201,948.00 100.00  

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
4.1 แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 

10 

 
 

100.00 

 
 

102,000.00 

 
 

100.00 

 
 

กองการศึกษา 
รวม 10 100.00 102,000.00 100.00  

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการอนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1 แผนงาน  การเกษตร 

 
 

6 

 
 

100.00 

 
 

28,800.00 

 
 

100.00 

 
 

ส านักปลัด 
รวม 6 100.00 28,800.00 100.00  

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
6.1 แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
1 

 
100.00 

 
30,000.00 

 
100.00 

 
กองการศึกษา 

รวม 1 100.00 30,000.00 100.00  

 

แบบ ผด.01 



บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน 

จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ 

ทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณ 

ทั้งหมด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

7. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาส่งเสริมบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
 

 
15 

 
100.00 

 
333,000.00 

 
100.00 

 
ส านักปลัด 

รวม 15 100.00 333,000.00 100.00  
รวมทั้งสิ้น 85 100.00 22,890,348.00 100.00  

 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.01 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาโครงการพื้นฐาน การค้า การลงทุนและโลจิสติกส์ 
 แผนงาน เคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 
5 สายบา้นนางเจนจิรา จรรยา 
 

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 
เมตร ระยะทางรวม 
38.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรไมน่้อยกว่า 
114.00 ตารางเมตร 
พร้อมป้าย
ประชาสัมพนัธ์โครงการ
(ไวนลิ) 1 ปา้ย และปา้ย
โครงการ (ป้ายเหล็ก) 1 
ป้าย ตามแบบและ
ประมาณการที่         
ทต.ศรีโพธิ์เงินก าหนด 
 
 
 

54,600 หมู่ที่ 5 
ถนนสาย
บ้านนาง
เจนจิรา 
จรรยา 

กองช่าง             

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาโครงการพื้นฐาน การค้า การลงทุนและโลจิสติกส์ 
 แผนงาน เคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  
คสล.ตัวยู หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 6 
สายบา้นนายผัด มูลสถาน 
 

ปริมาณงานก่อสร้างราง
ระบายน้ าคสล.ขนาด
กว้าง 1.80 เมตร ลึก
เฉลี่ยในโล่ง 1.56 เมตร 
ยาว 134 เมตร พร้อม
ป้ายประชาสัมพนัธ์
โครงการ(ไวนิล) 1 ป้าย
และปา้ยโครงการ(ป้าย
เหล็ก) 1 ป้าย  
ตามแบบและประมาณ
การที่ทต.ศรีโพธิ์เงิน
ก าหนด 
 
 
 

490,000 หมู่ที่ 5 
เชื่อมหมู่ที่ 

6 

กองช่าง             

 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาโครงการพื้นฐาน การค้า การลงทุนและโลจิสติกส์ 
 แผนงาน เคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในเทศบาลต าบล
ศรีโพธิ์เงิน 
 

ปริมาณงานหนา 0.12 
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
435 ตารางเมตร 
ตามแบบและประมาณ
การที่ทต.ศรีโพธิ์เงิน
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

190,000 ภายใน
พื้นที่

เทศบาล
ต าบลศรี
โพธิ์เงิน 

กองช่าง             

 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาโครงการพื้นฐาน การค้า การลงทุนและโลจิสติกส์ 
 แผนงาน เคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการขุดลอกฝายประชาอาสา 
หมู่ที่ 1 บ้านศรีโพธิ์เงนิ 

ปริมาณงานขนาดพืน้ที่
เฉลี่ย 2,700 ตาราง
เมตรหรือมีปริมาณดินไม่
น้อยกว่า 8,650 ลบ.ม.
(พร้อมท่อคสล.ชั้น3 
ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 
1.2 เมตร 
ตามแบบและประมาณ
การที่ทต.ศรีโพธิ์เงิน
ก าหนด 
 
 
 

492,000 ฝายประชา
อาสา หมู่ที่ 

1 

กองช่าง             

 
 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาโครงการพื้นฐาน การค้า การลงทุนและโลจิสติกส์ 
 แผนงาน เคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายร่องเต้อ         
บ้านศรีมงคล หมู่ที่ 2          
ต าบลศรีโพธิ์เงิน 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการ
จัดสรรตามพรบ.งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.2564) 

ปริมาณงาน ถนนคสล.
กว้าง 4 เมตร          
ยาว 1,000 เมตร    
หนา 0.15 เมตร     
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
4,000 ตร.ม.        
ตามแบบและประมาณ
การที่ ทต.ศรีโพธิ์เงิน
ก าหนด 
 
 

1,932,000 ถนนสาย
ร่องเต้อ  
หมู่ที่ 2 

กองช่าง             

 
 
 
 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาโครงการพื้นฐาน การค้า การลงทุนและโลจิสติกส์ 
 แผนงาน เคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายพระธาตุขุนน้ า 
บ้านศรีโพธิ์ทอง หมู่ที่ 6       
เชื่อมบ้านดอนศลิา หมู่ที่ 8   
ต าบลศรีโพธิ์เงิน 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการ
จัดสรรตามพรบ.งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.2564) 

ปริมาณงานถนนคสล.
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,400 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  หรือ
มีพื้นที่ไมน่้อยกว่า 
5,600 ตร.ม.  
ตามแบบและประมาณ
การที่ทต.ศรีโพธิ์เงิน
ก าหนด 

2,705,000 ถนนคสล.
สายพระ
ธาตุขุนน้ า 
หมู่ที่ 6 

เชื่อมบ้าน
ดอนศิลา 
หมู่ที่ 8 
ต าบล    

ศรีโพธิ์เงิน 
 
 
 
 

กองช่าง             

 
 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาโครงการพื้นฐาน การค้า การลงทุนและโลจิสติกส์ 
 แผนงาน เคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านร่องบงใต้   
หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านดอนศิลา       
หมู่ที่ 8 ต าบลศรีโพธิ์เงนิ 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการ
จัดสรรตามพรบ.งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.2564) 

ปริมาณงาน ถนนคสล.
กว้าง 4 เมตร          
ยาว 1,640 เมตร    
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมน่้อยกว่า 6,560 
ตร.ม. ตามแบบและ
ประมาณการที ่
ทต.ศรีโพธิ์เงินก าหนด 
 
 
 
 
 

3,169,000 ถนนคสล.
สายร่องบง
ใต้ หมู่ที่ 7 
เชื่อมบ้าน
ดอนศิลา 
หมู่ที่ 8 

กองช่าง             

 
 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาโครงการพื้นฐาน การค้า การลงทุนและโลจิสติกส์ 
 แผนงาน เคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายป่าบง            
บ้านศรีโพธิ์เงิน หมู่ที่ 1  
ต าบลศรีโพธิ์เงิน 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการ
จัดสรรตามพรบ.งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.2564) 
 
 
 
 

ปริมาณงานถนนคสล.
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมน่้อยกว่า  
8,000 ตร.ม.  
ตามแบบและประมาณ
การที่ทต.ศรีโพธิ์เงิน
ก าหนด 

3,865,000 ถนนคสล.
สายปา่บง 
หมู่ที่ 1 
ต าบล 

ศรีโพธิ์เงิน 

กองช่าง             

 
 
 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาโครงการพื้นฐาน การค้า การลงทุนและโลจิสติกส์ 
 แผนงาน เคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านศรีโพธิ์เงิน 
หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านปา่ไมส้ีเหลือง 
หมู่ที่ 3 ต าบลศรีโพธิ์เงนิ  
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการ
จัดสรรตามพรบ.งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.2564) 

ปริมาณงาน ถนนคสล.
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 2,200 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
8,800 ตร.ม. 
ตามแบบและประมาณ
การที่ทต.ศรีโพธิ์เงิน
ก าหนด 
 
 
 
 

4,252,000 ถนนสาย
บ้านศรีโพธิ์
เงิน หมู่ที่ 1 
เชื่อมบ้าน
ป่าไมส้ี

เหลือง หมู่
ที่ 3 

กองช่าง             

รวม 9  17,149,600               
 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม 
 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการส่งเสริมอาชีพการ       
ท าดอกไม้ประดษิฐ ์

อบรมให้ความรู้เรื่องการ
ท าดอกไม้ประดษิฐ์ให้กับ
กลุ่มอาชีพ 
 

15,000  ส านักปลัด             

2 โครงการส่งเสริมอาชีพการท าพรม
เช็ดเท้า 

อบรมให้ความรู้เรื่องการ
ท าพรมเช็ดเท้าให้กับ
กลุ่มอาชีพ 
 

15,000  ส านักปลัด             

3 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพการ
แปรรูปอาหาร 

อบรมให้ความรู้เรื่อง  
การแปรรูปอาหาร
(ผลิตภัณฑจ์ากพริกและ
ขนมไทย)ให้กับกลุ่ม
อาชีพ 
 

15,000   ส านักปลัด             

รวม 3  45,000               
 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน 
 แผนงาน เคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการก่อสร้างทางเชื่อมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ศรีโพธิ์เงิน(หลังเก่าเชื่อมหลังใหม่) 
 

ก่อสร้างทางเชื่อมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน
(หลังเก่าเชื่อมหลังใหม่) 
ตามแบบและประมาณ
การที่ทต.ศรีโพธิ์เงิน
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 

243,300 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทต.
ศรีโพธิ์เงิน 

กองช่าง             

 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน 
 แผนงาน เคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงนิ
หลังใหม ่
 

ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล  
ศรีโพธิ์เงิน(หลังใหม่) 
ตามแบบและประมาณ
การที่ทต.ศรีโพธิ์เงิน
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 

115,800.- ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทต.
ศรีโพธิ์เงิน 

กองช่าง             

 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน 
 แผนงาน เคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการปรับปรุงห้องน้ าและรั้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ศรีโพธิ์เงิน (หลังเก่า) 
 

ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล  
ศรีโพธิ์เงิน(หลังใหม่) 
ตามแบบและประมาณ
การที่ทต.ศรีโพธิ์เงิน
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 

76,700.- ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทต.
ศรีโพธิ์เงิน 

กองช่าง             

 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน 
 แผนงาน เคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลศรี
โพธิ์เงิน  

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลศรีโพธิ์เงิน 
ตามแบบและประมาณ
การที่ทต.ศรีโพธิ์เงิน
ก าหนด 
 

72,600 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทต.
ศรีโพธิ์เงิน 

กองช่าง             

5 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ จัดกิจกรรมโครงการ
รณรงค์คัดแยกขยะใน
พื้นที่ต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

3,500 ทต.ศรีโพธิ์
เงิน 

ส านักปลัด             

รวม 5  511,900               
 
 
 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน 
 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการการแพทย์ฉุกเฉินประจ า
ต าบลศรีโพธิ์เงิน 

อาสาสมัครกู้ชีพประจ า
ศูนย์ฯให้บริการ
ช่วยเหลือประชาชน
ตลอด 24 ชั่วโมง 
 

20,000  ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

ส านักปลัด             

2 โครงการจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด 
จุดบริการประชาชนทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ สงกรานต ์

ตั้งจุดช่วยเหลืออุบัติเหตุ 
2 คร้ัง/ปี ช่วงเทศกาล 
ปีใหม่และสงกรานต ์
 

30,000 ที่ตั้งจุด
ตรวจ จุด
สกัด ทต.
ศรีโพธิ์เงิน 

 

ส านักปลัด             

3 โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยต าบล 
ศรีโพธิ์เงิน 

อบรมซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยต าบล 
ศรีโพธิ์เงิน 
 

15,000 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

ส านักปลัด             

 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน 
 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิัติการ
จิตอาสาภัยพบิัติประจ าอปท.
หลักสูตรทบทวน 

ฝึกอบรมชุดปฏิบตัิการ
จิตอาสาภัยพบิัติประจ า
อปท.หลักสูตรทบทวน 

50,000 ทต.ศรีโพธิ์
เงิน 

ส านักปลัด             

5 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(หลักสูตรจัดตั้ง) 

ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(หลักสูตรจัดตั้ง) 
 
 
 

50,000  ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

ส านักปลัด             

รวม 5  165,000               
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน 
 แผนงาน การศึกษา 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการท าดีเพื่อพ่อ จัดกิจกรรมตามโครงการ
ท าดีเพื่อพ่อ 
 
 

1,000 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

กอง
การศึกษา 

            

2 โครงการปฐมนิเทศผูป้กครอง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.ศรีโพธิ์เงนิ 

จัดกิจกรรมตามโครงการ
ปฐมนิเทศนผ์ู้ปกครอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.ศรีโพธิ์เงิน 
 

1,000 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

กอง
การศึกษา 

            

3 โครงการเวทีส่งเสริมกิจกรรม 
บทบาทของเด็กและเยาวชนต าบล
ศรีโพธิ์เงิน 

จัดกิจกรรมตามโครงการ
เวทีส่งเสริมกิจกรรม 
บทบาทของเด็กและ
เยาวชนต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

20,000 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

กอง
การศึกษา 

            

 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน 
 แผนงาน การศึกษา 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการสนบัสนนุอาหารกลางวัน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.ศรีโพธิ์เงนิ 

สนับสนนุอาหารกลางวัน
เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทต.ศรีโพธิ์เงิน 
จ านวน 31 คนๆละ 
20.-บาท เป็นเวลา 
245 วัน 
 
 

151,900 สนับสนนุ
อาหาร
กลางวัน
เด็กศูนย์

พัฒนาเด็ก
เล็ก 
ทต. 

ศรีโพธิ์เงิน 

กอง
การศึกษา 

            

5 โครงการสายใยรักจากลูกถึงแม ่ จัดกิจกรรมตามโครงการ
สายใยรักจากลูกถึงแม่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.
ศรีโพธิ์เงิน 
 
 

1,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

กอง
การศึกษา 

            

 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน 
 แผนงาน การศึกษา 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการสนบัสนนุอาหารเสริม
(นม) ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.ศรีโพธิ์เงิน 

จัดหาอาหารเสริม(นม) 
ส าหรับเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ทต.ศรีโพธิ์เงิน 
จ านวน 31 คน 
อัตราคนละ 7.82 บาท 
เป็นเวลา 260 วัน 
 

63,030 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

กอง 
การศึกษา 

            

7 โครงการสนบัสนนุอาหารเสริม
(นม) โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา 

จัดหาอาหารเสริม(นม) 
ส าหรับเด็กป.1-ป.6 
โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา 
จ านวน 115 คน 
อัตราคนละ 7.82 บาท 
เป็นเวลา 260 วัน 
 

233,818 โรงเรียน  
ศรีโพธิ์เงิน

วิทยา 

กอง
การศึกษา 

            

 
 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน 
 แผนงาน การศึกษา 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 อุดหนุน โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวทิยา 
โครงการอาหารกลางวนั     
(เด็กอ.1-ป.6) 

สนับสนนุอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็ก ป.1-ป.6 
โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา 
จ านวน 115 คน 
อัตราคนละ 20 บาท 
เป็นเวลา 200 วัน 
 

460,000 โรงเรียน 
ศรีโพธิ์เงิน

วิทยา 

กอง
การศึกษา 

            

รวม 8  931,748               
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน 
 แผนงาน สาธารณสุข 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบา้ 

จัดกิจกรรมรณรงค์ 
ตามโครงการป้องกัน
และควบคุม 
โรคพิษสุนัขบา้ 
 

1,000 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

ส านักปลัด             

2 โครงการรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

1.จัดกิจกรรมเดิน
รณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออกในพื้นที่
ต าบลศรีโพธิ์เงิน 
2. จัดหาวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ (ทรายก าจัด
ลูกน้ ายุงลาย)  
 

12,300 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

ส านักปลัด             

 
 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน 
 แผนงาน สาธารณสุข 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้ความรู้ความเข้าใจใน
เร่ืองการควบคุมโรคฯ 
ตามโครงการรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์ 
 
 

4,500 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

ส านักปลัด             

4 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ปลอดโรค 

อบรมเชิงเชิงปฏิบตัิการ
ให้ความรู้เรื่องโรคที่จะ
เกิดขึ้นในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทต.ศรีโพธิ์เงิน 
 

5,000 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน 
 แผนงาน สาธารณสุข 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัยจากโรคพิษสนุัขบ้า 
ตามพระปณธิาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร ี

ส ารวจสนุัขและแมว 
ที่อยู่ในพื้นที่ต าบล 
ศรีโพธิ์เงิน เพื่อขึ้น
ทะเบียนรบัการฉีดวัคซีน 
 
 

1,000 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

ส านักปลัด             

6 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
 

ด าเนินการตามโครงการ
พระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข 

20,000 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

ส านักปลัด             

7 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2 
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
 

ด าเนินการตามโครงการ
พระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข 

20,000 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

ส านักปลัด             

แบบ ผด.02 



 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564  
เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน 
 แผนงาน สาธารณสุข 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3 
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
 

ด าเนินการตามโครงการ
พระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข 
 

20,000 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

ส านักปลัด             

9 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4 
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
 

ด าเนินการตามโครงการ
พระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข 
 

20,000 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

ส านักปลัด             

10 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5 
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
 

ด าเนินการตามโครงการ
พระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข 
 

20,000 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

ส านักปลัด             

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน 
 แผนงาน สาธารณสุข 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6 
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
 

ด าเนินการตามโครงการ
พระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข 
 

20,000 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

ส านักปลัด             

12 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7 
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
 

ด าเนินการตามโครงการ
พระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข 
 

20,000 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

ส านักปลัด             

13 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 8 
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
 

ด าเนินการตามโครงการ
พระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข 
 

20,000 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

ส านักปลัด             

รวม 13  183,800               

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน 
 แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการผ้าป่าขยะรไีซเคิล 
 
 
 

จัดกิจกรรมผ้าป่าขยะ   
รีไซเคิล 

2,000 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

ส านักปลัด             

2 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ
และผู้สงูอาย ุ

จัดอบรมตามโครงการ
ส่งเสริมอาชีพผูพ้ิการ
และผู้สงูอาย ุ
 
 

10,000 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

ส านักปลัด             

3 โครงการสังฆทานต่อบุญ จัดกิจกรรมตามโครงการ
สังฆทานต่อบุญ 
 
 

2,000 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

ส านักปลัด             

รวม 3  14,000.-               
 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน 
 แผนงาน เคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ 
 
 
 

จัดกิจกรรมโครงการ
รณรงค์คัดแยกขยะใน
พื้นที่ต าบลศรีโพธิ์เงิน 

3,500 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

ส านักปลัด             

รวม 1  3,500               
 
 
 
 
 
 
 

  

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน 
 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในต าบล 
ศรีโพธิ์เงิน 

จัดกิจกรรมตามโครงการ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
ต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

5,000 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

ส านักปลัด             

2 โครงการร้อยรวมคนสามวัย 
สานสายใยรักแห่งครอบครัว 
 

จัดกิจกรรมตามโครงการ
ร้อยรวมคนสามวัยสาน
สายใยรักแห่งครอบครัว 

10,000 ทต.ศรีโพธิ์
เงิน 

ส านักปลัด             

3 โครงการโรงเรียนผู้สงูอายุต าบล
ศรีโพธิ์เงิน 

จัดกิจกรรมตามโครงการ
โรงเรียนผู้สูงอายุต าบล
ศรีโพธิ์เงิน 
 

10,000               

 
 

 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน 
 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการวันผูสู้งอาย ุ จัดกิจกรรมตามโครงการ
วันผู้สงูอาย ุ
 

10,000 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

ส านักปลัด             

5 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

จัดกิจกรรมตามโครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

10,000 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

ส านักปลัด             

6 โครงการอบรมเยาวชนสัมพันธ์
ป้องกันและต่อตา้นยาเสพติด 

จัดกิจกรรมตามโครงการ 
อบรมเยาวชนสัมพันธ์
ป้องกันและต่อตา้นยา
เสพติด 

10,000 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

ส านักปลัด             

รวม 6  55,000               
 
 
 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน 
 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาสีสัมพนัธ์ผูสู้งอายุ 

จัดกิจกรรมตามโครงการ
จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาสีสัมพนัธ์
ผู้สูงอาย ุ
 
 
 
 

10,000 ทต.ศรีโพธิ์
เงิน 

กอง
การศึกษา 

            

รวม 1  10,000               
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน 
 แผนงาน งบกลาง 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 สงเคราะห์เบี้ยยังชพีผู้สงูอายุตาม
โครงการสร้างหลักประกนัรายได้
แก่ผู้สูงอาย ุ

จ่ายเงินสงเคราะห ์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่ข้ึน
ทะเบียนขอรับการ
สงเคราะห์ฯ ในพ้ืนท่ีต าบล
ศรีโพธ์ิเงิน ที่มีอายุ 60 ปี
บริบูรณ์ขึ้นไป โดยจ่าย
อัตรารายเดือนแบบ
ขั้นบันไดส าหรับผู้สูงอายุ
โดยผู้สูงอายุ 60-69 ปี 
จะไดร้ับ 600 บาท อายุ 
70-79 ปี จะไดร้ับ 700 
บาท อายุ 80-89 ปี     
จะไดร้ับ 800 บาท และ
อายุ 90 ปขีึ้นไป จะได้รับ 
1,000 บาท ประจ าปี
งบประมาณ 2564 
ระยะเวลา 12 เดือน 

2,996,600 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

ส านักปลัด             

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน 
 แผนงาน งบกลาง 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 สงเคราะห์เบี้ยยังชพีคนพิการ 
ตามโครงการสนับสนนุเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสงัคมแก่คนพิการ
หรือทุพพลภาพ 

จ่ายเงินสงเคราะห์ 
เบี้ยยังชีพคนพิการ 
ตามโครงการสนับสนนุ
เสริมสร้างสวัสดิการ 
ทางสงัคมแก่คนพิการ
หรือทุพพลภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 ระยะเวลา 
12 เดือน อายุ 18 ปี 
ขึ้นไปได้รับคนละ  
800.-บาท และคนที่มี
อายุต่ ากว่า 18  ปี 
ได้รับคนละ 1,000.-
บาท ที่ขึน้ทะเบยีนใน
พื้นที่ต าบลศรีโพธิ์เงิน 

561,200 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

ส านักปลัด             

 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน 
 แผนงาน งบกลาง 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 สงเคราะห์เบี้ยยังชพีผู้ปว่ยเอดส์ จ่ายเงินสงเคราะห์ 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 ระยะเวลา 
12 เดือน 
คนละ 500.-บาท  
ที่ขึ้นทะเบียนขอรับเงิน
สงเคราะหใ์นพื้นทีต่ าบล
ศรีโพธิ์เงิน 
 
 
 
 
 
 

126,000 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

ส านักปลัด             

 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน 
 แผนงาน งบกลาง 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ทต.ศรีโพธิ์เงิน  

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
ทต.ศรีโพธิ์เงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58,600 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

ส านักปลัด             

 
 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน 
 แผนงาน งบกลาง 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบลศรีโพธิ์เงิน  

สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลศรีโพธิ์เงนิ
โดยยึดหลักการเป็น
หุ้นส่วนการพฒันาให้
ประชาชนออม 1 ส่วน
และรัฐบาล 1 ส่วน เพื่อ
เป็นการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานที่จะพฒันา
ไปสู่การเชื่อมต่อกับ
ระบบสวัสดิการสงัคม
ของรัฐโดยกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชน
เพื่อเป็นการสร้าง
หลักประกันความมัน่คง
ของชุมชน 

100,000 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

ส านักปลัด             

รวม 5  3,842,400               

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4.การพัฒนาการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการจัดกิจกรรมประเพณี 
ลอยกระทง 
 
 

จัดกิจกรรมประเพณี
ลอยกระทง 
 
 
 
 

10,000  กอง
การศึกษา 

            

2 โครงการจัดกิจกรรมประเพณี 
แห่เทียนเข้าพรรษา 
 
 
 
 
 

จัดกิจกรรมถวายเทียน
เข้าพรรษา วัดในพื้นที่
ต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

10,000  กอง
การศึกษา 

            

 

 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4.การพัฒนาการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการอบรมให้ความรู้พิธีกรรม
ทางศาสนาและประเพณีท้องถิน่ 
 
 

จัดกิจกรรมตามโครงการ
อบรมให้ความรู้พิธีกรรม
ทางศาสนาและประเพณี
ท้องถิ่น 
 

10,000 ทต.ศรีโพธิ์
เงิน 

กอง
การศึกษา 

            

4 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ
ป่าแดด  
โครงการจัดงานพ่อขุนเม็งราย
มหาราช อ าเภอป่าแดด จงัหวัด
เชียงราย 
 

สนับสนนุงบประมาณ
เพื่อด าเนินงานตาม
โครงการจัดงานพ่อขุน
เม็งรายมหาราช อ าเภอ
ป่าแดด จังหวัดเชยีงราย 
 

20,000 อนุสาวรีย์
พ่อขุนเม็ง

ราย
มหาราช 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2563  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4.การพัฒนาการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ
ป่าแดด 
โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์และสรงน้ าพ่อขุน 
เม็งรายมหาราช 
 

สนับสนนุงบประมาณ
เพื่อด าเนินการตาม
โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์และสรงน้ าพ่อ
ขุนเม็งรายมหาราช 
 

10,000 อนุสาวรีย์
พ่อขุน 
เม็งราย
มหาราช 

กอง
การศึกษา 

            

6 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ
ป่าแดด 
โครงการสรงน้ าพระธาตุดอยตุง 
 

สนับสนนุงบประมาณ
เพื่อด าเนินการตาม
โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์และสรงน้ าพ่อ
ขุนเม็งรายมหาราช 
 

2,000 พระธาตุ
ดอยตุง 

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4.การพัฒนาการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 อุดหนุนสภาวฒันธรรมจังหวัด
เชียงราย 
โครงการสืบสานประเพณีนมสัการ
และสรงน้ าพระธาตุดอยตุง 
ประจ าปี 2564 “2003 ปี     
สืบมาหกเป็นล่องฟ้าไหว้สา     
พระธาตุดอยตุง” 

สนับสนนุงบประมาณ
เพื่อด าเนินงานตาม
โครงการสืบสาน
ประเพณีนมัสการและ
สรงน้ าพระธาตุดอยตงุ 
ปี 2564 

10,000 พระธาตุ
ดอยตุง 

กอง
การศึกษา 

            

8 อุดหนุนสภาวฒันธรรม 
อ าเภอป่าแดด 
โครงการนมัสการสรงน้ าพระธาตุ
จอมคีรี 
 

สนับสนนุงบประมาณ
เพื่อด าเนินการตาม
โครงการนมัสการสรงน้ า
พระธาตุจอมคีรี  
อ าเภอป่าแดด 
 
 

5,000 พระธาตุ
จอมคีรี อ.
ป่าแดด 

กอง
การศึกษา 

            

 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4.การพัฒนาการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 อุดหนุนสภาวฒันธรรมอ าเภอ   
ป่าแดด 
โครงการบรรพชาอุปสมบท
พระภิกษุ สามเณรภาคฤดูร้อน
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรเมททร
รามาธิบดีศรีสนิทร 
มหาวชิราลงกรฯ  

 
 

สนับสนนุงบประมาณ
เพื่อด าเนินการตาม
โครงการบรรพชา
อุปสมบท 

 
 

5,000 

  
กอง 

การศึกษา 

            

10 อุดหนุนสภาวฒันธรรมต าบล 
ศรีโพธิ์เงิน 
โครงการไหว้สาพระพุทธศรีมงคล 
 

สนับสนนุงบประมาณ
เพื่อด าเนินการตาม
โครงการไหว้สาพระพุทธ
ศรีมงคล 
 

10,000  กอง 
การศึกษา 

            

 
 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4.การพัฒนาการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 อุดหนุนสภาวฒันธรรมต าบล 
ศรีโพธิ์เงิน 
โครงการสรงน้ าพระธาตุขุนน้ า 
 

สนับสนนุงบประมาณ
เพื่อด าเนินการตาม
โครงการสรงน้ าพระธาตุ
ขุนน้ า 
 
 
 

5,000 พระธาต ุ
ขุนน้ า 
หมู่ที่ 1 

กอง 
การศึกษา 

            

12 อุดหนุนสภาวฒันธรรมต าบล 
ศรีโพธิ์เงิน 
โครงการสรงน้ าพระธาตุจ าเมือง 
 

สนับสนนุงบประมาณ
เพื่อด าเนินการตาม
โครงการสรงน้ าพระธาตุ
จ าเมือง 
 
 

5,000 พระธาต ุ
จ าเมือง  
หมู่ที่ 6 

กอง 
การศึกษา 

 
 

            

รวม 12  102,000               
บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แบบ ผด.02 

แบบ ผด.02 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564  
เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5.การพัฒนาการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 แผนงาน การเกษตร 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการจัดท าฝายชะลอน้ า/ 
ฝายแม้ว ในต าบลศรีโพธิ์เงิน 

จัดท าฝายชะลอน้ า/ 
ฝายแม้ว ในต าบล 
ศรีโพธิ์เงิน จ านวน 2 จุด 

15,000 หมู่ที่ 1 
และหมู่ที่ 8 

ต าบล 
ศรีโพธิ์เงิน 

 

ส านักปลัด             

2 โครงการจัดหาพันธุป์ลาปล่อย
แหล่งน้ าธรรมชาต ิ

จัดหาพันธป์ลาปล่อย
แหล่งน้ าธรรมชาติใน
พื้นที่ต าบลศรีโพธิ์เงิน 
จ านวน 3 แห่ง 

300 อ่างเก็บน้ า
หนองเพิง
นาก หมู่ที่ 

2  ,อ่างเก็บ
น้ าห้วย
ดอกด้าย
หมู่ที่ 6 , 

อ่างเก็บน้ า
ห้วยโป่ง 
หมู่ที่ 8 

ส านักปลัด             

 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2563  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5.การพัฒนาการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 แผนงาน การเกษตร 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 โครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ 
รักษ์พื้นที่สีเขียว 

ปลูกต้นไม้บริเวณสอง
ข้างทางถนนสายร่องไผ-่
ร่องเปา 

1,900 หมู่ที่ 5 
ต าบล 

ศรีโพธิ์เงิน 
 
 
 

ส านักปลัด             

4 โครงการบวชป่าชุมชน จัดกิจกรรมบวช        
ป่าชุมชน บริเวณ     
พระธาตุจ าเมือง หมู่ที่ 6      
บ้านศรีโพธิ์ทอง 
ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด 
จ.เชียงราย 

300 หมู่ที่ 6 
ต าบล 

ศรีโพธิ์เงิน 
 
 
 

ส านักปลัด             

 
 
 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5.การพัฒนาการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 แผนงาน การเกษตร 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการปลูกหญ้าแฝก ปลูกหญ้าแฝก บริเวณ
อ่างเก็บน้ าม่อนป่าเหียง 
หมู่ที่ 1 บ้านศรีโพธิ์เงนิ 

1,300 หมู่ที่1 
ต าบล 

ศรีโพธิ์เงิน 
 
 
 

ส านักปลัด             

6 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
วิกฤติหมอกควันและจัดท า 
แนวเขตไฟปา่ 

จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้ตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
วิกฤติหมอกควันและ
จัดท าแนวเขตไฟปา่ใน
เขตพื้นที่ต าบล. 
ศรีโพธิ์เงิน 
 

10,000 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

 
 
 

ส านักปลัด             

รวม 6  28,800               
 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6.การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ
ป่าแดด 
โครงการจัดงานข้าวหอมและของ
ดีอ าเภอป่าแดด 
 

สนับสนนุงบประมาณ
เพื่อด าเนินการตาม
โครงการจัดงานข้าวหอม
และของดีอ าเภอป่าแดด 
 
 

30,000 ที่ว่าการ
อ าเภอ 
ป่าแดด 

กอง 
การศึกษา 

            

รวม 1  30,000               
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7.การพัฒนาการส่งเสริมบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

จัดการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น  
 
 

200,000 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

 
 

ส านักปลัด             

2 โครงการบริการประชาชน
เคลื่อนที่ 

จัดกิจกรรมโครงการ
บริการประชาชน
เคลื่อนที่ 
 
 
 

1,000 หมู่ที่ 1 – 
หมู่ที่ 8 

 

ส านักปลัด             

3 โครงการวันท้องถิ่นไทย จัดกิจกรรมวันท้องถิ่น
ไทย 
 
 

8,000 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

ส านักปลัด             

 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7.การพัฒนาการส่งเสริมบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพให้แก่
ผู้ปฏิบัตงิานในองค์กรท้องถิ่น 

อบรมให้ความรู้แก่
ผู้ปฏิบัตงิานในองค์กร
ท้องถิ่น 
 
 

10,000 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

 
 

ส านักปลัด             

5 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

อบรมคุณธรรม 
จริยธรรม  
 
 

10,000 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

 

ส านักปลัด             

6 อุดหนุนเทศบาลต าบลปา่แดด 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของอปท.ระดับอ าเภอ 
 

 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
การช่วยเหลือประชาชน
ของอปท.ระดับอ าเภอ 

 
25,000 

 
ทต.ป่าแดด 

 
ส านักปลัด 

            

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7.การพัฒนาการส่งเสริมบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ
ป่าแดด   
โครงการจัดงานวันปิยมหาราช 

 
 
ประกอบพิธีถวายบังคม
และวางพวงมาลาพระ
บรมรูปพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหา
จุฬาลงกรณ์ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระปิยมหาราช 

 
 

2,000 

 
 

อ าเภอ 
ป่าแดด 

 
 

 
 

ส านักปลัด 

            

8 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ
ป่าแดด  
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิี รัชกาลที่ 10 

 
 
จัดพิธีและกิจกรรมใน  
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสทุิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ    
ในรัชกาลที่ 10  

 
 

3,000 

 
 

ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

 
 

ส านักปลัด 

            

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7.การพัฒนาการส่งเสริมบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ
ป่าแดด 
โครงการจัดงานเนื่องในวนั
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึก
มหาจักรีบรมราชวงศ ์
 

 
 
ประกอบพิธีถวายบังคม
และถวายเครื่องราช
สักการะพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจฬุา
โลกมหาราช 
 

 
 

2,000 

 
 

ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

 
 

ส านักปลัด 

            

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7.การพัฒนาการส่งเสริมบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ
ป่าแดด 
โครงการจัดงานเนื่องในโอกาส
ครบรอบวันสวรรคตและวนัพระ
ราชสมภพของสมเด็จยา่ฯ 
 

 
 
จัดขบวนมวลชนของ
อ าเภอป่าแดด เข้าร่วม
พิธีน้อมร าลึกเนื่องในวนั
คล้ายวันสวรรคตและวนั
พระราชสมภพของ
สมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชนิี จ านวน 
2 คร้ัง พร้อมจัดเคร่ือง
สักการะร่วมกิจกรรม
ร าลึกในพิธีฯ 

 
 

3,000 

 
 

ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

 
 

 
 

ส านักปลัด 

            

 
 
 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7.การพัฒนาการส่งเสริมบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ
ป่าแดด 
โครงการจัดงานเนื่องในโอกาสพธิี
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพติร 
 

 
 
จัดพิธีและกิจกรรมในวัน
คล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ
พระปรมิทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถ  
บพิตรอดุล 
 

 
 

3,000 

 
 

อ าเภอ 
ป่าแดด 

 
 

ส านักปลัด 

            

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7.การพัฒนาการส่งเสริมบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ
ป่าแดด 
โครงการจัดงานเนื่องในโอกาสพธิี
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 10 
 

 
 
จัดพิธีและกิจกรรมในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 
 

 
 

3,000 

 
 

อ าเภอ 
ป่าแดด 

 
 

 
 

ส านักปลัด 

            

13 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ
ป่าแดด 
โครงการจัดงานวันคล้ายวนั
สวรรคต รัชกาลที่ 9 
 

 
 
ประกอบพิธีถวายบังคม
และวางพวงมาลาพระ
บรมรูปพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช 

 
 

3,000 

 
 

อ าเภอ   
ป่าแดด 

 
 

ส านักปลัด 

            

 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7.การพัฒนาการส่งเสริมบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ
ป่าแดด 
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชนิี
พันปีหลวงและวนัแม่แห่งชาติ 
 

 
 
จัดพิธีและกิจกรรม 
ประดับพระบรมฉายา
ลักษณ์สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนิี
นา๔ ขึ้นประดับ ณ    
โต๊ะหมู่บูชา ประดับผ้า
ระบายสีเหลืองสีขาว 
ประดับพานพุ่มดอกไม้ 
ประดับตกแต่งดอกไมส้ด 
ธงชาตไิทยรอบบริเวณ
อาคารส านักงาน/
จัดเตรียมเคร่ืองราช
สักการะส าหรับถวาย  
ในพิธี 

 
 

3,000 

   
 

อ าเภอ 
ป่าแดด 

 
 

 
 

ส านักปลัด 

            

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7.การพัฒนาการส่งเสริมบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

15 โครงการปรับปรุงข้อมูลในระบบ
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ 
 

ปรับปรุงข้อมูลในระบบ
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินของเทศบาล
ต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

60,000 ทต.ศรีโพธิ์
เงิน 

กองคลัง             

รวม 15  333,000               
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของ
ครุภัณฑ์ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 เก้าอี้จัดเลี้ยง 
จ านวน 100 ตัว  
ราคาตัวละ  450.-บาท 

เก้าอี้จัดเลี้ยง  
- โครงขาและโครงพนัก
พิงท าจากเหล็กชุบ
โครเมียม 
- ฟองน้ าเกรดเอ คืนตัว
เร็ว 
- เบาะหุ้มหนังเทียม
อย่างหนา 

45,000 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

ส านักปลัด             

2 เก้าอี้ผู้บริหาร 
จ านวน 1 ตัว 
 
 

เก้าอี้ผู้บริหาร  
- เก้าอี้หนังเทียมหรือ
หนังพียู สามารถปรับ
ประดับได้ ขามีล้อเลื่อน 
- ขนาดไมน่้อยกว่า 
 65 x ลึก 56 x สูง 
118 ซม.   

2,200 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

ส านักปลัด             

 

แบบ ผด.02/1 



ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของ
ครุภัณฑ์ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 เก้าอี้ส านักงาน 
จ านวน 5 ตัว  
ราคาตัวละ 1,700.-บาท 

เก้าอี้ส านักงาน 
- เก้าอี้หนังเทียมหรือ
หนังพียู สามารถปรับ
ระดับได้ขามีล้อเลื่อน 
- ขนาดไมน่้อยกว่า 
 กว้าง 58 x ลึก 52 x 
สูง 95 ซม. 

8,500 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

ส านักปลัด             

4 เก้าอี้ส านักงาน (ห้องประชุม) 
จ านวน 29 ตัว ราคาตวัละ 
1,100.-บาท 
 
 
 

เก้าอี้ส านักงาน (ห้อง
ประชุม) 
- เก้าอี้หุ้มหนัง ขาเหล็ก 
ตัว C มีโช้คปรับระดบัสูง
ต่ าได ้

31,900 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

ส านักปลัด             

5 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
แบบตั้งพืน้หรือแบบแขวน 
จ านวน 4 เคร่ือง  
ราคาเครื่องละ 47,000.-บาท 

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน แบบตั้งพืน้
หรือแบบแขวนขนาดไม่
ต่ ากว่า 36,000 บีทีย ู
คุณลักษณะตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ส านักงบประมาณ 
ธันวาคม 2562 

188,000 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

ส านักปลัด             

 
 



ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของ
ครุภัณฑ์ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 ชุดรับแขกไม้ยางพารา 
จ านวน 1 ชุด 

ชุดรับแขกไม้ยางพารา 
- เก้าอี้มีแขน ตัวยาว 3 
ที่นั่ง จ านวน 1 ตัว 
ขนาดไมน่้อยกว่ากว้าง 
194 x ลึก 65 x สูง 
78 ซม. 
- เก้าอี้มีแขน ตัวสั้น 2  
ที่นั่ง จ านวน 2 ตัว 
ขนาดไมน่้อยกว่ากว้าง 
68 x ลึก 65 x สูง 78 
ซม. 
- โต๊ะกลางชุดรบัแขก 
จ านวน 1 ตัว ขนาดไม่
น้อยกว่ากว้าง 90 x ลึก 
60 x สูง 47 ซม. 
- ท ามาจากยางพารา 
- เคลือบเงาสีโอ๊ค 
 

15,900 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

ส านักปลัด             

 
 
 
 
 



ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของ
ครุภัณฑ์ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โต๊ะประชุม  
จ านวน 1 ชุด 30 ทีน่ั่ง 

โต๊ะประชุม 
- โต๊ะประชุมโล่ง  
จ านวน 12 ตัว ขนาด 
ไม่น้อยกว่า 150 x ลึก 
60 x สูง 75 ซม. 
- โต๊ะประชุมโล่ง จ านวน 
2 ตัว ขนาดไมน่้อยกว่า 
80 x ลึก 60 x สูง 75 
ซม.  
- โต๊ะประชุมต่อโค้ง 
จ านวน 4 ตัว ขนาดไม่
น้อยกว่า 65 x ลึก 65 
x สูง 75 ซม.  
- แผ่น TOP ของโต๊ะท า
มาจาก PARTICLE 
BOARD เคลือบเมลามีน 
หนา 25 มม. ทนรอย
ขีดข่วน การซึมของน้ า
ความชื้นและการวาง
ภาชนะร้อน 

35,900 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

ส านักปลัด             

 
 
 



 
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของ

ครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 โต๊ะหมู่บูชา  
จ านวน 1 ชุด  

โต๊ะหมู่บูชา 
- ท าด้วยไม้สัก 
- มีโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว 
ความกว้างตัวละ 9 นิว้ 
- มีฐานรองโตะ๊หมู่ 
ตามาตรฐานครุภัณฑ์
ส านักงบประมาณ 
ธันวาคม 2562 

7,500 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

ส านักปลัด             

รวม 8  334,900               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1.2 แผนงานการศึกษา 
 

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของ
ครุภัณฑ์ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน  จ านวน 4 ตู้ 
ราคาตู้ละ  5,500.-บาท  

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 
- มีมือจับชนิดบิด 
- มีแผ่นชัน้ปรับระดับ 3 
ชิ้น 
- คุณสมบัติตาม
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(มอก.) 

22,000 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

กอง
การศึกษา 

            

2 ตู้เหล็ก แบบบานเลื่อนกระจก 
จ านวน 2 ตู้  
ราคาตู้ละ 4,500.-บาท 

ตู้เหล็ก แบบบานเลื่อน
กระจก 3 ชั้น        
ขนาดตู้ 4 ฟุต  
- ตู้เอกสารบานเลื่อน
กระจก จัดเก็บ 3 ชั้น  
(ตู้ 4 ฟุต) 
- ผลิตจากแผน่เหล็ก
หนา 0.6 มม. 
- แผ่นวางชัน้ปรับระดับ
ได้ 2 แผ่น 
- ขนาดตู้ไมน่้อยกว่า 
(กว้างxลึกxสูง) : 
120x45x85 ซม. 

9,000 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

กอง
การศึกษา 

            



 
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของ

ครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 ตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต  
จ านวน 1 ตู้  

ตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต 
- ขนาดที่ก าหนดเป็น
ความจุภายในขัน้ต่ า 
- เป็นรุ่นทีไ่ด้ฉลาก
ประสิทธิภาพ เบอร์ 5 
ของการไฟฟ้าฝา่ยผลิต
แห่งประเทศไทย 
- การจัดซื้อตู้เย็นอื่นให้
พิจารณาถึงการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าด้วย 
นอกเหนือจากการ
พิจารณาดา้นราคา 
- เป็นไปตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ 
ส านักงบประมาณ 
ธันวาคม 2562 

9,000 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

กอง
การศึกษา 

            

รวม 3  40,000               
 
 
 
 
 



 
1.1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของ
ครุภัณฑ์ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 1 ตัว 

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์   
ท าจากไม้เนื้ออ่อนหรือ
ไม้อัด ขนาดไม่น้อยกว่า 
3 ฟุต 
 

2,500 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

กองช่าง             

รวม 1  2,500               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1.2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของ
ครุภัณฑ์ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI 
Lumens จ านวน 1 เคร่ือง 

เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ 
XGA ขนาด 4,500 
ANSI Lumens 
- เป็นเครื่องฉายภาพ
เลนส์เดียว สามารถต่อ
กับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพ
จากคอมพิวเตอร์และ
วิดีโอ 
- ใช้ LCD Panel หรือ
ระบบ DLP 
- ระดับ XGA เป็นระดบั
ความละเอียดของภาพที่ 
True 
- ขนาดที่ก าหนดเป็น
ขนาดค่าความส่องสวา่ง
ขั้นต่ า 
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ส านักงบประมาณ 
ธันวาคม 2562 

62,500 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

ส านักปลัด             



 
 

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของ
ครุภัณฑ์ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 จอรับภาพชนดิมอเตอร์ไฟฟ้า 
ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว 
จ านวน 1 จอ 

จอรับภาพชนดิมอเตอร์
ไฟฟ้าขนาดเสน้ทแยงมุม 
120 นิ้ว 
- ขนาดเส้นทแยงมุม 
ขนาด 120 นิ้ว หรือ 
72x96 นิ้ว หรือ 
84x84 หรือ 89x92 
นิ้ว หรือ6x8 ฟุต หรือ 
7x7 ฟุต 
- จอม้วนเก็บในกล่องได้ 
บังคับจอ ข้ึน ลง หยุด 
ด้วยสวิตซ์หรือรีโมท
คอนโทรลใช้ไฟฟ้า AC 
220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ 
- ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ส านักงบประมาณ 
ธันวาคม 2562 

15,300 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

ส านักปลัด             

รวม 2  77,800               
 
 
 



1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1.2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของ
ครุภัณฑ์ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน*(จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
จ านวน 3 เคร่ือง ราคาเครื่องละ 
17,000.-บาท 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานส านักงาน   
*(จอภาพแสดงขนาด 
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคา
กลางคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563 ประกาศ  
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 
2563 
 
 
 
 
 
 

51,000 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

ส านักปลัด             

 
 
 



ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของ
ครุภัณฑ์ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ านวน 2 เคร่ือง    
ราคาเครื่องละ 4,300.-บาท 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคา
กลางคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563 ประกาศ ณ 
วันที่ 12 พฤษภาคม 
2563 
 
 
 

8,600 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

ส านักปลัด             

รวม 2  59,600               
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร 
 1.3.1 แผนงานสาธารณสุข 
 

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของ
ครุภัณฑ์ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 เครื่องพ่นหมอกควัน  
จ านวน 1 เคร่ือง 

เครื่องพ่นหมอกควัน 
- ปริมาณการฉีดพ่น
น้ ายาไมน่้อยกว่า 40 
ลิตรต่อชั่วโมง 
- ถังบรรจุน้ ายาไมน่้อย
กว่า 6 ลิตร 
- ก าลังเคร่ืองยนต์ไม่
น้อยกว่า 25 แรงม้า 
- ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑส์ านัก
งบประมาณ ธนัวาคม 
2562 
 

59,000 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

ส านักปลัด             

รวม  1 59,000               
 
 
 
 
 
 


