
                                                                                ส่วนที  ๒

                                                     สรุปข้อมูล  โครงการ/กจิกรรมทีสอดคล้องกบั

                                           ยุทธศาสตร์และแผนงานการพฒันาเทศบาลตําบลดงเจน

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพฒันาดานเศรษฐกิจ

ประกอบดวย  ๒ แผนงาน คือ

          ๑.๑ แผนงานสรางความเขมแข็ง และชุมชน  จํานวน  ๒  โครงการ  งบประมาณ  ๑๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท

               รวม  ๒  โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น  ๑๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท

๒   ยุทธศาสตร พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

ประกอบดวย  ๖ แผนงาน คือ

          ๒.๑ แผนงานการบริหารงานทั่วไป  จํานวน  ๒  โครงการ  งบประมาณ  ๒๕,๐๐๐.๐๐  บาท

          ๒.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน จํานวน  ๑  โครงการ  งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

          ๒.๓ แผนงานการศกึษา  จํานวน  ๑๐  โครงการ  งบประมาณ  ๓,๒๑๗,๒๗๙.๐๐ บาท

          ๒.๔ แผนงานสาธารณสุข  จํานวน ๗ โครงการ  งบประมาณ  ๖๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท

          ๒.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ  จํานวน  ๑๔  โครงการ  งบประมาณ  ๙๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท

          ๒.๖ แผนงานงบกลาง  จํานวน  ๓  โครงการ  งบประมาณ  ๒๔,๒๒๒,๔๐๐.๐๐  บาท

               รวม ๓๗  โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น ๒๙,๑๑๙,๖๗๙.๐๐ บาท

๓ ยุทธศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ประกอบดวย  ๒ แผนงาน คือ

          ๓.๑ แผนงานการบริหารงานทั่วไป  จํานวน  ๒  โครงการ  งบประมาณ  ๓๑๐,๐๐๐.๐๐  บาท

          ๓.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน จํานวน  ๓  โครงการ  งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

                                      รวม  ๕   โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น  ๓๖๐,๐๐๐  บาท

๔



๔  ยุทธศาสตร ความมั่นคงและความสงบเรียบรอย

ประกอบดวย  ๒ แผนงาน คือ

          ๔.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน จํานวน  ๑  โครงการ  งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท

          ๔.๒ แผนงานงบกลาง จํานวน  ๑  โครงการ  งบประมาณ  ๒๕๓,๗๒๑.๐๐ บาท

                                     รวม  ๒   โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๗๓,๗๒๑.๐๐ บาท

๕ ยุทธศาสตร สงเสริมการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ

ประกอบดวย  ๒ แผนงาน คือ

          ๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป  จํานวน  ๔๑  โครงการ  งบประมาณ  ๓๖,๖๕๗,๔๕๒.๐๐  บาท

          ๕.๒ แผนงานงบกลาง จํานวน  ๕  โครงการ  งบประมาณ  ๔,๓๘๘,๗๖๘.๐๐ บาท

               รวม     ๔๖   โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น   ๔๑,๐๔๖,๒๒๐.๐๐   บาท



ผด.๐๑

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละ จํานวน คิดเปนรอยละ

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

๑.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

     ๑.๑ แผนงานสรางความเขมแข็งและชุมชน ๒ ๒.๑๗ ๑๒๐,๐๐๐ ๐.๑๗ ทต.ดงเจน

รวม ๒ ๒.๑๗ ๑๒๐,๐๐๐ ๐.๑๗

สวนที่  ๓

บัญชสีรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๖

เทศบาลตําบลดงเจน

ยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนา หนวยงานดําเนินการ



๖

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละ จํานวน คิดเปนรอยละ

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

๒. ยุทธศาสตร พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

    ๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๒ ๒.๑๗ ๒๕,๐๐๐ ๐.๐๔ ทต.ดงเจน

    ๒.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน ๑ ๑.๐๙ ๒๐,๐๐๐ ๐.๐๓ ทต.ดงเจน

    ๒.๓ แผนงานการศึกษา ๑๐ ๑๐.๘๗ ๓,๒๑๗,๒๗๙ ๔.๕๔ ทต.ดงเจน

    ๒.๔ แผนงานสาธารณสุข ๗ ๗.๖๑ ๖๗๕,๐๐๐ ๐.๙๕ ทต.ดงเจน

    ๒.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ ๑๔ ๑๕.๒๒ ๙๖๐,๐๐๐ ๑.๓๕ ทต.ดงเจน

    ๒.๖ แผนงานงบกลาง ๓ ๓.๒๖ ๒๔,๒๒๒,๔๐๐ ๓๔.๑๕ ทต.ดงเจน

                                                รวม ๓๗ ๔๐.๒๒ ๒๙,๑๑๙,๖๗๙ ๔๑.๐๖

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละ จํานวน คิดเปนรอยละ

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

๓. ยุทธศาสตร  ดานบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

    ๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๒ ๒.๑๗ ๓๑๐,๐๐๐ ๐.๔๔ ทต.ดงเจน

    ๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๓ ๓.๒๖ ๕๐,๐๐๐ ๐.๐๗ ทต.ดงเจน

                                          รวม ๕ ๕.๔๓ ๓๖๐,๐๐๐ ๐.๕๑

ยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนา หนวยงานดําเนินการ

ยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนา หนวยงานดําเนินการ



๗

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละ จํานวน คิดเปนรอยละ

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

๔. ยุทธศาสตร  ดานความม่ันคงและความสงบเรียบรอย

    ๔.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน ๑ ๑.๐๙ ๒๐,๐๐๐ ๐.๐๓ ทต.ดงเจน

    ๔.๒ แผนงานงบกลาง ๑ ๑.๐๙ ๒๕๓,๗๒๑ ๐.๓๖ ทต.ดงเจน

                                           รวม ๒ ๒.๑๗ ๒๗๓,๗๒๑ ๐.๓๙

 

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละ จํานวน คิดเปนรอยละ

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

๕. ยุทธศาสตร  สงเสริมการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ

    ๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๔๑ ๔๔.๕๗ ๓๖,๖๕๗,๔๕๒ ๕๑.๖๙ ทต.ดงเจน

    ๕.๒ แผนงานงบกลาง ๕ ๕.๔๓ ๔,๓๘๘,๗๖๘ ๖.๑๙ ทต.ดงเจน

รวม ๔๖ ๕๐. ๔๑,๐๔๖,๒๒๐ ๕๗.๘๘

รวมทั้งหมด ๙๒ ๑๐๐ ๗๐,๙๑๙,๖๒๐ ๑๐๐.๐๐

ยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนา หนวยงานดําเนินการ

ยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนา หนวยงานดําเนินการ



สวนที่ ๔

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

๑.๑ แผนงานสรางความเขมแข็งและชุมชน

รายละเอียดของ สถานท่ี หนวย

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการสงเสริมและสนับสนุนกลุมอาชีพ 

ฝกเสริมทักษะ

สงเสริมและสนับสนุนกลุมอาชีพฝกเสริมทักษะ ๑๐๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๒ โรงเรียนผูสูงอายุ เพ่ือจัดตั้งโรงเรียนผูสงูอายุเทศบาลตําบลดงเจน ๒๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

รวมงบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐

รายละเอียดของ สถานท่ี หนวย

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย คาใชจายตามโครงการ ฯ ๒๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๒ จัดเวทีประชาคมเพ่ือสงเสริมการมีสวนรวม

ของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น

สงเสริมการมีสวนรวม ๕,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

 รวมงบประมาณ ๒๕,๐๐๐  

โครงการ/กิจกรรม

ผด.๐๒

ปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๖

                                           แผนการดําเนินงานประจําป ๒๕๖๖

งบประมาณ

     ยุทธศาสตรที่  ๑ การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

ลําดับท่ี

ลําดับท่ี
โครงการ/กิจกรรม

    ยุทธศาสตรที่  ๒ พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ

                           ปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๖



รายละเอียดของ สถานท่ี หนวย

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ คาตอบแทน อปพร. เพ่ือเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานของ อปพร. ๒๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

รวมงบประมาณ ๒๐,๐๐๐

  

 

รายละเอียดของ สถานท่ี หนวย

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน(รายหัว) จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ใหแกเดก็ในเขตเทศบาล

ตําบลดงเจน

๑๑๙,๖๔๖ ทต.ดงเจน เทศบาล

๒ โครงการอบรมการดูแลเด็กปฐมวัยสําหรับ

ผูปกครองและผูดูแลเด็ก

เพ่ือพัฒนาความรูความสามารถ ๓๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๓ การจัดการศกึษาสําหรับศนูยพัฒนาเดก็เลก็ เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา

เด็กเล็กวัดเชียงหมั้น ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเจน

๕๑,๓๗๓ ทต.ดงเจน เทศบาล

๔ วัดเดก็แหงชาติ เพ่ือจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ๗๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๕ สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศกึษา คาใชจายในการจัดซื้อ - จัดจางอาหารกลางวันศูนย ฯ ๕๗๘,๗๖๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๖ ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลภูกามยาว,บานกวานเหนือ,

บานแมอิง,บานเจน และคาใชจายในโครงการฯ

๒๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๗ อาหารกลางวัน คาใชจายสําหรับสนับสนุนจัดหาอาหารกลางวัน ๒,๒๕๗,๕๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๘ โครงการอบรมเยาวชนในเขตเทศบาล เพ่ือพัฒนาความรูความสามารถ ๒๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

โครงการ/กิจกรรม

๒.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๙

งบประมาณ

    ยุทธศาสตรที่  ๒ พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

งบประมาณ

๒.๓ แผนงานการศึกษา

ลําดับท่ี

    ยุทธศาสตรที่  ๒ พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

ลําดับท่ี
โครงการ/กิจกรรม

                            ปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๖

                            ปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๖



  

 

รายละเอียดของ สถานท่ี หนวย

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๙ คาใชจายสําหรับพัฒนาสงเสริมศักยภาพการ

จัดการศึกษาของทองถิ่น

เพ่ือเปนคาใชจายสําหรับพัฒนาสงเสริมศักยภาพการจัด

การศึกษาของทองถ่ิน เชน อบรมพัฒนาศักยภาพครู

๓๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๑๐ อุดหนุนโครงการสงเสริมทักษะทางวชิาการ เพ่ือพัฒนาความรูความสามารถ ๔๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

รวมงบประมาณ ๓,๒๑๗,๒๗๙

รายละเอียดของ สถานท่ี หนวย

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค

พิษสุนัขบา

เพ่ือเปนคาดําเนินการในการขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอด

โรค คนปลอดภัย ฯ

๓๕,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๒ โครงการปองกันโรคติดตอและไมติดตอ เพ่ือเปนคาดําเนินการในโครงการโรคติดตอและไมติดตอ ๕๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๓ โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข เพ่ือเปนเงินอุดหนุนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ๓๒๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๔ โครงการควบคมุและปองกันโรคไขเลือดออก

ในเขตเทศบาล

ควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออกในเขตเทศบาล ๑๗๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๕ โครงการพัฒนาศักยภาพหนวยบริการกูชีพกูภัย เพ่ือเปนคาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพหนวยบริการ

กูชีพกูภัย

๕๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๖ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อถล. และ

องคกร อสม. ในการจัดการขยะ

อบรมพัฒนาศักยภาพ อถล. และองคกร อสม. ในการ

จัดการขยะ

๒๕,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๒.๓ แผนงานการศึกษา

ลําดับท่ี

๑๐

    ยุทธศาสตรที่  ๒ พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

                            ปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๖

    ยุทธศาสตรที่  ๒ พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม

                            ปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๖
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ลําดับท่ี
งบประมาณ

๒.๔ แผนงานสาธารณสุข



รายละเอียดของ สถานท่ี หนวย

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๗ โครงการอบรมใหความรูสําหรับ

ผูประกอบการรานคารานอาหารและแผงลอย

จําหนายอาหาร

เพ่ือเปนคาใชจายโครงการอบรมใหความรูสําหรับ

ผูประกอบการรานคารานอาหารและแผงลอยจําหนาย

อาหาร

๒๕,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

รวมงบประมาณ ๖๗๕,๐๐๐  

 

รายละเอียดของ สถานท่ี หนวย

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินงาน ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการจัดงานประเพณีสรงนํ้าพระธาตุปูปอ สงเสริม อนุรักษ วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น ๒๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๒ อุดหนุนและจัดงานประเพณีสงกรานต

เทศบาลตําบลดงเจน และแหไมคํ้าศรีมหาโพธิ์

สงเสริม อนุรักษ วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น ๒๖๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๓ จัดงานประเพณีพิธีบวงสรวงพอขุนงําเมือง เพ่ือจัดทําขบวนแหเขารวมงานประเพณีพอขุนงําเมือง ๒๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๔ อุดหนุนโครงการจัดงานครูบาวรรณรังสี สงเสริม อนุรักษ วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น ๒๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๕ อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสืบชะตาลํา

น้ําอิง

สงเสริม อนุรักษ วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น ๒๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๖ โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา สงเสริม อนุรักษ วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น ๒๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

    ยุทธศาสตรที่  ๒ พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

๒.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม
                            ปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๖

    ยุทธศาสตรที่  ๒ พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

๒.๔ แผนงานสาธารณสุข

ลําดับท่ี
โครงการ/กิจกรรม

ลําดับท่ี
งบประมาณ

งบประมาณ
                            ปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๖

๑๑



 

รายละเอียดของ สถานท่ี หนวย

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินงาน ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๗ อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ําพระ

ธาตุวัดสันปามวง

สงเสริม อนุรักษ วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น ๒๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๘ อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสืบชะตา

หลวงและสรงนํ้าพระธาตุวัดสันปาเหียง

สงเสริม อนุรักษ วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น ๒๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๙ โครงการจัดงานประเพณีสรงนํ้าพระธาตุสันกู

บัวบก

สงเสริม อนุรักษ วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น ๒๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๑๐ อุดหนุนโครงการประเพณีตานหลัวหิงไฟพระ

เจา

สงเสริม อนุรักษ วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น ๒๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๑๑ อุดหนุนและจัดงานประเพณีลอยกระทง สงเสริม อนุรักษ วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น ๔๔๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๑๒ โครงการจัดงานประเพณีสรงนํ้าพระธาตุดอย

จุก

สงเสริม อนุรักษ วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น ๒๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๑๓ อุดหนุนโครงการสงเสริมทักษะดานกีฬา อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลภูกามยาว,บานกวานเหนือ,

บานแมอิง,บานเจน และคาใชจายในโครงการฯ

๔๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๑๔ โครงการสงเสริมกีฬาเขารวมการแขงขันดาน

กีฬา

เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมตามโครงการสง

นักกีฬาเขารวมการแขงขันดานกีฬา

๒๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

รวมงบประมาณ ๙๖๐,๐๐๐  

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

๒.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

ลําดับท่ี                             ปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๖

    ยุทธศาสตรที่  ๒ พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

๑๒



  

รายละเอียดของ สถานท่ี หนวย

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินงาน ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส คาเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ๓๐๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๒ สงเคราะหเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ คาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ๒๐,๑๔๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๓ สงเคราะหเบ้ียยังชีพคนพิการ คาเบี้ยยังชีพคนพิการ ๓,๗๘๒,๔๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

รวมงบประมาณ ๒๔,๒๒๒,๔๐๐

  

รายละเอียดของ สถานท่ี หนวย

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินงาน ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการตามพระราชเสาวนียของสมเด็จพระ

นางเจาฯ

เพ่ือใหประชาชนไดอนุรักษฟนฟูสิ่งแวดลอม ๑๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๒ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช เพ่ือใหประชาชนไดอนุรักษฟนฟูสิ่งแวดลอม ๓๐๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

 รวมงบประมาณ ๓๑๐,๐๐๐

ลําดับท่ี
งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๖

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม

ปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๖

    ยุทธศาสตรที่  ๒ พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

๒.๖ แผนงานงบกลาง

๑๓

    ยุทธศาสตรที่  ๓ ดานบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ลําดับท่ี



  

รายละเอียดของ สถานท่ี หนวย

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินงาน ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ จัดการไฟปาและหมอกควนั คาใชจายในโครงการจัดการไฟปาและหมอกควัน ๒๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๒ จิตอาสาภัยพิบัติ คาใชจายโครงการจิตอาสาภัยพิบัติ ๑๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๓ ฝกอบรมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย คาใชจายโครงการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย

๒๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

รวมงบประมาณ ๕๐,๐๐๐

  

รายละเอียดของ สถานท่ี หนวย

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินงาน ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุ

ทางถนน

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการปองกันอุบัติเหตุ ๒๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

 รวมงบประมาณ ๒๐,๐๐๐   

  

รายละเอียดของ หนวย

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ สํารองจาย เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการปองกันสาธารณภัย อุบัติภัย ๒๕๓,๗๒๑ ทต.ดงเจน เทศบาล

รวมงบประมาณ ๒๕๓,๗๒๑

โครงการ/กิจกรรม

๔.๒  แผนงานงบกลาง

    ยุทธศาสตรที่  ๔ ดานความมั่นคงและความสงบเรียบรอย

    ยุทธศาสตรที่  ๓ ดานบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

งบประมาณ

๓.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

สถานที่

ดําเนินงาน

ลําดับท่ี

โครงการ/กิจกรรม

    ยุทธศาสตรที่  ๔ ดานความมั่นคงและความสงบเรียบรอย

ลําดับท่ี

ลําดับท่ี

๔.๑  แผนงานรักษาความสงบภายใน

โครงการ/กิจกรรม

ปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๖

ปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๖

๑๔

งบประมาณ

งบประมาณ
ปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๖



รายละเอียดของ หนวย

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ บํารุงรักษาซอมแซม คาบํารุงรักษา ซอมแซมทรัพยสินของเทศบาลตําบลดงเจน ๖๒๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๒ วัสดโุฆษณาและเผยแพร คาวัสดโุฆษณาและเผยแพร ๙๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๓ วัสดไุฟฟาและวิทยุ คาวัสดไุฟฟาและวิทยุ ๒๔๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๔ วัสดสํุานักงาน จัดชื้อวัสดุสํานักงานตางๆ ๓๖๕,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๕ วัสดงุานบานงานครัว จัดชื้อวัสดุงานบานงานครัวตางๆ ๑,๑๔๘,๕๑๒ ทต.ดงเจน เทศบาล

๖ วัสดกุอสราง จัดชื้อวัสดุกอสราง ๓๗๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๗ วัสดคุอมพิวเตอร จัดชื้อวัสดุคอมพิวเตอร ๒๕๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๘ วัสดกุารเกษตร จัดชื้อวัสดุการเกษตร ๓๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๙ วัสดเุครื่องแตงกาย จัดชื้อวัสดุเครื่องแตงกาย ๑๐๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๑๐ วัสดเุครื่องดับเพลิง จัดชื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ๓๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๑๑ วัสดจุราจร จัดชื้อวัสดุจราจร ๓๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๑๒ อุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ

ประชาชน อปท. ประจําป พ.ศ.๒๕๖๖

เพ่ืออุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ

ประชาชน อปท. ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๖

๓๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน อบต.

ดงเจน

๑๓ คาใชจายในการเลือกตั้ง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินการขององคกร ๓๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๑๔ วัสดวุทิยาศาสตรการแพทย จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย ๑๐๕,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๑๕ วัสดเุช้ือเพลิงและหลอลื่น จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ๙๐๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๑๖ วัสดยุานพาหนะและขนสง จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ๓๒๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๑๗ คาสาธารณูปโภค จายเปนคาสาธารณูปโภค ๑,๐๒๖,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๑๘ เงินเดือน(ฝายการเมือง) เพ่ือเปนเงินเดอืน(ฝายการเมือง) ๒,๘๔๘,๓๒๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๑๙ เงินเดือน เพ่ือเปนเงินเดอืน ๑๕,๕๖๗,๙๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๒๐ คาจางชั่วคราว(คาตอบแทนพนักงานจาง) เพ่ือเปนคาจางชั่วคราว ๓,๖๗๖,๔๔๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

ยุทธศาสตรที่ ๕ สงเสริมการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ

๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป

สถานที่

ดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ลําดับท่ี ปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๖

๑๕



รายละเอียดของ หนวย

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๒๑ เงินวิทยฐานะ เพ่ือเปนเงินวิทยฐานะ ๑๒๖,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๒๒ เงินประจําตําแหนง เพ่ือเปนเงินประจําตําแหนง ๕๖๗,๖๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๒๓ คาจางลูกจางประจํา เพ่ือเปนคาจางลูกจางประจํา ๒๒๕,๔๘๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๒๔ เงินเพ่ิมตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงาน

ทองถิ่น

เพ่ือเปนเงินเพ่ิมตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงาน

ทองถิ่น

๓๐๖,๙๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๒๕ เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง เพ่ือเปนเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง ๔๘๔,๓๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๒๖ จางเหมาบริการ จางเหมาตางๆ ๕,๐๔๔,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๒๗ คารับรองและเลี้ยงรับรอง คารับรองและเลี้ยงรับรอง ๓๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๒๘ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ เปนคาเบ้ียเล้ียง คาพาหนะเดินทาง คาเชาที่พัก และ

คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน ฯ

๒๘๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๒๙ ชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับ

ราคา

เพ่ือเปนคาชดเชยงานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคา

ได(คาK)

๒๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๓๐ คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ เพ่ือเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ ๒๕๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๓๑ ปรับปรุบพื้นที่เวบไซต คาใชจายในการดูแลพ้ืนท่ีเวบไชตเทศบาล ๑๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๓๒ โครงการจัดทําแผนที่ภาษี คาใชจายตามโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน

๑๐๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๓๓ คาเบี้ยประชุม เพ่ือเปนคาเบี้ยประชุม ๑๔,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๓๔ คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพ่ือเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ๘๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๓๕ คาเชาบาน เพื่อเปนคาเชาบาน ๕๘๔,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๓๖ เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร เพ่ือเปนเงินชวยเหลือการศกึษาบุตร ๓๕๕,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๓๗ คาเบี้ยประกันภัยรถราชการ เพ่ือเปนคาเบ้ียประกันภัยรถราชการ ๓๕,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

งบประมาณ สถานที่

ดําเนินงาน

ปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตรที่ ๕ สงเสริมการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ

๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับท่ี
โครงการ/กิจกรรม

๑๖



รายละเอียดของ หนวย

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๓๘ คาตอบแทนกรรมการตรวจการจาง เพ่ือเปนคาตอบแทนกรรมการตรวจการจาง ๔๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๓๙ คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น เพ่ือเปนคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น ๒๘๘,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๔๐ คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวนิัย

คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง

เพ่ือเปนคาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวนิัย

คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง

๒๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๔๑ คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง เพ่ือเปนคาใชจายในการซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง ๒๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

รวมงบประมาณ ๓๖,๖๕๗,๔๕๒

 

 

รายละเอียดของ หนวย

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ ชําระเงินกู กสท. เพ่ือเปนคาชําระเงินกู กสท. ๒,๗๔๐,๑๒๕ ทต.ดงเจน เทศบาล

๒ คาสมทบและคาบํารุง เปนเงินสมทบและคาบํารุง ๑,๕๔๘,๖๔๓ ทต.ดงเจน เทศบาล

๓ เงินชวยเหลือคาทําศพขาราชการ/พนักงาน เพ่ือเปนเงินชวยเหลือคาทําศพขาราชการ/พนักงาน ๖๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๔ เงินชวยเหลือคาทําศพพนักงานจาง เพ่ือแปนเงินชวยเหลือคาทําศพพนักงานจาง ๒๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

๕ เงินชวยเหลือทําศพลูกจางประจํา เพ่ือเปนเงินชวยเหลือทําศพลูกจางประจํา ๒๐,๐๐๐ ทต.ดงเจน เทศบาล

รวมงบประมาณ ๔,๓๘๘,๗๖๘

๗๐,๙๑๙,๖๒๐

ยุทธศาสตรที่ ๕ สงเสริมการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ

สถานที่

ดําเนินงาน

ปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๖

๑๗

โครงการ/กิจกรรม

๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับท่ี
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่

ดําเนินงาน

๕.๒  แผนงานงบกลาง

ลําดับท่ี

     ยุทธศาสตรที่  ๕   สงเสริมการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ

ปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๖
งบประมาณ


