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ประกาศเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
เรื่อง การใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

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

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ 26 (2) และข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
เรื่องการประกาศใช้แผนการด าเนินงาน โดยแผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือ
ได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆที่ต้อง
ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น และก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ    
ใช้แผนการด าเนินงานที่ได้อนุมัติแล้ว ทั้งนี้ให้ปิดประกาศไว้โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

  บัดนี้ เทศบาลต าบลศรีโพธิ์ เงิน ได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.2562 และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไป
ตามระเบียบฯ เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน จึงขอประกาศใช้แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562 
(รายละเอียดแผนการด าเนินงาน สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบล         
ศรีโพธิ์เงิน ได้ทุกวัน ในวัน เวลา ราชการ) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ ณ วันที่   25  เดือน  กันยายน  พ.ศ.2561   

 

 
      (นายสิทธิราช   บ าเหน็ด) 
   นายกเทศมนตรีต าบลศรีโพธิ์เงิน 

 
 
 
 
 



ค าน า 

  เทศบาลเป็นหน่วยงานการปกรองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการท้องถิ่น
ของตนเองในการพัฒนา เจริญก้าวหน้าไปสู่จุดหมายที่วางไว้ การพัฒนาที่จะท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสบ
ผลส าเร็จสูงสุดจะต้องมีการวางแผน ซึ่งเป็นกลไกส าคัญที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดหมาย   
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 และเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 แผนการด าเนินงาน หมายความว่า แผนการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีแสดงถึงรายละเอียด โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น 

  เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน ได้จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งได้
รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนๆที่ต้องด าเนินการจริงในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน ซึ่งจะท าให้แนวทาง
ในการด าเนินงานในปีงบประมาณพ.ศ.2562 ของเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน  มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน
มากยิ่งขึ้น มีการประสานและบูรณาการปฏิบัติงานต่างๆในพ้ืนที่และการจ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมในแผนการด าเนินงาน อันจะท าให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ           
มีความสะดวกและสามารถตรวจสอบการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

        เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

เรื่อง                      หน้า 

ส่วนที่ 1  บทน า         1 

ส่วนที่ 2  บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นฯ     4 

ส่วนที่ 3  บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นฯ     7 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 1 

บทน า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 1 บทน า 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจาก
เงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอ่ืนๆที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพและแผนการด าเนินงาน ยังมีจุดหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้น 
เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน ในปีงบประมานั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อน ของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนก
รายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ ในแผนด าเนินงาน 

ลักษณะของแผนด าเนินงาน 

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนด าเนินงาน (Action Plan) 
2. เป็นแผนที่จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
3. เป็นแผนที่แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึง

การด าเนินงานจริง 
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

ที่มาของโครงการ/กิจกรรมพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงาน 

1. มาจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 

2. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช่งบประมาณ 
(ถ้ามี) 

3. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานอื่นๆที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ
จากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

4. โครงการ/กิจกรรมพัฒนาอ่ืนๆที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ใน
การประสานการด าเนินงานในพื้นที่ 
 



วัตถุประสงค์ของแผนด าเนินงาน 

1. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานจัดการ 
2. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการ พัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน

พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ 2561 
3. เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผล 
5. เพ่ือให้เกิดการประสานงานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานต่างๆในเขตพ้ืนที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (หมวด 5 ข้อ 26) ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานโดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่นๆท่ีด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ประกาศเป็นแผนการด าเนินงานโดยให้ปิด
ประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 

ประโยชน์ของแผนการด าเนินการ 

1. ผู้ปฏิบัติงานรู้ขั้นตอนและรายละเอียดของงานเสมือนปฏิทินการท างานจึงสามารถน าไป
ปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2. ผู้บริหารสามารถทราบรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆที่
ด าเนินการในเขตพ้ืนที่ต าบลหรือหน่วยงานอื่นๆ ท าให้สามารถน าไปเป็นเครื่องมือในการ
บริหารงานตามกระบวนการบริหาร (4 M ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นส่งผลให้
ประชาชนได้รับประโยชน์จากการท างานได้มากยิ่งขึ้นด้วย 

3. ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารสามารถน าแผนการด าเนินงานไปใช้ในการควบคุมการ
ด าเนินงานของตน ของหน่วยงานระดับกอง/ส านัก และรวมถึงระดับต าบลให้มีการ
ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปติดตามประเมินผลได้อย่างสะดวก ถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพต่อไป 



4. ท าให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะ
ในเขตพ้ืนที่ต าบลสามารถประสานงานได้อย่างบูรณาการ ท าให้เกิดการท างานร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 2 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

 

 
แบบ ผด.02 



บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

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 
 

 
 

17 
 

 
 

100 

 
 

1,805,200 
 

 
 

100 

 
 

กองช่าง 
 

รวม 1 100 1,805,200 100  
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งให้ภาค
เกษตร อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม 
2.1 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
 

1 

 
 

100 

 
 

2,000 

 
 

100 

 
 

ส านักปลัด 

รวม 1 100 2,000 100  
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และ
การสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน 
3.1 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
3.2 แผนงาน การศึกษา 
3.3 แผนงาน สาธารณสุข 
3.4 แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 
3.5 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

 
 

5 
10 
6 
5 
2 

 
 

14.71 
29.41 
17.65 
14.71 
5.88 

 
 

423,700.00 
904,785.00 
183,200.00 
73,000.00 
44,000.00 

 
 

7.92 
16.92 
3.43 
1.36 
0.82 

 
 

ส านักปลัด 
กองการศึกษา 

ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

แบบ ผด.01 



บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน 

จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ 

ทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณ 

ทั้งหมด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

3.6 แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
3.7 แผนงาน  งบกลาง 

1 
5 

2.94 
14.71 

5,000.00 
3,715,200.00 

0.09 
69.46 

กองการศึกษา 
ส านักปลัด 

รวม 34 100.00 5,348,885.00 100.00  
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
4.1 แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 

10 

 
 

100.00 

 
 

158,000.00 

 
 

100.00 

 
 

กองการศึกษา 
รวม 10 100.00 158,000.00 100.00  

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการอนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1 แผนงาน  การเกษตร 

 
 

6 

 
 

100.00 

 
 

66,800.00 

 
 

100.00 

 
 

ส านักปลัด 
รวม 6 100.00 66,800.00 100.00  

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
6.1 แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
1 

 
100.00 

 
20,000.00 

 
100.00 

 
กองการศึกษา 

รวม 1 100.00 20,000.00 100.00  

 
 

แบบ ผด.01 



บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

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 
 

 
5 

 
100.00 

 
439,500.00 

 
100.00 

 
ส านักปลัด 

รวม 5 100.00 439,500.00 100.00  
รวมทั้งสิ้น 74 100.00 7,840,385.00 100.00  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.01 



 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรม

และงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 
 
 
 
 
 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562  

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.2561 พ.ศ.2562 
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. 
โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จ  
(ไม่ระบุยี่ห้อคอนกรีตผสมเสร็จ) 
ภายในส านักงาน ทต.ศรีโพธิ์เงนิ 
 

ถนนคสล.กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 152.00 ม.    
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่
ผิวจราจรไมน่้อยกว่า 
608.00 ตร.ม. พร้อม
ป้ายประชาสัมพนัธ์
โครงการ(ไวนิล) 1 ป้าย
และปา้ยโครงการ    
(ป้ายเหล็ก) 1 ปา้ย  
ตามแบบและประมาณ
การที่ทต.ศรีโพธิ์เงิน
ก าหนด 
 
 
 

296,700 ทต.ศรีโพธิ์
เงิน 

กองช่าง             

 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาโครงการพื้นฐาน การค้า การลงทุนและโลจิสติกส์ 
 แผนงาน เคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยบ้านนายเปล่ง หมู่ที่ 5 
 

ก่อสร้างฝาปิดรางระบาย
น้ าคสล. ขนาดกวา้ง 
0.40 ม. หนา 0.10 ม. 
ยาว 80 ม. ตามแบบ
และประมาณการที ่
ทต.ศรีโพธิ์เงินก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39,000 ซอยบ้าน
นายเปล่ง 
หมู่ที่ 5 
บ้าน 

ศรีพัฒนา    
ต.ศรีโพธิ์

เงิน 

กองช่าง             

 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาโครงการพื้นฐาน การค้า การลงทุนและโลจิสติกส์ 
 แผนงาน เคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ส านักงานทต.ศรีโพธิ์เงิน 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. ขนาดกวา้งในโล่ง 
0.40 ม. ลึกเฉลี่ยในโล่ง 
0.45 ม. ยาว 89.50 ม. 
พร้อมวางท่อคสล. 
ขนาด 0.30 ม.  
จ านวน 4 ท่อน  
พร้อมป้ายโครงการ 
(ไวนลิ) 1 ปา้ย และปา้ย
โครงการ(ป้ายเหล็ก) 
 1 ป้าย ตามแบบและ
ประมาณการที ่
ทต.ศรีโพธิ์เงินก าหนด 
 
 
 

221,000 ทต.ศรีโพธิ์
เงิน 

กองช่าง             

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาโครงการพื้นฐาน การค้า การลงทุนและโลจิสติกส์ 
 แผนงาน เคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 โครงการก่อสร้างเสาธงที่ท าการ
ส านักงานทต.ศรีโพธิ์เงิน 
 

ก่อสร้างเสาธง 
ทต.ศรีโพธิ์เงิน ตามแบบ
และประมาณการที่ทต.
ศรีโพธิ์เงินก าหนด 
 

218,600 ทต.ศรีโพธิ์
เงิน 

กองช่าง             

5 โครงการก่อสร้างอาคารคลุม
เครื่องออกก าลังกายทต.ศรีโพธิ์
เงิน 
 

ก่อสร้างอาคารคลุม
เครื่องออกก าลังกาย 
ขนาดกว้าง 4.50 ม. 
ยาว 10.00 ม. พร้อม
ป้ายประชาสัมพนัธ์
โครงการ(ไวนิล) 1 ป้าย
และปา้ยโครงการ 
(ป้ายเหล็ก) 1 ปา้ย 
ตามแบบและประมาณ
การที่ทต.ศรีโพธิ์เงิน
ก าหนด 

110,900 ทต.ศรีโพธิ์
เงิน 

กองช่าง             

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาโครงการพื้นฐาน การค้า การลงทุนและโลจิสติกส์ 
 แผนงาน เคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 โครงการวางท่อคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมบ่อพัก บริเวณเหมือง
สาธารณะประโยชน์ หลังห้องน้ า
สาธารณะ 
ทต.ศรีโพธิ์เงิน หมู่ที่ 5 
 

วางท่อคสล.พร้อมบ่อพัก 
วางท่อขนาด 1.00 ม. 
มอก.ชั้น 3 จ านวน  
32 ท่อน พร้อมบ่อพัก
จ านวน 2 บ่อ  
พร้อมผนังกันดินพร้อม
ป้ายประชาสัมพนัธ์
โครงการ(ไวนิล) 1 ป้าย
และปา้ยโครงการ 
(ป้ายเหล็ก) 1 ปา้ย 
ตามแบบและประมาณ
การที่ทต.ศรีโพธิ์เงิน
ก าหนด 
 
 
 

222,200 บริเวณ
เหมือง

สาธารณะ
ประโยชน์

หลัง
ห้องน้ าทต.
ศรีโพธิ์เงิน 
หมู่ที่ 5  

กองช่าง             

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาโครงการพื้นฐาน การค้า การลงทุนและโลจิสติกส์ 
 แผนงาน เคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 โครงการวางท่อคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมบ่อพัก บริเวณเหมือง
สาธารณะประโยชน์ ติดบริเวณ
ที่ดินนายแก้ว พีระบรรณ ์
หมู่ที่ 6 
 

วางท่อคสล.พร้อมบ่อพัก 
วางท่อขนาด 0.40 ม. 
จ านวน 138 ท่อน 
พร้อมบ่อพักจ านวน 15 
บ่อ พร้อมขยายผิว
จราจรกว้าง 0.72 ม. 
ยาว 138 ม. หนา 
0.15ม. หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 99.50 ตร.ม. 
พร้อมป้าย
ประชาสัมพนัธ์โครงการ
(ไวนลิ) 1 ปา้นและปา้ย
โครงการ(ป้ายเหล็ก)    
1 ป้ายตามแบบและ
ประมาณการที ่
ทต.ศรีโพธิ์เงินก าหนด 

213,100 บริเวณ
เหมือง

สาธารณะ
ประโยชน์ 
ติดบริเวณ

ที่ดิน 
นายแก้ว  

พีระบรรณ์ 
หมู่ที่ 6  

กองช่าง             

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาโครงการพื้นฐาน การค้า การลงทุนและโลจิสติกส์ 
 แผนงาน เคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 โครงการวางท่อคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมบ่อพัก บริเวณเหมือง
สาธารณะประโยชน์ ติดบริเวณ
ที่ดินนายจนัทร์ ส่องแสง หมู่ที่ 3 
 

วางท่อคสล.พร้อมบ่อพัก 
วางท่อขนาดø 0.40 ม. 
จ านวน 232 ท่อน 
พร้อมบ่อพักจ านวน  
25 บ่อ พร้อมป้าย
ประชาสัมพนัธ์โครงการ
(ไวนลิ) 1 ปา้นและปา้ย
โครงการ(ป้ายเหล็ก)    
1 ป้าย ตามแบบและ
ประมาณการที ่
ทต.ศรีโพธิ์เงินก าหนด 
 
 
 

302,000 บริเวณ
เหมือง

สาธารณะ
ประโยชน์ 
ติดบริเวณ

ที่ดิน 
นายจนัทร์ 
ส่องแสง 
หมู่ที่ 3  

กองช่าง             

 

แบบ ผด.02 



 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาโครงการพื้นฐาน การค้า การลงทุนและโลจิสติกส์ 
 แผนงาน เคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 โครงการวางท่อคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมบ่อพัก สายทาง
สาธารณะประโยชน์ ติดบริเวณ
ที่ดินนายศรีนวล ราชคม หมู่ที่ 2 
 

วางท่อคสล.พร้อมบ่อพัก 
วางท่อขนาดø 0.60 ม. 
จ านวน 33 ท่อน พร้อม
บ่อพักจ านวน 3 บ่อ 
พร้อมป้าย ตามแบบ 
และประมาณการที ่
ทต.ศรีโพธิ์เงินก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 

74,200 บริเวณสาย
ทาง

สาธารณะ
ประโยชน์ 
ติดบริเวณ

ที่ดิน 
นายศรีนวล 

ราชคม  
หมู่ที่ 2  

กองช่าง             

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาโครงการพื้นฐาน การค้า การลงทุนและโลจิสติกส์ 
 แผนงาน เคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 โครงการวางท่อคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมผนังคอนกรีต         
รัดหน้าท่อ  สายทางสาธารณะ
ประโยชน์ ติดบริเวณที่ดิน 
นางนรดา  จาจุมปา หมู่ที่ 2 
 

วางท่อคสล.พร้อมผนงั
คอนกรีตรัดหน้าท่อ  
วางท่อขนาดø 0.60 ม. 
จ านวน 7 ท่อน  
พร้อมผนังรัดหน้าท่อ 
พื้นที่ไมน่้อยกว่า  
8.412 ตร.ม.  
หนา 0.10 ม. 
ตามแบบและประมาณ
การที่ทต.ศรีโพธิ์เงิน
ก าหนด 
 
 
 
 

14,300 บริเวณสาย
ทาง

สาธารณะ
ประโยชน์ 
ติดบริเวณ

ที่ดิน 
นางนรดา  
จาจุมปา 
หมู่ที่ 2  

กองช่าง             

 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาโครงการพื้นฐาน การค้า การลงทุนและโลจิสติกส์ 
 แผนงาน เคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 โครงการวางท่อคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมผนังคอนกรีต 
รัดหน้าท่อ สายทางสาธารณะ
ประโยชน์ ติดบริเวณที่ดิน 
นางสุวรรณา อินทะนนท์ หมู่ที่ 2 
 

วางท่อคสล.พร้อมผนงั
คอนกรีตรัดหน้าท่อ  
วางท่อขนาดø 0.60 ม. 
จ านวน 7 ท่อน  
พร้อมผนังรัดหน้าท่อ 
พื้นที่ไมน่้อยกว่า  
8.412 ตร.ม.  
หนา 0.10 ม. 
ตามแบบและประมาณ
การที่ทต.ศรีโพธิ์เงิน
ก าหนด 
 
 
 
 
 

14,300 บริเวณสาย
ทาง

สาธารณะ
ประโยชน์ 
ติดบริเวณ

ที่ดิน 
นาง

สุวรรณา 
อินทะนนท์ 

หมู่ที่ 2  

กองช่าง             

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาโครงการพื้นฐาน การค้า การลงทุนและโลจิสติกส์ 
 แผนงาน เคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 โครงการวางท่อคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมผนังคอนกรีต 
รัดหน้าท่อ สายทางสาธารณะ
ประโยชน์ ติดบริเวณที่ดิน 
นายติบ๊ วงค์เวียน หมู่ที่ 5 
 

วางท่อคสล.พร้อมผนงั 
คอนกรีตรัดหน้าท่อ        
วางท่อขนาดø 0.60 ม. 
จ านวน 6 ท่อน  
พร้อมผนังคอนกรีตรัด
หน้าท่อ พื้นทีไ่ม่น้อยกว่า  
8.412 ตร.ม.  
หนา 0.10 ม. 
ตามแบบและประมาณ
การที่ทต.ศรีโพธิ์เงิน
ก าหนด 
 
 
 
 
 

12,600 บริเวณสาย
ทาง

สาธารณะ
ประโยชน์ 
ติดบริเวณ

ที่ดิน 
นายติบ๊ 

วงค์เวียน 
หมู่ที่ 5  

กองช่าง             

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาโครงการพื้นฐาน การค้า การลงทุนและโลจิสติกส์ 
 แผนงาน เคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 โครงการวางท่อคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมผนังคอนกรีต 
รัดหน้าท่อ สายทางสาธารณะ
ประโยชน์ ติดบริเวณที่ดิน 
นายยศ  เครือวัง หมู่ที่ 2 
 

วางท่อคสล.พร้อมผนงั 
คอนกรีตรัดหน้าท่อ        
วางท่อขนาดø 0.60 ม. 
จ านวน 7 ท่อน  
พร้อมผนังคอนกรีตรัด
หน้าท่อ พื้นทีไ่ม่น้อยกว่า  
8.412 ตร.ม.  
หนา 0.10 ม. 
ตามแบบและประมาณ
การที่ทต.ศรีโพธิ์เงิน
ก าหนด 
 
 
 
 
 

14,300 บริเวณสาย
ทาง

สาธารณะ
ประโยชน์ 
ติดบริเวณ

ที่ดิน 
นายยศ 
เครือวัง  
หมู่ที่ 2  

กองช่าง             

แบบ ผด.02 



 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาโครงการพื้นฐาน การค้า การลงทุนและโลจิสติกส์ 
 แผนงาน เคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 โครงการวางท่อคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมผนังคอนกรีต 
รัดหน้าท่อ สายทางสาธารณะ
ประโยชน์ ติดบริเวณที่ดิน 
นายวชิัย บ าเหน็ด หมู่ที่ 7 
 

วางท่อคสล.พร้อมผนงั 
คอนกรีตรัดหน้าท่อ        
วางท่อขนาดø 0.40 ม. 
จ านวน 7 ท่อน  
ตามแบบและประมาณ
การที่ทต.ศรีโพธิ์เงิน
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 

8,900 บริเวณสาย
ทาง

สาธารณะ
ประโยชน์ 
ติดบริเวณ

ที่ดิน 
นายวชิัย 
บ าเหน็ด 
หมู่ที่ 7  

กองช่าง             

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาโครงการพื้นฐาน การค้า การลงทุนและโลจิสติกส์ 
 แผนงาน เคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 โครงการวางท่อคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมผนังคอนกรีต 
รัดหน้าท่อ สายทางสาธารณะ
ประโยชน์ ติดบริเวณที่ดิน 
นายสมพงษ์ ใจการ หมู่ที่ 8 
 

วางท่อคสล.พร้อมผนงั 
คอนกรีตรัดหน้าท่อ        
วางท่อขนาดø 0.40 ม. 
จ านวน 6 ท่อน พร้อม
ผนังรัดหนา้ท่อพื้นทีไ่ม่
น้อยกว่า 5.335 ตร.ม. 
หนา 0.10 ม. 
ตามแบบและประมาณ
การที่ทต.ศรีโพธิ์เงิน
ก าหนด 
 
 
 
 

7,700 บริเวณสาย
ทาง

สาธารณะ
ประโยชน์ 
ติดบริเวณ

ที่ดิน 
นาย

สมพงษ์ ใจ
การ  

หมู่ที่ 8  

กองช่าง             

 
 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาโครงการพื้นฐาน การค้า การลงทุนและโลจิสติกส์ 
 แผนงาน เคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

16 โครงการต่อเติมห้องปลัดเทศบาล
ต าบลศรีโพธิ์เงิน  
 

ต่อเติมห้องปลัดเทศบาล
ต าบลศรีโพธิ์เงิน 
ตามแบบและประมาณ
การที่ทต.ศรีโพธิ์เงิน
ก าหนด 
 

23,800 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน  

กองช่าง             

17 โครงการวางท่อคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางสาธารณะ
ประโยชน์ติดบริเวณที่ดิน 
นายศรีนวล  ราชคม  หมู่ที่ 6  
 

วางท่อคอนกรีตเสริม
เหล็ก วางท่อขนาด  
ø 0.60 ม.  
จ านวน 7 ท่อน 
ตามแบบและประมาณ
การที่ทต.ศรีโพธิ์เงิน
ก าหนด 

11,600 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน  

กองช่าง             

รวม 17  1,805,200               
 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม 
 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีต าบล    
ศรีโพธิ์เงิน 
     โครงการเพิ่มศักยภาพ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ 
สตรีในต าบลศรีโพธิ์เงนิ 
 

อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรี
ต าบลศรีโพธิ์เงิน เพื่อ
ด าเนินงานตามโครงการ
เพิ่มศักยภาพเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่สตรี
ในต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 
 
 
 
 
 
 

2,000   ส านักปลัด             

รวม 1  2,000               
 
 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน 
 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 

292,000  ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

ส านักปลัด             

2 โครงการจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด 
จุดบริการประชาชนทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ สงกรานต ์

ตั้งจุดช่วยเหลืออุบัติเหตุ 
2 คร้ัง/ปี ช่วงเทศกาล 
ปีใหม่และสงกรานต ์
 

42,200 ที่ตั้งจุด
ตรวจ จุด
สกัด ทต.
ศรีโพธิ์เงิน 

 

ส านักปลัด             

3 โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยต าบล 
ศรีโพธิ์เงิน 

อบรมซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยต าบล 
ศรีโพธิ์เงิน 
 

30,000 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

ส านักปลัด             

 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน 
 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(หลักสูตรจัดตั้ง) 

ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(หลักสูตรจัดตั้ง) 
 
 
 
 

52,500  ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

ส านักปลัด             

5 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในต าบล 
ศรีโพธิ์เงิน 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิใน
ต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 
 
 

7,000  ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

ส านักปลัด             

รวม 5  423,700               
 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน 
 แผนงาน การศึกษา 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 โครงการปฐมนิเทศผูป้กครองศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทต.ศรีโพธิ์เงิน 

จัดกิจกรรมตามโครงการ
ปฐมนิเทศนผ์ู้ปกครอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.
ศรีโพธิ์เงิน 
 

1,000 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

กอง
การศึกษา 

            

3 โครงการเวทีส่งเสริมกิจกรรม 
บทบาทของเด็กและเยาวชนต าบล
ศรีโพธิ์เงิน 

จัดกิจกรรมตามโครงการ
เวทีส่งเสริมกิจกรรม 
บทบาทของเด็กและ
เยาวชนต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 
 

30,000 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

กอง
การศึกษา 

            

 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน 
 แผนงาน การศึกษา 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 29 คนๆละ 
20.-บาท เป็นเวลา 
245 วัน 
 
 

142,100 สนับสนนุ
อาหาร
กลางวัน
เด็กศูนย์

พัฒนาเด็ก
เล็ก 
ทต. 

ศรีโพธิ์เงิน 

กอง
การศึกษา 

            

5 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฉลาด
สมวัย ด้วยน้ าปลาเสริมไอโอดีน 

1. จัดซื้อน้ าปลาเสริม
ไอโอดีนเพื่อใช้ในการจัด
ท าอาหารแก่เด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 
2. จัดท าสื่อวารสาร
ประชาสัมพนัธ ์
 

1,500 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

             

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน 
 แผนงาน การศึกษา 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 โครงการสายใยรักจากลูกถึงแม ่ จัดกิจกรรมตามโครงการ
สายใยรักจากลูกถึงแม่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.
ศรีโพธิ์เงิน 
 
 

1,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

กอง
การศึกษา 

            

7 โครงการสนบัสนนุอาหารเสริม
(นม) ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.ศรีโพธิ์เงิน 

จัดหาอาหารเสริม(นม) 
ส าหรับเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ทต.ศรีโพธิ์เงิน 
จ านวน 29 คน 
อัตราคนละ 7.37 บาท 
เป็นเวลา 260 วัน 
 
 

55,570 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

กอง 
การศึกษา 

            

 
 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน 
 แผนงาน การศึกษา 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 โครงการสนบัสนนุอาหารเสริม
(นม) โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา 

จัดหาอาหารเสริม(นม) 
ส าหรับเด็กป.1-ป.6 
โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา 
จ านวน 112 คน 
อัตราคนละ 7.37 บาท 
เป็นเวลา 260 วัน 
 

214,615 โรงเรียนศรี
โพธิ์เงิน
วิทยา 

กอง
การศึกษา 

            

9 อุดหนุน โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวทิยา 
โครงการอาหารกลางวนั 

สนับสนนุอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็ก ป.1-ป.6 
โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา 
จ านวน 112 คน 
อัตราคนละ 20 บาท 
เป็นเวลา 200 วัน 
 

448,000 โรงเรียนศรี
โพธิ์เงิน
วิทยา 

กอง
การศึกษา 

            

 
 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน 
 แผนงาน การศึกษา 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 อุดหนุน ศูนย์บริการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั
อ าเภอป่าแดด 
โครงการส่งเสริมสื่อและอุปกรณ์
การศึกษาเพื่อนักศึกษาและ
เยาวชนต าบลศรีโพธิ์เงิน 

สนับสนนุงบประมาณ
เพื่อด าเนินการตาม
โครงการส่งเสริมสื่อและ
อุปกรณ์การศึกษาและ
เยาวชนต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 ศูนย์บริการ
ศึกษานอก
ระบบและ
การศึกษา

ตาม
อัธยาศัย
อ าเภอ 
ป่าแดด 

กอง
การศึกษา 

            

รวม 10  904,785               
 
 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน 
 แผนงาน สาธารณสุข 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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.2562  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน 
 แผนงาน สาธารณสุข 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 

6,900 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

ส านักปลัด             

4 โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัยจากโรคพิษสนุัขบ้า 
ตามพระปณธิาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร ี
 

ส ารวจสนุัขและแมว 
ที่อยู่ในพื้นที่ต าบล 
ศรีโพธิ์เงิน เพื่อขึ้น
ทะเบียนรบัการฉีดวัคซีน 
 
 
 

1,000 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

ส านักปลัด             

 
 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน 
 แผนงาน สาธารณสุข 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 อุดหนุนปศุสัตว์จงัหวัดเชียงราย 
โครงการผ่าตัด-ท าหมัน เพื่อลด
จ านนวนสุนัขและแมวที่เป็นสัตว์
พาหะของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนขั
และแมวไม่มีเจ้าของในพืน้ที่
จังหวัดเชียงราย 
 
 

ด าเนินการตามโครงการ
ผ่าตัด-ท าหมัน เพื่อลด
จ านนวนสุนัขและแมว  
ที่เป็นสัตวพ์าหะของโรค
พิษสุนัขบา้ในสุนัขและ
แมวไม่มีเจ้าของในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย 

5,000 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

ส านักปลัด             

6 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 - 8 
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
 
 
 

ด าเนินการตามโครงการ
พระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข 
อย่างน้อยหมู่บ้านละ 3 
โครงการภายในวงเงนิ 
20,000.-บาท 

160,000 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

ส านักปลัด             

รวม 6  186,200               

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน 
 แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 โครงการจัดตั้งศูนยส์่งเสริม
สุขภาพและพฒันาคุณภาพชีวิต 
ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
 
 
 

จัดตั้งศูนย์สง่เสริม 
สุขภาพและพฒันา
คุณภาพชีวิต 
ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

2,000 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

ส านักปลัด             

2 โครงการร้อยรวมคนสามวัย 
สานสายใยรักแห่งครอบครัว 

จัดอบรมตามโครงการ
ร้อยรวมคนสามวัย สาน
สายใยรักแห่งครอบครัว 
 
 

20,000 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

ส านักปลัด             

 
 
 
 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน 
 แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 โครงการโรงเรียนชราบาล 
ศรีโพธิ์เงินวิทยา 

จัดอบรมตามโครงการ
โรงเรียนชราบาล 
ศรีโพธิ์เงินวิทยา 
 
 

20,000 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

ส านักปลัด             

4 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ
และผู้สงูอาย ุ

จัดกิจกรรมตามโครงการ
ส่งเสริมอาชีพผูพ้ิการ
และผู้สงูอาย ุ
 
 
 

30,000 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

ส านักปลัด             

 
 
 
 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน 
 แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 โครงการสังฆทานต่อบุญ จัดกิจกรรมตามโครงการ
สังฆทานต่อบุญ 
 
 
 
 

1,000 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

ส านักปลัด             

รวม 5  73,000               
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน 
 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรี
ต าบลศรีโพธิ์เงิน 

อบรมกลุ่มพัฒนา 
สตรีต าบลศรีโพธิ์เงิน 
เร่ืองส่งเสริมอาชีพ 
 
 
 

30,000 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

ส านักปลัด             

2 โครงการอบรมเยาวชนสัมพันธ์
ป้องกันและต่อตา้นยาเสพติด 

อบรมกลุ่มเยาวชนเร่ือง
การป้องกันและต่อตา้น
ยาเสพติด 
 
 
 

14,000 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

ส านักปลัด             

รวม 2  44,000               
 
 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน 
 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุต าบล 
ศรีโพธิ์เงิน 
โครงการแข่งขันกีฬาผูสู้งวัย ใส่ใจ
ผู้สูงอายุต าบลศรีโพธิ์เงิน 

สนับสนนุกลุ่มผูสู้งอายุ
ต าบลศรีโพธิ์เงิน เพื่อ
ด าเนินการตามโครงการ
แข่งขันกีฬาผู้สงูวัย ใส่ใจ
ผู้สูงอายุต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 
 
 
 

5,000  กอง
การศึกษา 

            

รวม 1  5,000               
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน 
 แผนงาน งบกลาง 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 ุ

จ่ายเงินสงเคราะห์ 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 จ านวน 
311 คน ตามอัตรา
ขั้นบันได ที่ขึ้นทะเบียน
ขอรับการสงเคราะห์ฯ 
ในพื้นที่ต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 
 

2,614,800 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

ส านักปลัด             

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน 
 แผนงาน งบกลาง 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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.2562  
จ านวน 84 คนคนละ 
800.-บาท ที่ขึ้น
ทะเบียนในพื้นทีต่ าบล
ศรีโพธิ์เงิน 
 
 

806,400 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

ส านักปลัด             

 
 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน 
 แผนงาน งบกลาง 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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.2562  
จ านวน 84 คน 
คนละ 500.-บาท  
ที่ขึ้นทะเบียนในพืน้ที่
ต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 
 
 
 
 
 

114,000 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

ส านักปลัด             

 
 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน 
 แผนงาน งบกลาง 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80,000 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

ส านักปลัด             

 
 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงในหมู่บ้าน/ชุมชน 
 แผนงาน งบกลาง 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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  3,715,200               

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4.การพัฒนาการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 

50,000  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.2562  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4.การพัฒนาการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 
 
 

จัดอบรมให้ความรู้
พิธีกรรมทางศาสนา 
และประเพณีท้องถิ่น 
 

20,000  กอง
การศึกษา 

            

4 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ
ป่าแดด  
โครงการจัดงานพ่อขุนเม็งราย
มหาราช อ าเภอป่าแดด จงัหวัด
เชียงราย 
 

สนับสนนุงบประมาณ
เพื่อด าเนินงานตาม
โครงการจัดงานพ่อขุน
เม็งรายมหาราช อ าเภอ
ป่าแดด จังหวัดเชยีงราย 
 
 

20,000  กอง
การศึกษา 

            

 
 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4.การพัฒนาการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 

5,000  กอง
การศึกษา 

            

6 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ
ป่าแดด 
โครงการส่งเสริมศิลปวฒันธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นของอ าเภอ
ป่าแดด ในคราวที่จะมีการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46  
“เจียงฮายเกมส์” 
 
 

สนับสนนุงบประมาณ
เพื่อด าเนินการตาม
โครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ของ
อ าเภอป่าแดด ในคราวที่
จะมีการแข่งขันกีฬา
แห่งชาติ ครั้งที่ 46  
“เจียงฮายเกมส์” 
 

20,000  กอง
การศึกษา 

            

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4.การพัฒนาการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 อุดหนุนสภาวฒันธรรม 
อ าเภอป่าแดด 
โครงการนมัสการสรงน้ าพระธาตุ
จอมคีรี 
 

สนับสนนุงบประมาณ
เพื่อด าเนินการตาม
โครงการนมัสการสรงน้ า
พระธาตุจอมคีรี  
อ าเภอป่าแดด 
 
 

3,000  กอง
การศึกษา 

            

8 อุดหนุนสภาวฒันธรรมต าบล 
ศรีโพธิ์เงิน 
โครงการไหว้สาพระพุทธศรีมงคล 
 

สนับสนนุงบประมาณ
เพื่อด าเนินการตาม
โครงการไหว้สาพระพุทธ
ศรีมงคล 
 
 

10,000  กอง 
การศึกษา 

            

 
 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4.การพัฒนาการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 อุดหนุนสภาวฒันธรรมต าบล 
ศรีโพธิ์เงิน 
โครงการสรงน้ าพระธาตุขุนน้ า 
 

สนับสนนุงบประมาณ
เพื่อด าเนินการตาม
โครงการสรงน้ าพระธาตุ
ขุนน้ า 
 
 
 

10,000 พระธาต ุ
ขุนน้ า 
หมู่ที่ 1 

กอง 
การศึกษา 

            

10 อุดหนุนสภาวฒันธรรมต าบล 
ศรีโพธิ์เงิน 
โครงการสรงน้ าพระธาตุจ าเมือง 
 

สนับสนนุงบประมาณ
เพื่อด าเนินการตาม
โครงการสรงน้ าพระธาตุ
จ าเมือง 
 
 
 

10,000 พระธาต ุ
จ าเมือง  
หมู่ที่ 6 

กอง 
การศึกษา 

 
 

            

รวม 10  158,000               
 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5.การพัฒนาการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 แผนงาน การเกษตร 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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/ฝาย
แม้ว ในต าบลศรีโพธิ์เงิน 

จัดท าฝายชะลอน้ า/ฝาย
แม้ว ในต าบลศรีโพธิ์เงิน 

30,000 หมู่ที่ 1-8 
ต าบล 

ศรีโพธิ์เงิน 
 
 
 

ส านักปลัด             

2 โครงการจัดหาพันธุป์ลาปล่อย
แหล่งน้ าธรรมชาต ิ

จัดหาพันธป์ลาปล่อย
แหล่งน้ าธรรมชาติใน
พื้นที่ต าบลศรีโพธิ์เงิน 

1,300 หมู่ที่ 1-8 
ต าบล 

ศรีโพธิ์เงิน 
 
 
 

ส านักปลัด             

 
 
 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5.การพัฒนาการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 แผนงาน การเกษตร 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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
ข้างทางถนนสายศรีโพธิ์
เงิน-สันมะค่า,สายศรี
โพธิ์เงิน-ป่าแดด 

1,900 หมู่ที่ 1-8 
ต าบล 

ศรีโพธิ์เงิน 
 
 
 

ส านักปลัด             

4 โครงการบวชป่าชุมชน จัดกิจกรรมบวชป่า
ชุมชน บริเวณปา่ชุมชน 
หมู่ที่ 8 บ้านดอนศลิา 
ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด 
จ.เชียงราย 

2,300 หมู่ที่ 8 
ต าบล 

ศรีโพธิ์เงิน 
 
 
 

ส านักปลัด             

 
 
 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5.การพัฒนาการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 แผนงาน การเกษตร 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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
สายร่องไผ-่วังหลวง หมู่
ที่ 5 บ้านศรีพัฒนา 

1,300 หมู่ที่ 5 
ต าบล 

ศรีโพธิ์เงิน 
 
 
 

ส านักปลัด             

6 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
วิกฤติหมอกควันและจัดท า 
แนวเขตไฟปา่ 

จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้ตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
วิกฤติหมอกควันและ
จัดท าแนวเขตไฟปา่ใน
เขตพื้นที่ต าบล. 
ศรีโพธิ์เงิน 
 

30,000 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

 
 
 

ส านักปลัด             

รวม 6  66,800               
 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5.การพัฒนาการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 แผนงาน เคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 1. รับบริจาคขยะ      
ทุกวันที่ 1 ของเดือน 
2. จัดกิจกรรม
ทอดผ้าปา่ขยะรีไซเคิล 
ปีละ 2 คร้ัง  

2,960 หมู่ที่ 5 
ต าบล 

ศรีโพธิ์เงิน 
 
 
 

ส านักปลัด             

2 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ จัดกิจกรรมรณรงค์คัด
แยกขยะ 

3,500 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

 
 
 

ส านักปลัด             

รวม 2  6,460               
 
 

 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6.การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 

20,000 ที่ว่าการ
อ าเภอ 
ป่าแดด 

กอง 
การศึกษา 

            

รวม 1  20,000               
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7.การพัฒนาการส่งเสริมบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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.2562  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7.การพัฒนาการส่งเสริมบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 
 
 

220,500 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

 
 

ส านักปลัด             

5 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

อบรมคุณธรรม 
จริยธรรม  
 
 
 

10,000 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

 

ส านักปลัด             

 รวม 7 439,500               
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของ
ครุภัณฑ์ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 ตู้เอกสารแบบ 2 บาน 
มีมือจับชนิดบิด , มีแผ่น
ชั้นประดับ 3 ชิ้น  
 

22,000 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

ส านักปลัด             

2 โต๊ะพับพลาสติกไฟเบอร์สีขาว   
ขาเหล็กพับเก็บได ้
 
 
 

โต๊ะพับพลาสติกไฟเบอร์
สีขาว ขาเหล็กพับเก็บได ้
ขนาด 75x180x75 
ซม. 
 

24,000 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

ส านักปลัด             

3 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน ตู้เอกสารแบบ 2 บาน 
มีมือจับชนิดบิด , มีแผ่น
ชั้นประดับ 3 ชิ้น  
 

11,000 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

กองคลัง             

รวม 3  57,000               
 

แบบ ผด.02/1 



บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
 1.1 แผนงานการศึกษา 
 

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของ
ครุภัณฑ์ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 เก้าอี้ผู้บริหาร เก้าอี้ผู้บริหาร ขนาดกว้า 
64 ลึก 59 สูง 108 
ซม. 
 

5,000 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

กอง
การศึกษา 

            

2 โต๊ะท างานเหล็กพร้อมกระจก 
 
 
 

โต๊ะท างานเหล็กพร้อม
กระจก ขนาดโต๊ะ กวา้ง 
1,524 x ลึก 762 x 
สูง 759 มิลลิเมตร 
 

6,800 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

กอง
การศึกษา 

            

รวม 2  11,800               
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 



บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของ
ครุภัณฑ์ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 เก้าอี้ผู้บริหาร เก้าอี้ผู้บริหาร ขนาดกว้า 
64 ลึก 59 สูง 108 
ซม. 
 

5,000 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

กองช่าง             

2 ตู้เอกสารแบบบานเลื่อนกระจก 
 
 
 

ตู้เอกสารแบบบานเลื่อน
กระจก ขนาดตู้กว้าง 
120 ซม. x ลึก 45.7 
ซม. x สูง 90 ซม. 
 

9,000 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

กองช่าง             

รวม 2  14,000               
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 



บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

2. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของ
ครุภัณฑ์ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ 
XGA ขนาด 4,500 
ANSI Lumens  
 

54,400 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

ส านักปลัด             

2 จอรับภาพ จอรับภาพ ชนดิมอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาดเสน้ 
ทแยงมุม 150 นิ้ว 
 

21,800 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

ส านักปลัด             

รวม 2  76,200               
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 



บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของ
ครุภัณฑ์ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 เครื่องส ารองไฟ เครื่องส ารองไฟ 
ขนาด 800 VA  
 
 
 

17,500 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

กองคลัง             

รวม 1  17,500               
  

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02/1 



บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562  

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1.2 แผนงานการศึกษา 

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของ
ครุภัณฑ์ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ประมวลผล แบบที่ 1*(ขนาดจอ
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับประมวลผล แบบ
ที่ 1*(ขนาดจอไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว)  
พร้อมอุปกรณ์ 
 
 

22,000 ทต. 
ศรีโพธิ์เงิน 

กองคลัง             

รวม 1  22,000               
 

 

 

 

แบบ ผด.02/1 


