ส่ วนที่ ๒
สรุปข้ อมูล โครงการ/กิจกรรมทีส่ อดคล้ องกับ
ยุทธศาสตร์ และแผนงานการพัฒนาเทศบาลตาบลดงเจน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ประกอบด้วย ๒ แผนงาน คือ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน จานวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๑.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง และชุมชน จานวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
รวม ๓ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๐๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒ ยุทธศาสตร์ พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
ประกอบด้วย ๖ แผนงาน คือ
๒.๑ แผนงานการบริหารงานทั่วไป จานวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๒.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน จานวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒.๓ แผนงานการศึกษา จานวน ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๒,๘๕๑,๘๗๑.๐๐ บาท
๒.๔ แผนงานสาธารณสุข จานวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๓๖๘,๕๐๐.๐๐ บาท
๒.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ จานวน ๑๕ โครงการ งบประมาณ ๑,๐๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท
๒.๖ แผนงานงบกลาง จานวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๒๑,๑๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท
รวม ๓๘ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๕,๔๗๔,๓๗๑.๐๐ บาท
๓ ยุทธศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วย ๒ แผนงาน คือ
๓.๑ แผนงานการบริหารงานทั่วไป จานวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน จานวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท
รวม ๕ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐ บาท

๔
๔ ยุทธศาสตร์ ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
ประกอบด้วย ๒ แผนงาน คือ
๔.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน จานวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔.๒ แผนงานงบกลาง จานวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๕,๐๐๒,๘๖๑.๐๐ บาท
รวม ๒ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๕,๐๒๒,๘๖๑.๐๐ บาท
๕ ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ประกอบด้วย ๒ แผนงาน คือ
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป จานวน ๓๙ โครงการ งบประมาณ ๓๑,๙๒๗,๔๘๐.๐๐ บาท
๕.๒ แผนงานงบกลาง จานวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๓,๗๔๓,๒๙๙.๐๐ บาท
รวม ๔๓ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๕,๖๗๐,๗๗๙.๐๐ บาท

ผด.๐๑
ส่วนที่ ๓
บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๔
เทศบำลตำบลดงเจน
ยุทธศำสตร์แนวทำงกำรพัฒนำ
๑. ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
๑.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน

รวม

จำนวนโครงกำร
ที่ดำเนินกำร

คิดเป็นร้อยละ
โครงกำรทั้งหมด

จำนวน
งบประมำณ

คิดเป็นร้อยละ
หน่วยงำนดำเนินกำร
งบประมำณทั้งหมด

๒
๑

๒.๒
๑.๑

๑,๐๐๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐

๑.๔๘
๐.๐๖

๓

๓.๓

๑,๐๔๐,๐๐๐

๑.๕๔

ทต.ดงเจน
ทต.ดงเจน

๖
ยุทธศำสตร์แนวทำงกำรพัฒนำ
๒. ยุทธศำสตร์ พัฒนำสังคม กำรศึกษำและวัฒนธรรม
๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
๒.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน
๒.๓ แผนงานการศึกษา
๒.๔ แผนงานสาธารณสุข
๒.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
๒.๖ แผนงานงบกลาง
รวม

ยุทธศำสตร์แนวทำงกำรพัฒนำ
๓. ยุทธศำสตร์ ด้ำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
รวม

จำนวนโครงกำร
ที่ดำเนินกำร

คิดเป็นร้อยละ
โครงกำรทั้งหมด

จำนวน
งบประมำณ

๓
๑
๑๒
๓
๑๕
๔

๓.๓
๑.๑
๑๓.๑๙
๓.๓
๑๖.๔๘
๔.๔

๘๕,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒,๘๕๑,๘๗๑
๓๖๘,๕๐๐
๑,๐๔๗,๐๐๐
๒๑,๑๐๒,๐๐๐

๐.๑๓
๐.๐๓
๔.๒๓
๐.๕๕
๑.๕๕
๓๑.๒๘

๓๘

๔๑.๗๖

๒๕,๔๗๔,๓๗๑

๓๗.๗๖

จำนวนโครงกำร
ที่ดำเนินกำร

คิดเป็นร้อยละ
โครงกำรทั้งหมด

๒
๓

๒.๒
๓.๓

๖๐,๐๐๐
๙๐,๐๐๐

๐.๐๙
๐.๑๓

๕

๕.๔๙

๑๕๐,๐๐๐

๐.๒๒

จำนวน
งบประมำณ

คิดเป็นร้อยละ
หน่วยงำนดำเนินกำร
งบประมำณทั้งหมด
ทต.ดงเจน
ทต.ดงเจน
ทต.ดงเจน
ทต.ดงเจน
ทต.ดงเจน
ทต.ดงเจน

คิดเป็นร้อยละ
หน่วยงำนดำเนินกำร
งบประมำณทั้งหมด
ทต.ดงเจน
ทต.ดงเจน

๗
จำนวนโครงกำร
ที่ดำเนินกำร

คิดเป็นร้อยละ
โครงกำรทั้งหมด

๑
๑

๑.๑
๑.๑

๒๐,๐๐๐
๕,๐๐๒,๘๖๑

๐.๐๓
๗.๔๒

รวม

๒

๒.๒

๕,๐๒๒,๘๖๑

๗.๔๕

ยุทธศำสตร์แนวทำงกำรพัฒนำ

จำนวนโครงกำร
ที่ดำเนินกำร

คิดเป็นร้อยละ
โครงกำรทั้งหมด

๓๙
๔
๔๓
๙๑

๔๒.๘๖
๔.๔
๔๗.๒๕
๑๐๐.๐๐

ยุทธศำสตร์แนวทำงกำรพัฒนำ
๔. ยุทธศำสตร์ ด้ำนควำมมั่นคงและควำมสงบเรียบร้อย
๔.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน
๔.๒ แผนงานงบกลาง

๕. ยุทธศำสตร์ ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
๕.๒ แผนงานงบกลาง
รวม
รวมทั้งหมด

จำนวน
งบประมำณ

จำนวน
งบประมำณ
๓๑,๙๒๗,๔๘๐
๓,๗๔๓,๒๙๙
๓๕,๖๗๐,๗๗๙
๖๗,๓๕๘,๐๑๑

คิดเป็นร้อยละ
หน่วยงำนดำเนินกำร
งบประมำณทั้งหมด
ทต.ดงเจน
ทต.ดงเจน

คิดเป็นร้อยละ
หน่วยงำนดำเนินกำร
งบประมำณทั้งหมด
๔๗.๓๓
๕.๕๕
๕๒.๘๘
๙๙.๘๕

ทต.ดงเจน
ทต.ดงเจน

ผด.๐๒
ส่วนที่ ๔
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปี ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับที่
๑
๒

โครงการ/กิจกรรม
อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าภายในเขตเทศบาล
ซ่อมแซมที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
ขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาล
ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชารุดเสียหาย
รวมงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๑.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
๑

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
ฝึกเสริมทักษะ

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพฝึกเสริมทักษะ

รวมงบประมาณ

สถานที่ หน่วย
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑,๐๐๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล
๑๐๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

งบประมาณ

๑,๑๐๐,๐๐๐

สถานที่ หน่วย
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๔๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

งบประมาณ

๔๐,๐๐๐

๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม
๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
๑

โครงการส่งเสริมงานรัฐพิธี และราชพิธี
วันปิยะ ๑๒ สิงหา ๕ ธันวามหาราช

๒
๓

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
จัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดของ

๑.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
๒..เฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม ฯ
๓.วันปิยะมหาราช
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฯ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
รวมงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม
๒.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
๑

ค่าตอบแทร อปพร.

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัตงิ านของ อปพร.
รวมงบประมาณ

สถานที่ หน่วย
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๓๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

งบประมาณ

๕๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล
๕,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล
๘๕,๐๐๐

สถานที่ หน่วย
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๒๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

งบประมาณ

๒๐,๐๐๐

๑๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม
๒.๓ แผนงานการศึกษา
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
๑

จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน(รายหัว)

๒

โครงการอบรมการดูแลเด็กปฐมวัยสาหรับ
ผู้ปกครองและผู้ดแู ลเด็ก
การจัดการศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๓

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ให้แก้เด็กในเขตเทศบาล
ตาบลดงเจน
เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดเชียงหมั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจน
๔ วัดเด็กแห่งชาติ
เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
๕ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ - จัดจ้างอาหารกลางวันศูนย์ ฯ
๖ อาหารเสริม(นม)
ค่าใช้จ่านสาหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)
๗ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลภูกามยาว,บ้านกว้านเหนือ,
บ้านแม่อิง,บ้านเจน และค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
๘ อาหารกลางวัน
ค่าใช้จ่านสาหรับสนับสนุนจัดหาอาหารกลางวัน
๙ โครงการศึกษาดูงานด้านการศึกษาสาหรับครู เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฯลฯ
และบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
๑๐ โครงการอบรมเยาวชนในเขตเทศบาล
เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ
๑๑ ค่าใช้จ่ายสาหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฯลฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๑๒ โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ
เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ
รวมงบประมาณ

สถานที่ หน่วย
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑๑๐,๕๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

งบประมาณ

๓๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล
๖๑,๐๒๐ ทต.ดงเจน เทศบาล
๗๐,๐๐๐
๓๑๘,๕๐๐
๗๕๑,๑๕๑
๒๐,๐๐๐

ทต.ดงเจน
ทต.ดงเจน
ทต.ดงเจน
ทต.ดงเจน

เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล

๑,๓๔๐,๗๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล
๕๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล
๓๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล
๓๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล
๔๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล
๒,๘๕๑,๘๗๑

๑๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม
๒.๔ แผนงานสาธารณสุข
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
๑
๒
๓

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค เพื่อเป็นค่าดาเนินการในการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอด
พิษสุนัขบ้า
โรค คนปลอดภัย ฯ
โครงการรณรงค์ดา้ นสุขภาพโดย อสม.
โครงการพระราชดาริดา้ นสาธารณสุข

เพื่อเป็นเงินอุดหนุนโครงการรณรงค์ดา้ นสุขภาพโดย อสม.
เพื่อเป็นเงินอุดหนุนโครงการพระราชดาริดา้ นสาธารณสุข
รวมงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม
๒.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
จัดงานประเพณีลอยกระทงแห่โคมยี่เป็ง
ส่งเสริม อนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
โครงการจัดงานประเพณีสรงน้าพระธาตุปูปอ ส่งเสริม อนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
จัดงานประเพณีสงกรานต์เทศบาลตาบลดง ส่งเสริม อนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
เจน และแห่ไม้ค้าศรีมหาโพธิ์
จัดงานประเพณีพิธีบวงสรวงพ่อขุนงาเมือง อุดหนุนมูลนิธิพ่อขุนงาเมือง , อาเภอภูกามยาว
โครงการจัดงานครูบาวรรณรังสี
ส่งเสริม อนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
โครงการจัดงานประเพณีสืบชะตาลาน้าอิง ส่งเสริม อนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา
ส่งเสริม อนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

สถานที่ หน่วย
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๒๘,๕๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

งบประมาณ

๒๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล
๓๒๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล
๓๖๘,๕๐๐

สถานที่ หน่วย
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ดาเนินงาน ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๔๗๒,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล
๒๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

งบประมาณ

๒๖๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๕,๐๐๐

ทต.ดงเจน
ทต.ดงเจน
ทต.ดงเจน
ทต.ดงเจน
ทต.ดงเจน

เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล

๑๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม
๒.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

โครงการจัดงานประเพณีสรงน้าพระธาตุวัด
สันป่าม่วง
โครงการจัดงานประเพณีสืบชะตาหลวงและ
สรงน้าพระธาตุวัดสันป่าเหียง
โครงการจัดงานประเพณีสรงน้าพระธาตุสันกู่
บัวบก
โครงการประเพณีตานหลัวหิงไฟพระเจ้า
โครงการบวชภาคฤดูร้อน
โครงการจัดงานประเพณีสรงน้าพระธาตุดอย
จุก
โครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬา

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริม อนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

งบประมาณ

สถานที่ หน่วย
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ดาเนินงาน ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๒๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล
ส่งเสริม อนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
๒๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล
ส่งเสริม อนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
ส่งเสริม อนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
ส่งเสริม อนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
ส่งเสริม อนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลภูกามยาว,บ้านกว้านเหนือ,
บ้านแม่อิง,บ้านเจน และค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
๑๕ โครงการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันด้าน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันด้านกีฬา
กีฬา
รวมงบประมาณ

๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

ทต.ดงเจน
ทต.ดงเจน
ทต.ดงเจน
ทต.ดงเจน

เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล

๔๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล
๓๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๑,๐๔๗,๐๐๐

๑๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม
๒.๖ แผนงานงบกลาง
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
๑
๒
๓
๔

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ
เพื่อสนับสนุนการบริการด้านสาธารณสุข
รวมงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับที่
รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
๑ โครงการตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จ
เพื่อให้ประชาชนได้อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
พระนางเจ้าฯ
๒ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
เพื่อให้ประชาชนได้อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
รวมงบประมาณ

งบประมาณ
๓๐๐,๐๐๐
๑๗,๖๐๐,๐๐๐
๒,๘๙๒,๐๐๐
๓๑๐,๐๐๐
๒๑,๑๐๒,๐๐๐

สถานที่
ดาเนินงาน
ทต.ดงเจน
ทต.ดงเจน
ทต.ดงเจน
ทต.ดงเจน

หน่วย
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล

สถานที่ หน่วย
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ดาเนินงาน ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

งบประมาณ

๕๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล
๖๐,๐๐๐

๑๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน
ลาดับที่
รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
๑ จัดการไฟป่าและหมอกควัน
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการไฟป่าและหมอกควัน
๒ จิตอาสาภัยพิบัติ
ค่าใช้จ่ายโครงการจิตอาสาภัยพิบัติ
๓ ฝึกอบรมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
รวมงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
๔.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
๑

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัตเิ หตุ
ทางถนน

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันอุบัตเิ หตุ

รวมงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
๔.๒ แผนงานงบกลาง
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
๑

สารองจ่าย

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันอุบัตเิ หตุ อุบัตภิ ัย
รวมงบประมาณ

สถานที่
ดาเนินงาน
๒๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน
๕๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน
๒๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน

งบประมาณ

หน่วย
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล

๙๐,๐๐๐

สถานที่ หน่วย
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ดาเนินงาน ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๒๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

งบประมาณ

๒๐,๐๐๐

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
งบประมาณ สถานที่ดา หน่วย
เนิงาน ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๕,๐๐๒,๘๖๑ ทต.ดงเจน เทศบาล
๕,๐๐๒,๘๖๑

๑๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

รายละเอียดของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
งบประมาณ สถานที่ดา หน่วย
โครงการ/กิจกรรม
เนิงาน ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ค่าบารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลตาบลดงเจน
๕๑๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล
บารุงรักษาซ่อมแซม
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
๑๐๕,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
๒๔๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จัดชื้อวัสดุสานักงานต่างๆ
๓๒๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล
วัสดุสานักงาน
จัดชื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ
๒๔๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุก่อสร้าง
จัดชื้อวัสดุก่อสร้าง
๖๖๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล
จัดชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
๑๘๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล
วัสดุคอมพิวเตอร์
จัดชื้อวัสดุการเกษตร
๕๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล
วัสดุการเกษตร
จัดชื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
๙๕,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล
วัสดุเครื่องแต่งกาย
๓๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล
ศูนย์ปฏิบัตกิ ารร่วมในการช่วยเหลือประชาชน อุดหนุน อบต.แม่อิง
อปท.
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินการขององค์กร
๘๐๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
๑๐๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
๘๔๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
๒๔๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค
๗๙๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล
ค่าสาธารณูปโภค
เงินเดือน
เพื่อเป็นเงินเดือน
๑๔,๔๕๑,๙๖๐ ทต.ดงเจน เทศบาล
ค่าจ้างชั่วคราว(ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง)
เพื่อเป็นค่าจ้างชั่วคราว
๓,๔๕๖,๘๔๐ ทต.ดงเจน เทศบาล
เงินวิทยฐานะ
เพื่อเป็นเงินวิทยฐานะ
๑๒๖,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อเป็นเงินประจาตาแหน่ง
๕๖๗,๖๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจา
๒๑๐,๘๔๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๑๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานและพนักงานจ้าง เพื่อเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานและพนักงานจ้าง
ค่าตอบแทน(ฝ่ายการเมือง)
เพื่อเป็นค่าตอบแทน
จ้างเหมาบริการ
จ้างเหมาต่างๆ
ค่ารับรองและเลี้ยงรับรอง
ค่ารับรองและเลี้ยงรับรอง
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็น ฯ
ชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับ เพื่อเป็นค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้(ค่าK)
ราคา
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
ค่าใช้จ่ายในการดูแลพื้นที่เวบไชต์เทศบาล
ปรับปรุบพื้นที่เวบไซต์
โครงการจัดทาแผนที่ภาษี
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
ค่าเบี้ยประชุม
เพื่อเป็นค่าเบี้ยประชุม
ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อเป็นค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ค่าเบี้ยประกันภัยรถราชการ
เพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถราชการ
ค่าพวงมาลัยและช่อดอกไม้
เพื่อเป็นค่าพวงมาลัยและช่อดอกไม้
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้าง
เพื่อเป็นค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้าง
ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
เพื่อเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาการประ เพื่อเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาการประเมิน
เมินครู คศ.๒
ครู คศ.๒
รวมงบประมาณ

งบประมาณ สถานที่ดา
เนิงาน
๗๒๗,๙๘๐ ทต.ดงเจน
๒,๑๒๒,๕๖๐ ทต.ดงเจน
๓,๕๒๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน
๓๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน
๑๙๕,๐๐๐ ทต.ดงเจน

หน่วย
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล

๒๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล
๑๗๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล
๑๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล
๑๐๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล
๑๔,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๔๑๖,๐๐๐
๒๗๓,๒๐๐
๓๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๑๔๔,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑,๕๐๐
๓๑,๙๒๗,๔๘๐

ทต.ดงเจน
ทต.ดงเจน
ทต.ดงเจน
ทต.ดงเจน
ทต.ดงเจน
ทต.ดงเจน
ทต.ดงเจน
ทต.ดงเจน
ทต.ดงเจน
ทต.ดงเจน

เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล

๑๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
๕.๒ แผนงานงบกลาง
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
๑
๒
๓
๔

ชาระเงินกู้ กสท.
ค่าสมทบและค่าบารุง
เงินช่วยเหลือพิเศษ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

เพื่อเป็นค่าชาระเงินกู้ กสท.
เป็นเงินสมทบและค่าบารุง
เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาเครื่องหมายจราจร
รวมงบประมาณ

งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
สถานที่ หน่วย
ดาเนินงาน ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๒,๗๗๓,๒๐๖
๙๓๐,๐๙๓
๑๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐

ทต.ดงเจน
ทต.ดงเจน
ทต.ดงเจน
ทต.ดงเจน

๓,๗๔๓,๒๙๙

เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล

