แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลตาบลทุ่งต้อม
อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

คานา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 27 แผนการดาเนินงานให้จัดทาเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจาก
เงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
แผนการดาเนิ น งานของเทศบาลต าบลทุ่ งต้ อ ม เป็ นแผนที่แ สดงถึ งรายละเอี ยดแผนงาน
โครงการพั ฒ นา และกิ จ กรรมการพั ฒ นา ที่ ด าเนิ น การจริ ง ทั้ ง หมดในพื้ น ที่ ข องต าบลทุ่ ง ต้ อ ม ประจ าปี
งบประมาณ
พ.ศ.2562 เพื่อให้แนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของเทศบาล
ตาบลทุ่งต้อม มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการ
ในการทางานกับหน่วยงาน และจาแนกรายละเอี ยดต่าง ๆ ของแผนงานโครงการในแผนการดาเนินงาน ซึ่ง
กาหนดระยะเวลาการดาเนินงาน ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) และสามารถ
นาไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ
แผนการดาเนินงานเป็นเครื่องมือสาคัญ ในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุม
การดาเนินงานให้เป็ นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยให้แนวทางการพัฒนาของเทศบาล
ตาบลทุ่งต้อม มีความชัดเจน สามารถติดตามประเมินผลการพัฒนาตามยุ ทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล
ตาบลทุ่งต้อม
อนึ่ง การจัดทาแผนดาเนินงานของเทศบาลตาบลทุ่งต้อม ในครั้งนี้ ข้าพเจ้าในนามผู้บริหาร
เทศบาลตาบลทุ่งต้อม ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านตลอดจนพนักงานทุกคน ที่มีส่วนในการระดม
ความคิด และช่วยวางแผนการจัดทาแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้สาเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี และหวังว่าจะนาไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนดาเนินงานต่อไป

(นายพูลสวัสดิ์ สิงคราช)
นายกเทศมนตรีตาบลทุ่งต้อม
28 กันยายน 2562
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ส่วนที่ 1
บทนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และที่ แก้ไ ขเพิ่มเติม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2559 กาหนดให้ อ งค์ กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นจั ดทาแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนการดาเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกันระหว่างทุกแผนงาน และงบประมาณรายจ่ายประจาปี
เพื่อให้การดาเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนา และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 12 ซึ่งกาหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดทาแผนการดาเนินงานประจาปี
ลักษณะของแผนดาเนินงานประจาปี
แผนการดาเนินงาน (Operation plan) เป็นเอกสารที่ต่อเนื่องจากการจัดทาแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561 - 2564) และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณประจาปี กล่าวคือ เป็นการนาแผนงานโครงการที่
กาหนดไว้แล้วในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) มาพิจารณาดาเนินการสาหรับปีนั้น ๆ โดยจะ
มีรายละเอียดและลักษณะเฉพาะเจาะจงของโครงการ/กิจกรรมที่จะนาไปบรรจุในเอกสารงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีและสามารถนาไปปฏิบัติได้ทันที เมื่อได้รับงบประมาณของปีนั้น นอกจากนี้ แผนงาน/โครงการ ที่
บรรจุในเอกสารงบประมาณประจาปีและสามารถนาไปปฏิบัติได้ทันที แผนงานโครงการที่บรรจุในแผนการ
ดาเนินงานควรต้องมีสภาพความพร้อม 3 ประการคือ
ประการที่ 1 มีความแน่นอนของกิจกรรม ที่จะดาเนินการโดยการศึกษาความเป็นไปได้ของ
แผนงาน/โครงการ หรือพิจารณาผลประโยชน์ที่จะได้รับจากแผนงาน/โครงการ
ประการที่ 2 มีความเรียบร้อยในด้านรูปแบบและรายการทางเทคนิค
ประการที่ 3 มีรายละเอียดในด้านค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ
แผนการดาเนินงาน มีลักษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. เป็นเอกสารที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตาบลทุ่งต้อม
และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
2. เป็ น เอกสารที่มี แนวทางการพั ฒ นาประจาปีและวัตถุป ระสงค์ ของการพัฒ นา ที่ชัดเจนและมี
ลักษณะเฉพาะเจาะจงของปีที่จะดาเนินการ
3. เป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ ที่จะดาเนินการในปีนั้นๆ
4. เป็นเอกสารที่แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) กับ
เอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนการดาเนินงาน
1. เพื่อแสดงถึงรายละเอีย ดแผนงาน/โครงการพัฒ นา และกิจกรรมการพัฒ นาที่ดาเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตาบลทุ่งต้อม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2. เพื่อแสดงเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น
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3. เพื่อมีแผนงานในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น ลด
ความซ้าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานและจาแนกรายละเอียดต่าง
ๆ ของแผนงาน/โครงการ
4. เพื่อแสดงความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาสามปี และการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
5. เพื่อเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไป
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
6. เพือ่ ความสะดวกในการติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
ขั้นตอนในการจัดทาแผนดาเนินงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2559 หมวด 5 ข้อ 26 การจัดทาแผนการดาเนินงานให้
ดาเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลทุ่งต้อมรวบรวมแผนงาน
โครงการพัฒนาของเทศบาลตาบลทุ่งต้อม หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน
อื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตาบลทุ่งต้อม แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตาบลทุ่งต้อม
(2) คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลทุ่งต้อม พิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอนายก
เทศบาลตาบลทุ่งต้อม ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายใน สิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบ
วัน
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทาแผนดาเนินงาน เช่น ข้อมูลพื้ นฐานของ
ท้องถิ่น ข้อบั ญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี บัญชีรายรับ และบัญชีรายจ่ายประจาปีปัจจุบันและปี
ย้อนหลัง ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ผล
การพัฒนาในปีที่ผ่านมา ปัญหา นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ความต้องการต่างๆ โดยนามารวบรวมประกอบ
ในการพิจารณาจัดทาแผนการดาเนินงานประจาปี
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทาร่างแผนดาเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลทุ่งต้อม รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา
ของเทศบาลตาบลทุ่งต้อม หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่
ดาเนินการนาพื้นที่ของเทศบาลตาบลทุ่งต้อม แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลตาบลทุ่งต้อม (โดยมีเค้าโครงแผนการดาเนินงาน 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทนา และส่วนที่ 2 บัญชี
โครงการ/กิจกรรม) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดที่ 5 ข้อ 26 (1)
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ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนดาเนินงาน
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลทุ่งต้อม พิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอต่อนายก
เทศบาลตาบลทุ่งต้อม ประกาศเป็นแผนดาเนินงานภายในสิบห้าวัน (15 วัน) นับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้
ประชาชนในพื้ น ที่ ท ราบโดยทั่ ว กั น และปิ ด ประกาศไว้ อ ย่ า งน้ อ ยสามสิ บ วั น (30 วั น ) ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดที่ 5 ข้อ 26 (2)
แผนภูมิขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานอื่น

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดทาร่ างแผนดาเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

เสนอร่ างแผนดาเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่ างแผนดาเนินงาน

เสนอร่ าง ฯ ต่อผูบ้ ริ หาร

ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น

ผูบ้ ริหารท้องถิน่ ให้ความเห็นชอบ

ประกาศใช้แผนดาเนินงาน

4
ประโยชน์ของการจัดทาแผนการดาเนินงาน
1. ช่วยให้สามารถดาเนินการพัฒนาได้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด
2. แสดงถึงความชัดเจนในการนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561 – 2564) ไปสู่การปฏิบัติ และสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจาปี
3. เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติตามโครงการต่างๆ
4. ง่ายต่อการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมใน
ปีงบประมาณนั้น

แบบ ผด. 0๑

บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2
เทศบำลตำบลทุ่งต้อม
**********************************
จำนวน
โครงกำร
ที่ดำเนินกำร

ยุทธศำสตร์/แนวทำง
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

4
รวม
4
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ควำมยั่งยืน
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
11
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ
1

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด

จำนวน
งบประมำณ

ร้อยละของ
งบประมำณ
ทั้งหมด

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

4.5
4.5

1,962,000.1,962,000.-

9.4
9.4

กองช่าง

12.5
1.1

130,000.22,000.-

0.6
0.1

สานักปลัด
กองการศึกษา

13.6

152,000.-

0.7

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่ำงยั่งยืน
3.1 แผนงานสาธารณสุข
37
42

1,140,000.-

5.5

สานักปลัด
สานักปลัด

รวม

3.2 แผนงานการเกษตร
รวม

12

4

4.5

70,000

0.3

41

46.5

1,210,000.-

5.8
5

แบบ ผด. 0๑

จำนวน
คิดเป็นร้อยละของ
ยุทธศำสตร์/แนวทำง
โครงกำร
โครงกำรทั้งหมด
ที่ดำเนินกำร
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสำนศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น
4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
9
10.3
รวม
9
10.3
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน
5.1 แผนงานการศึกษา
5
5.7
5.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
2
2.3

จำนวน
งบประมำณ

ร้อยละของ
งบประมำณ
ทั้งหมด

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

213,000.213,000.-

1
1

กองการศึกษา

1,877,600.75,000

9
0.3

กองการศึกษา
กองการศึกษา

5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

1

1.1

10,000.-

0.1

สานักปลัด

5.34 แผนงานงบกลาง

3
11

3.4
12.5

14,902,000
16,864,600.-

71.5
80.9

สานักปลัด

2
2

2.3
2.3

40,000.40,000.-

0.2
0.2

สานักปลัด

10.3
10.3

417,000
417,000.-

2
2

สานักปลัด,กองคลัง

รวม

9
9

รวมทั้งสิ้น

88

100

20,858,600.-

รวม
6. ยุทธศำสตร์กำรจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษำควำมสงบเรียบร้อย
6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
รวม
7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป

100
6

แบบ ผด.02
6

บัญชีจำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
เทศบำลตำบลทุ่งต้อม
******************************
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
รำยละเอียดของ
หน่วยงำน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
งบประมำณ
สถำนที่
ที่
โครงกำร
กิจกรรมที่เกิดขึ้น
รับผิดชอบ
(บำท)
ดำเนินกำร
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
จำกโครงกำร
หลัก
1 โครงการวางท่ อ ระบาย ว างท่ อคอ นกรี ต 1,224,000.- หมู่ที่ 4
กองช่าง
บ้านศรีก่อเก๊า
นาคอนกรีตเสริมเหล็ก เสริมเหล็กชนิดปาก
ชนิ ด ปากลิ นราง เลี ย บ ลิ นราง เลี ย บทาง
ทางหลวงท้องถิ่น
หลวงท้อ งถิ่น สาย
สายบ้ านไร่ -บ้ านสั น จิ กุ่ ง บ้านไร่-บ้านสันจิกุ่ง
บ้านศรีก่อเก๊า หมู่ที่ 4 บ้ า น ศ รี ก่ อ เ ก๊ า
จานวน 186 ท่อน
พร้ อมบ่อพัก คสล.
จ า น ว น 2 0 บ่ อ
ตามแบบมาตรฐาน
ง า น ท า ง ส า ห รั บ
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง
ส่วนท้องถิ่น
7

7
แบบ ผด.02

1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
รำยละเอียดของ
หน่วยงำน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
งบประมำณ
สถำนที่
ที่
โครงกำร
กิจกรรมที่เกิดขึ้น
รับผิดชอบ
(บำท)
ดำเนินกำร
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
จำกโครงกำร
หลัก
2 โครงการบูรณะซ่อมแซม บู ร ณะซ่ อ มแซมผิ ว 100,000.หมู่ที่ 6
กองช่าง
บ้านแม่กุ้งหลวง
ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ท า ง แ อ ส ฟั ล ต์
ซอย 2 บ้ า นแม่ กุ้ งหลวง คอนกรี ต ซอย 2
หมู่ที่ 6
บ้านแม่กุ้งหลวง
หมู่ ที่ 6 ขนาดผิ ว
ทางกว้าง
2.50เมตร
ผิ ว ท า ง ห น า โ ด ย
เฉลี่ ย 0.05 เมตร
ระยะทาง 0.124
กิโลเมตร หรือพืนที่
ผิ ว ทางไม่ น้ อ ยกว่ า
310 เมตร
ตามแบบมาตรฐาน
ง า น ท า ง ส า ห รั บ
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง
ส่วนท้องถิ่น
8

แบบ ผด.02

1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
รำยละเอียดของ
ที่
โครงกำร
กิจกรรมที่เกิดขึ้น
จำกโครงกำร
3 โครงการวางท่อระบายนา วางท่อคอนกรีต
คอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด เสริมเหล็กชนิด
ปากลินราง ซอย 1 บ้าน ปากลินราง
แม่กุ้งน้อย หมู่ที่ 8
ขนาดเส้นผ่า

หน่วยงำน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
สถำนที่
รับผิดชอบ
ดำเนินกำร
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
238,000.- หมู่ที่ 8
กองช่าง

งบประมำณ
(บำท)

บ้านแม่กุ้งน้อย

ศูนย์กลาง1.00เมตร

จานวน 79 ท่อน
พร้อมทังก่อสร้าง
ดาดคอนกรีต
ป้องกันการกัดเซาะ
ท่อระยายนา
จานวน 1 แห่ง
และถมหินคุก
ขยายไหล่ทาง ตาม
แบบมาตรฐาน
งานทางสาหรับ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

9

ที่
4

แบบ ผด.02
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
รำยละเอียดของ
หน่วยงำน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
งบประมำณ
สถำนที่
โครงกำร
กิจกรรมที่เกิดขึ้น
รับผิดชอบ
(บำท)
ดำเนินกำร
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
จำกโครงกำร
หลัก
โครงการเสริ ม ผนั ง ราง เสริมผนังรางส่งนา
400,000.- หมู่ที่ 9
กองช่าง
บ้านแม่กุ้งน้อย
ส่ ง น าคอนกรี ต เสริ ม คอนกรีตเสริมเหล็ก
เหล็ ก บ้ า นแม่ กุ้ ง น้ อ ย 4 ช่วง ช่วงที่ 1
สูงเฉลี่ย 0.7 เมตร
หมู่ที่ 9
ยาว 22 เมตร
ช่วงที่ 2/1
สูงเฉลี่ย 0.7 เมตร
ยาว 5.7 เมตร
ช่วงที่ 2/2
สูงเฉลี่ย 1.20เมตร

ยาว 14.3 เมตร
ช่วงที่ 3 สูงเฉลี่ย
1.40 เมตร
ยาว 35 เมตร
และช่วงที่ 4
สูงเฉลี่ย 1.10เมตร

ยาว 13 เมตร
รวม

4

1,962,000.10

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ควำมยั่งยืน

แบบ ผด.02

2.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
รำยละเอียดของ
ที่
โครงกำร
กิจกรรมที่เกิดขึ้น
จำกโครงกำร
1 โครงการกิจกรรมโรงเรียน -การรับสมัคร
ผู้สูงอายุ
นักเรียนผู้สูงอายุ
-การเรียนตาม
หลักสูตรที่
เหมาะสมสาหรับ
ผู้สูงอายุ
2 โครงการจัดกิจกรรม
วันแม่แห่งชาติ

-จัดซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ
-จัดนิทรรศการ
เกี่ยวกับพระราช
ประวัติและพระราช
กรณียกิจที่สาคัญ
-ถวายราชสดุดี
เฉลิมพระเกียรติ
และประกาศสดุดี
พระเกียรติคุณ

หน่วยงำน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
สถำนที่
รับผิดชอบ
ดำเนินกำร
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
10,000.- สานักงาน สานักปลัด
เทศบาลตาบล (หน.ฝ่าย
ทุ่งต้อม
ธุรการ)

งบประมำณ
(บำท)

5,000.-

สานักงาน สานักปลัด
เทศบาลตาบล (นักจัดการฯ)
ทุ่งต้อม

11

แบบ ผด.02

2.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงกำร

3 โครงการจ้างนักเรียน
นักศึกษาให้มีงานทาช่วง
ปิดภาคเรียน

4 โครงการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

รำยละเอียดของ
งบประมำณ
สถำนที่
กิจกรรมที่เกิดขึ้น
(บำท)
ดำเนินกำร
จำกโครงกำร
สานักงาน
-เปิดรับสมัคร
20,000.เทศบาลตาบล
นักเรียน นักศึกษาที่
ทุ่งต้อม
สนใจเข้าร่วม
โครงการ
-คณะกรรมการ
ดาเนินการคัดเลือก
โดยการสัมภาษณ์
-มอบหมายงาน
และติดตาม
ประเมินผล
สานักงาน
-จัดกิจกรรมเนื่อง
10,000.เทศบาลตาบล
ในพระราชพิธี
ทุ่งต้อม
สาคัญต่างๆ ของ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ
ในราชกาลที่ 9
และพระบรมวงศา
นุวงศ์ทุกพระองค์

หน่วยงำน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
สานักปลัด
(ธุรการ)

สานักปลัด
(นักจัดการฯ)

12

แบบ ผด.02

2.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงกำร

5 โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติงาน
และศึกษาดูงานแกนนา
ผู้สูงอายุในตาบลทุ่งต้อม

6 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของศูนย์
ปฏิบัติงานต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด

รำยละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น
จำกโครงกำร
-จัดฝึกอบรมให้
ความรู้ 1 วัน
-กิจกรรมศึกษาดู
งานในองค์กรที่
เกี่ยวข้องด้านการ
ส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุที่มี
ศักยภาพเข้มแข็ง
เป็นรูปธรรม
-จัดอบรมให้ความรู้
แก่ผู้นาชุมชน
ผู้บริหาร สมาชิก
สภา ข้าราชการ
และพนักงานจ้าง

หน่วยงำน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
สถำนที่
รับผิดชอบ
ดำเนินกำร
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
20,000.- -ห้องประชุม สานักปลัด
เทศบาลตาบล (หน.ฝ่าย
ทุ่งต้อม
ธุรการ)

งบประมำณ
(บำท)

-ทัศนศึกษาดู
งานองค์กรที่
เข้มแข็งด้านการ
จัดการส่งเสริม
อาชีพผู้สงู อายุ
ในพืนที่เขต
ภาคเหนือ

5,000.- เทศบาลตาบล

สานักปลัด
ทุ่งต้อม หรือใน (นิติกร)
เขตจังหวัด
เชียงใหม่
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แบบ ผด.02

2.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงกำร

7 โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในเด็กและเยาวชน
8 โครงการส่งเสริมอาชีพ
การแปรรูปผลไม้ใน
ตาบล
9 โครงการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพและทัศนศึกษา
ดูงานด้านการทางาน
เพื่อพัฒนาบทบาทสตรี

รำยละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น
จำกโครงกำร
-จัดฝึกอบรมให้แก่
เด็กและเยาวชน
-กิจกรรมเดิน
รณรงค์
อบรมให้ความรู้แก่
ผู้ที่สนใจเข้าร่วม
โครงการ
-จัดอบรมเรื่อง
บทบาทสตรีในการ
ทางานร่วมกับ
องค์กรชุมชนอื่นๆ
-กิจกรรมกลุ่มเพื่อ
ฝึกทักษะการ
จัดระบบความคิด
-แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และ
ความคิดเห็น
-การพัฒนาศักยภาพ
สตรีในการทางานจิต
อาสา

หน่วยงำน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
สถำนที่
รับผิดชอบ
ดำเนินกำร
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
10,000.- -ห้องประชุม สานักปลัด
เทศบาลตาบล
(นิติกร)

งบประมำณ
(บำท)

ทุ่งต้อม
-ตาบลทุ่งต้อม
10,000.- เทศบาลตาบล สานักปลัด
ทุ่งต้อม
(หน.ฝ่าย

30,000.- -ห้องประชุม

เทศบาลตาบล
ทุ่งต้อม
-กิจกรรมศึกษา
ดูงาน ณ พืนที่
เกี่ยวข้องและ
เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์
ของโครงการ
จานวน 1 วัน
(ไม่รวมวัน
เดินทาง)

ธุรการ)
สานักปลัด
(หน.ฝ่าย
ธุรการ)
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แบบ ผด.02
2.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
รำยละเอียดของ
ที่
โครงกำร
กิจกรรมที่เกิดขึ้น
จำกโครงกำร
10 โครงการสนับสนุนการ จัดแสดงและ
จัดแสดงและจาหน่าย
จาหน่ายสินค้า
สินค้า OTOP ในงานฤดู OTOP
หนาวและงาน OTOP
ของดีเชียงใหม่
11 โครงการสนับสนุนการ จัดแสดงและ
จัดแสดงและจาหน่าย
จาหน่ายสินค้า
สินค้า OTOP ในงาน
OTOP
มหกรรมไม้ดอกไม้
ประดับ
รวม
11

5,000.-

หน่วยงำน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
สถำนที่
รับผิดชอบ
ดำเนินกำร
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
จังหวัดเชียงใหม่ สานักปลัด

5,000.-

จังหวัดเชียงใหม่ สานักปลัด

งบประมำณ
(บำท)

130,000.-

2.2 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
ที่
1

โครงกำร

โครงการสนับสนุนการ
จัดงานมหกรรมไม้
ดอกไม้ประดับจังหวัด
เชียงใหม่
รวม
1

รำยละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น
จำกโครงกำร
จัดทารถบุผาชาติ
ร่วมขบวนแห่รถ
บุปผาชาติ
ประจาปี 25๖๒

หน่วยงำน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
สถำนที่
รับผิดชอบ
ดำเนินกำร
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
๒๒,๐๐๐.- อาเภอเมือง ปกครอง
เชียงใหม่
อาเภอ
สันป่าตอง

งบประมำณ
(บำท)

22,000.15

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่ำงยั่งยืน

แบบ ผด.02

3.1 แผนงำนสำธำรณสุข
รำยละเอียดของ
หน่วยงำน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
งบประมำณ สถำนที่
ที่
โครงกำร
กิจกรรมที่เกิดขึ้น
รับผิดชอบ
(บำท)
ดำเนินกำร
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
จำกโครงกำร
หลัก
1 โครงการทุ่งต้อม -กิจกรรมรณรงค์
5,000.- หมูท่ ี่ 2-11 สานักปลัด
ร่วมใจ ขยะเหลือ คัดแยกขยะ
ตาบล
(นวก.
ใช้ ไม่ไร้ประโยชน์ -จัดทาสื่อรณรงค์
ทุ่งต้อม
เกษตร)
การคัดแยกขยะ
ก่อนทิง
2 โครงการบริหาร -เก็บ ขน และ
860,000.- หมู่ที่ 2-11 สานักปลัด
จัดการขยะภายใน กาจัดขยะภายใน
ตาบล
(นวก.
ชุมชน
ชุมชน
ทุ่งต้อม
เกษตร)
3 โครงการรณรงค์ -จัดทาป้าย
30,000.- หมู่ที่ 2-11 สานักปลัด
ป้องกันโรค
ประชาสัมพันธ์โรค
ตาบล
(นวก.
ไข้เลือดออก
ไข้เลือดออก
ทุ่งต้อม สาธารณสุข)
-พ่นหมอกควันใน
การทาลายตัวแก่
ของยุงลาย
4 โครงการรณรงค์ -ป้ายระชาสัมพันธ์
5,000.- หมู่ที่ 2-11 สานักปลัด
ความรู้เรื่องไข้หวัดนก
ป้องกันโรค
ตาบล
(นวก.
-พ่นสารเคมีฆ่า
ไข้หวัดนก
ทุ่งต้อม สาธารณสุข)
เชื้อในพื้นที่เสี่ยง
16

3.1 แผนงำนสำธำรณสุข
รำยละเอียดของ
งบประมำณ สถำนที่
ที่
โครงกำร
กิจกรรมที่เกิดขึ้น
(บำท)
ดำเนินกำร
จำกโครงกำร
5 โครงการรณรงค์ -จัดทาป้ายรณรงค์
30,000.- หมูท่ ี่ 2-11
ประชาสัมพันธ์การ
ป้องกันโรคพิษ
ตาบล
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
สุนัขบ้า
ทุ่งต้อม
-ให้บริการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

6 โครงการระบบเฝ้า
ระวังสุขภาพหนึ่ง
เดียวของชุมชน
(PODD)
7 โครงการรัก

ปลอดภัย
ทุ่งต้อมร่วมใจ
ห่างไกลยาเสพติด

8 โครงการดูแล
สุขภาพประชาชน
โดยตรวจหา
สารพิษใน
เกษตรกรและ
ผู้บริโภค

-อบรมให้ความรู้
อาสาสมัคร PODD
-กิจกรรมด้านการ
ป้องกันโรคระบาด
และภัยธรรมชาติ
-อบรมให้ความรู้แก่
เยาวชน
-สร้างแกนนา
เยาวชน
-อบรมให้ความรูแ้ ก่
เกษตรกรและผู้บริโภค
-กิจกรรมตรวจหา
สารพิษตกค้างในเลือด
-กิจกรรมอบรมให้
ความรู้แก่กลุ่มเสี่ยง
และไม่ปลอดภัย

แบบ ผด.02
หน่วยงำน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
สานักปลัด
(นวก.
สาธารณสุข)

10,000.- หมู่ที่ 2-11 สานักปลัด
ตาบล
(นวก.
ทุ่งต้อม สาธารณสุข)
6,000.- ห้องประชุม สานักปลัด
เทศบาล
(นิติกร)
ตาบล
ทุ่งต้อม
6,170.- บ้านป่าลาน คณะกรรม
หมู่ที่ 2
การ
ตาบล
หมูบ่ ้าน
ทุ่งต้อม บ้านป่าลาน
หมู่ที่ 2
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แบบ ผด.02

3.1 แผนงำนสำธำรณสุข

รำยละเอียดของ
หน่วยงำน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
งบประมำณ สถำนที่
ที่
โครงกำร
กิจกรรมที่เกิดขึ้น
รับผิดชอบ
(บำท)
ดำเนินกำร
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
จำกโครงกำร
หลัก
9 โครงการพัฒนา -อบรมให้ความรู้
6,485.- บ้านป่าลาน คณะกรรมการ
คุณภาพชีวิต
แก่ผู้สูงอายุกลุ่ม
หมู่ท่ี 2
หมู่บ้าน
ผู้สูงอายุ
ติดบ้านและติด
ตาบล
บ้านป่าลาน
ปลอดภัยสู่
สังคม
ทุ่งต้อม
หมู่ที่ 2
ตาบลสุขภาวะ
10 โครงการตรวจหา -อบรมให้ความรู้
7,345.- บ้านป่าลาน คณะกรรมการ
มะเร็งเต้านมด้วย แก่สตรี
หมู่ที่ 2
หมู่บ้าน
ตนเองและ
กลุ่มเป้าหมาย
ตาบล
บ้านป่าลาน
รณรงค์ให้ความรู้
ทุ่งต้อม
หมู่ที่ 2
เรื่องมะเร็งปาก
มดลูก

11 โครงการดูแล
สุขภาพ
ประชาชนโดย
ตรวจหาสารพิษ
ในเกษตรกรและ
ผู้บริโภค

-อบรมให้ความรู้
แก่เกษตรกรและ
ผู้บริโภค
-กิจกรรมตรวจหา
หารพิษตกค้างใน
เลือด
-กิจกรรมอบรมให้
ความรู้แก่กลุ่ม
เสี่ยงและไม่
ปลอดภัย

6,170.- บ้านสบหาร คณะกรรมการ
หมู่ที่ 3
หมู่บ้าน
ตาบล
บ้านสบหาร
ทุ่งต้อม
หมู่ที่ 3
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3.1 แผนงำนสำธำรณสุข

แบบ ผด.02

รำยละเอียดของ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
หน่วยงำน
กิจกรรมที่
งบประมำณ สถำนที่
ที่
โครงกำร
รับผิดชอบ
เกิดขึ้นจำก
(บำท)
ดำเนินกำร
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
โครงกำร
12 โครงการพัฒนา -อบรมให้ความรู้
6,485.- บ้านสบหาร คณะกรรมการ
คุณภาพชีวิต
แก่ผู้สูงอายุกลุ่ม
หมู่ที่ 3
หมู่บ้าน
ผู้สูงอายุ
ติดบ้านและติด
ตาบล
บ้านสบหาร
ปลอดภัย
สังคม
ทุ่งต้อม
หมู่ที่ 3
สู่ตาบลสุขภาวะ
13 โครงการ
-อบรมให้ความรู้
7,345.- บ้านสบหาร คณะกรรมการ
ตรวจหามะเร็ง แก่สตรี
หมู่ที่ 3
หมู่บ้าน
เต้านมด้วย
กลุ่มเป้าหมาย
ตาบล
บ้านสบหาร
ตนเองและ
ทุ่งต้อม
หมู่ที่ 3
รณรงค์ให้
ความรู้เรื่อง
มะเร็งปากมดลูก
14 โครงการชุมชน -คัดกรองกลุ่มเสี่ยง
6,900.- บ้านก่อเก๊า คณะกรรมการ
ร่วมใจ ต้านภัย -อบรมให้ความรู้
หมู่ที่ 4
หมู่บ้าน
กลุ่มเสี่ยงเรื่อง
วัณโรค
ตาบล
บ้านก่อเก๊า
โรควัณโรค
ทุ่งต้อม
หมู่ที่ 4
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แบบ ผด.02

3.1 แผนงำนสำธำรณสุข
ที่

โครงกำร

15 โครงการ
ส่งเสริมบริการ
งานแพทย์แผน
ไทยในผู้ป่วย
เบาหวาน
16 โครงการ
ส่งเสริม
สนับสนุนการ
ดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุใน
ชุมชน
17 โครงการดูแล
สุขภาพประชาชน
โดยตรวจหา
สารพิษใน
เกษตรกรและ
ผู้บริโภค

รำยละเอียดของ
หน่วยงำน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
งบประมำณ สถำนที่
กิจกรรมที่เกิดขึ้น
รับผิดชอบ
(บำท)
ดำเนินกำร
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
จำกโครงกำร
หลัก
-อบรมให้ความรู้
5,900.- บ้านก่อเก๊า คณะกรรมการ
การดูแลเท้าและ
หมู่ที่ 4
หมู่บ้าน
นวดเท้าให้แก่กลุ่ม
ตาบล
บ้านก่อเก๊า
ผู้ป่วยเบาหวาน
ทุ่งต้อม
หมู่ที่ 4
และกลุ่มเสี่ยงใน
หมู่บ้าน
-อบรมให้แก่
ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 6
และทีมแพทย์
เครือข่ายดูแล
สุขภาพ
-กิจกรรมตรวจ
สุขภาพ

-อบรมให้ความรู้แก่
เกษตรกรและ
ผู้บริโภค
-กิจกรรมตรวจหา
หารพิษตกค้างใน
เลือด
-กิจกรรมอบรมให้
ความรู้แก่กลุม่ เสี่ยง
และไม่ปลอดภัย

7,200.- บ้านก่อเก๊า คณะกรรมการ
หมู่ที่ 4
หมู่บ้าน
ตาบล
บ้านก่อเก๊า
ทุ่งต้อม
หมู่ที่ 4

6,170.-

บ้านไร่
หมู่ที่ 5
ตาบล
ทุ่งต้อม

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน
บ้านไร่
หมู่ที่ 5
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แบบ ผด.02
3.1 แผนงำนสำธำรณสุข
ที่

โครงกำร

18 โครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ
ปลอดภัย
สู่ตาบลสุขภาวะ

รำยละเอียดของ
หน่วยงำน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
งบประมำณ สถำนที่
กิจกรรมที่เกิดขึ้น
รับผิดชอบ
(บำท)
ดำเนินกำร
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
จำกโครงกำร
หลัก
-อบรมให้ความรู้
6,485.- บ้านไร่ คณะกรรมการ
แก่ผู้สูงอายุกลุ่ม
หมูท่ ี่ 5
หมู่บ้าน
ติดบ้านและติด
ตาบล
บ้านไร่
สังคม
ทุ่งต้อม
หมู่ที่ 5

19 โครงการตรวจหา -อบรมให้ความรู้
มะเร็งเต้านมด้วย แก่สตรี
ตนเองและ
กลุ่มเป้าหมาย

7,345.-

20 โครงการชุมชน
ร่วมใจ ต้านภัย
วัณโรค

6,900.-

รณรงค์ให้ความรู้
เรื่องมะเร็งปาก
มดลูก

-คัดกรองกลุ่ม
เสี่ยง
-อบรมให้ความรู้
กลุ่มเสี่ยงเรื่องโรค
วัณโรค

บ้านไร่
หมู่ที่ 5
ตาบล
ทุ่งต้อม

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน
บ้านไร่
หมู่ที่ 5

บ้าน
คณะกรรมการ
แม่กุ้งหลวง
หมู่บ้าน
หมู่ที่ 6
บ้านแม่กุ้ง
ตาบล
หลวง
ทุ่งต้อม
หมู่ที่ 6

21

3.1 แผนงำนสำธำรณสุข
ที่

โครงกำร

21 โครงการ
ส่งเสริมบริการ
งานแพทย์แผน
ไทยในผู้ป่วย
เบาหวาน
22 โครงการ
ส่งเสริม
สนับสนุนการ
ดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุใน
ชุมชน
23 โครงการชุมชน
ร่วมใจ ต้านภัย
วัณโรค

แบบ ผด.02

รำยละเอียดของ
หน่วยงำน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
งบประมำณ สถำนที่
กิจกรรมที่เกิดขึ้น
รับผิดชอบ
(บำท)
ดำเนินกำร
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
จำกโครงกำร
หลัก
-อบรมให้ความรู้
5,900.บ้าน
คณะกรรมการ
การดูแลเท้าและ
แม่กุ้งหลวง
หมู่บ้าน
นวดเท้าให้แก่กลุ่ม
หมู่ที่ 6
บ้านแม่กุ้ง
ผู้ป่วยเบาหวาน
ตาบล
หลวง
และกลุ่มเสี่ยงใน
ทุ่งต้อม
หมู่ที่ 6
หมู่บ้าน
-อบรมให้แก่
7,200.บ้าน
คณะกรรมการ
ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 6
แม่กุ้งหลวง
หมู่บ้าน
และทีมแพทย์
หมู่ที่ 6
บ้านแม่กุ้ง
เครือข่ายดูแล
ตาบล
หลวง
สุขภาพ
ทุ่งต้อม
หมู่ที่ 6
-กิจกรรมตรวจ
สุขภาพ
-คัดกรองกลุ่ม
6,900.- บ้านสันจิกุ่ง คณะกรรมการ
เสี่ยง
หมู่ที่ 7
หมู่บ้าน
-อบรมให้ความรู้
ตาบล
บ้านสันจิกุ่ง
กลุ่มเสี่ยงเรื่องโรค
ทุ่งต้อม
หมู่ที่ 7
วัณโรค
22

แบบ ผด.02
3.1 แผนงำนสำธำรณสุข
รำยละเอียดของ
หน่วยงำน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
งบประมำณ สถำนที่
ที่
โครงกำร
กิจกรรมที่เกิดขึ้น
รับผิดชอบ
(บำท)
ดำเนินกำร
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
จำกโครงกำร
หลัก
24 โครงการส่งเสริม -อบรมให้ความรู้
5,900.- บ้านสันจิกุ่ง คณะกรรมการ
หมูท่ ี่ 7
บริการงาน
การดูแลเท้าและ
หมู่บ้าน
ตาบล
แพทย์แผนไทย นวดเท้าให้แก่กลุ่ม
บ้านสันจิกุ่ง
ทุ่งต้อม
ในผู้ป่วย
ผู้ป่วยเบาหวาน
หมู่ที่ 7
เบาหวาน
และกลุ่มเสี่ยงใน
หมู่บ้าน
25 โครงการส่งเสริม -อบรมให้แก่
7,200.- บ้านสันจิกุ่ง คณะกรรมการ
หมู่ที่ 7
สนับสนุนการ
ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 6
หมู่บ้าน
ตาบล
ดูแลสุขภาพ
และทีมแพทย์
บ้านสันจิกุ่ง
ทุ่งต้อม
ผู้สูงอายุใน
เครือข่ายดูแล
หมู่ที่ 7
ชุมชน
สุขภาพ
-กิจกรรมตรวจ
สุขภาพ
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แบบ ผด.02
3.1 แผนงำนสำธำรณสุข
รำยละเอียดของ
กิจกรรมที่
งบประมำณ สถำนที่
ที่
โครงกำร
เกิดขึ้นจำก
(บำท)
ดำเนินกำร
โครงกำร
26 โครงการชุมชน -คัดกรองกลุ่ม
6,900.บ้าน
ร่วมใจ ต้านภัย เสี่ยง
แม่กุ้งน้อย
วัณโรค
-อบรมให้ความรู้
หมู่ที่ 8
กลุ่มเสี่ยงเรื่อง
ตาบล
โรควัณโรค
ทุ่งต้อม
27 โครงการส่งเสริม -อบรมให้ความรู้
5,900.บ้าน
การดูแลเท้าและ
บริการงาน
แม่กุ้งน้อย
แพทย์แผนไทย นวดเท้าให้แก่
หมู่ที่ 8
กลุ
ม
่
ผู
ป
้
ว
่
ย
ในผู้ป่วย
ตาบล
เบาหวานและ
เบาหวาน
ทุ่งต้อม
กลุ่มเสี่ยงใน
หมู่บ้าน
28 โครงการส่งเสริม -อบรมให้แก่
สนับสนุนการ ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 6
และทีมแพทย์
ดูแลสุขภาพ
เครือข่ายดูแล
ผู้สูงอายุใน
สุขภาพ
ชุมชน
-กิจกรรมตรวจ
สุขภาพ

7,200.-

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก

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.

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน
บ้านแม่กุ้งน้อย
หมู่ที่ 8
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน
บ้านแม่กุ้งน้อย
หมู่ที่ 8

บ้าน
คณะกรรมการ
แม่กุ้งน้อย
หมู่บ้าน
หมู่ที่ 8 บ้านแม่กุ้งน้อย
ตาบล
หมู่ที่ 8
ทุ่งต้อม
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แบบ ผด.02

3.1 แผนงำนสำธำรณสุข
รำยละเอียดของ
กิจกรรมที่
งบประมำณ สถำนที่
ที่
โครงกำร
เกิดขึ้นจำก
(บำท)
ดำเนินกำร
โครงกำร
29 โครงการชุมชน -คัดกรองกลุ่ม
6,900.บ้าน
ร่วมใจ ต้านภัย เสี่ยง
แม่กุ้งน้อย
วัณโรค
-อบรมให้ความรู้
หมู่ที่ 9
กลุ่มเสี่ยงเรื่อง
ตาบล
โรควัณโรค
ทุ่งต้อม
30 โครงการส่งเสริม -อบรมให้ความรู้
5,900.บ้าน
บริการงาน
การดูแลเท้าและ
แม่กุ้งน้อย
แพทย์แผนไทย นวดเท้าให้แก่
หมู่ที่ 9
ในผู้ป่วย
กลุ่มผู้ป่วย
ตาบล
เบาหวาน
เบาหวานและ
ทุ่งต้อม
กลุ่มเสี่ยงใน
หมู่บ้าน
31 โครงการส่งเสริม -อบรมให้แก่
7,200.บ้าน
สนับสนุนการ ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 6
แม่กุ้งน้อย
ดูแลสุขภาพ
และทีมแพทย์
หมู่ที่ 9
ผู้สูงอายุใน
เครือข่ายดูแล
ตาบล
ชุมชน
สุขภาพ
ทุ่งต้อม
-กิจกรรมตรวจ
สุขภาพ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก

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.

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน
บ้านแม่กุ้งน้อย
หมู่ที่ 9
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน
บ้านแม่กุ้งน้อย
หมู่ที่ 9

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน
บ้านแม่กุ้งน้อย
หมู่ที่ 9
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แบบ ผด.02

3.1 แผนงำนสำธำรณสุข

รำยละเอียดของ
หน่วยงำน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
งบประมำณ สถำนที่
ที่
โครงกำร
กิจกรรมที่เกิดขึ้น
รับผิดชอบ
(บำท)
ดำเนินกำร
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
จำกโครงกำร
หลัก
32 โครงการดูแล -อบรมให้ความรู้
6,170.- บ้านเหล่า คณะกรรมการ
แก่เกษตรกรและ
สุขภาพ
หมู่ที่ 10
หมู่บ้าน
ประชาชนโดย ผู้บริโภค
ตาบล
บ้านเหล่า
ตรวจหาสารพิษ -กิจกรรมตรวจหา
ทุ่งต้อม
หมู่ที่ 10
หารพิ
ษ
ตกค้
า
งใน
ในเกษตรกร
เลือด
และผู้บริโภค
-กิจกรรมอบรมให้
ความรู้แก่กลุ่ม
เสี่ยงและไม่
ปลอดภัย

33 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ
ปลอดภัย
สู่ตาบลสุขภาวะ
34 โครงการตรวจหา

-อบรมให้ความรู้
แก่ผู้สูงอายุกลุ่ม
ติดบ้านและติด
สังคม

6,485.-

บ้านเหล่า คณะกรรมการ
หมู่ที่ 10
หมู่บ้าน
ตาบล
บ้านเหล่า
ทุ่งต้อม
หมู่ที่ 10

-อบรมให้ความรู้
มะเร็งเต้านมด้วย แก่สตรี
ตนเองและณรงค์ กลุ่มเป้าหมาย

7,345.-

บ้านเหล่า คณะกรรมการ
หมู่ที่ 10
หมู่บ้าน
ตาบล
บ้านเหล่า
ทุ่งต้อม
หมู่ที่ 10

ให้ความรู้เรื่อง
มะเร็งปากมดลูก
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แบบ ผด.02

3.1 แผนงำนสำธำรณสุข
ที่

โครงกำร

35 โครงการชุมชน
ร่วมใจ ต้านภัย
วัณโรค
36 โครงการ
ส่งเสริมบริการ
งานแพทย์แผน
ไทยในผู้ป่วย
เบาหวาน
37 โครงการ
ส่งเสริม
สนับสนุนการ
ดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุใน
ชุมชน
รวม

37

รำยละเอียด
ของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจำก
โครงกำร
-คัดกรองกลุ่ม
เสี่ยง
-อบรมให้ความรู้
กลุ่มเสี่ยงเรื่อง
โรควัณโรค
-อบรมให้ความรู้
การดูแลเท้า
และนวดเท้า
ให้แก่กลุ่มผู้ป่วย
เบาหวานและ
กลุ่มเสี่ยงใน
หมู่บ้าน
-อบรมให้แก่
ผู้สูงอายุ หมู่ที่
6 และทีม
แพทย์เครือข่าย
ดูแลสุขภาพ
-กิจกรรมตรวจ
สุขภาพ

งบประมำณ
(บำท)
6,900.-

สถำนที่
ดำเนินกำร

บ้าน
ศรีโพธิ์งาม
หมู่ที่ 11
ตาบล
ทุ่งต้อม
5,900.บ้าน
ศรีโพธิ์งาม
หมู่ที่ 11
ตาบล
ทุ่งต้อม
7,200.-

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก

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.

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน
บ้านศรีโพธิ์งาม
หมู่ที่ 11
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน
บ้านศรีโพธิ์งาม
หมู่ที่ 11

บ้าน
คณะกรรมการ
ศรีโพธิ์งาม
หมู่บ้าน
หมู่ที่ 11 บ้านศรีโพธิ์งาม
ตาบล
หมู่ที่ 11
ทุ่งต้อม

1,140,000.27

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่ำงยั่งยืน

แบบ ผด.02

3.2 แผนงำนกำรเกษตร
ที่
1

2

รำยละเอียดของ
งบประมำณ สถำนที่
โครงกำร
กิจกรรมที่เกิดขึ้น
(บำท)
ดำเนินกำร
จำกโครงกำร
โครงการดินสวย -จัดอบรมให้
15,000.- ศูนย์สาธิต
นาใส ห่างไกล
ความรู้กับสมาชิก
การเรียนรู้
มลพิษ
และร่วมกันผลิต
เศรษฐกิจ
ปุ๋ย
พอเพียง
-จาหน่ายผลผลิต
เทศบาล
ปุ๋ยให้กับสมาชิก
ตาบล
และประชาชน
ทุง่ ต้อม
ทั่วไป
โครงการบริหาร -จัดอบรมให้
10,000.- -อบรมห้อง
และจัดการ
ความรู้แก่
ประชุม
ศูนย์บริการและ คณะกรรมการ
เทศบาล
ถ่ายทอด
ศูนย์และ
เทคโนโลยี
เจ้าหน้าที่ที่
การเกษตรประจา เกี่ยวข้อง
ตาบล
-กิจกรรมศึกษาหา
ความรู้นอก
สถานที่

หน่วยงำน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
สานักปลัด
(นวก.เกษตร)

สานักปลัด
(นวก.เกษตร)
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3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่ำงยั่งยืน

แบบ ผด.02

3.2 แผนงำนกำรเกษตร
รำยละเอียดของ
หน่วยงำน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
งบประมำณ
สถำนที่
ที่
โครงกำร
กิจกรรมที่เกิดขึ้น
รับผิดชอบ
(บำท)
ดำเนินกำร
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
จำกโครงกำร
หลัก
3 โครงการแปลง
-จัดทาแปลงสาธิต
15,000.- เทศบาล สานักปลัด
สาธิตศูนย์
การทาการเกษตร
ตาบล (นวก.เกษตร)
เศรษฐกิจพอเพียง พอเพียง
ทุ่งต้อม
เทศบาลตาบลทุ่ง
ต้อม
4 โครงการอนุรักษ์ -กาจัดวัชพืชที่ไม่
30,000.- ในเขตพืนที่ สานักปลัด
และดูแล
ส่งผลกระทบต่อ
เทศบาล (นวก.เกษตร)
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
ตาบล
ภายในเขต
ทุ่งต้อม
เทศบาลตาบลทุ่ง
หมู่ที่ 2-11
ต้อม
รวม
4
70,000.-

29

แบบ ผด.02
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสำนศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น
4.1 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร
ที่

โครงกำร

๑

โครงการจัดงาน
ประเพณียี่เป็ง

2

โครงการ
สนับสนุนการจัด
งานรัฐพิธีอาเภอ
สันป่าตอง
จังหวัดเชียงใหม่

3

โครงการ
สนับสนุนงาน
ประเพณีท้องถิ่น
อาเภอสันป่าตอง
จังหวัดเชียงใหม่

รำยละเอียดของ
หน่วยงำน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
งบประมำณ
สถำนที่
กิจกรรมที่เกิดขึ้น
รับผิดชอบ
(บำท)
ดำเนินกำร
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
จำกโครงกำร
หลัก
มีการาจัดท่านา
๓๐,๐๐๐.- หมู่ ๙ บ้าน
กอง
สาหรับลอย
แม่กุ้งน้อย การศึกษา
กระทงพร้อม
ตกแต่งสถานที่
ลอยกระทง
วันรัฐพิธีต่างๆ เช่น
๗,๐๐๐.- ที่ว่าการ
ปกครอง
วันปิยะมหาราช,วัน
อาเภอ
อาเภอ
เฉลิมพระชน
สันป่าตอง สันป่าตอง
พรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๖๒

ประเพณีทาบุญ
ตักบาตรเนื่องใน
วันขึนปีใหม่วันที่
๑มการาคม
๒๕๖๒

๓,๐๐๐.-

ที่ว่าการ
อาเภอ
สันป่าตอง

ปกครอง
อาเภอ
สันป่าตอง
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แบบ ผด.02

ที่
4

5

6

4.1 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร
รำยละเอียดของ
งบประมำณ
โครงกำร
กิจกรรมที่เกิดขึ้น
(บำท)
จำกโครงกำร
โครงการสืบสาน ให้กลุ่มชาติพันธุ์
๘,๐๐๐.ชาติพันธ์
ต่างๆจัดแสดง
ตานานศิลป์
สาธิตศิลป
ถิ่นสันป่าตอง
วัฒนธรรม ของ
กลุ่มชาติพันธุ์
ต่างๆในพืนที่
โครงการส่งเสริม
อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
สร้างภูมิคุ้มกันใน
มิติวัฒนธรรม
โครงการจัดงาน
ประเพณีรดนา
ดาหัว

จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการการ
ถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้แก่
เยาวชนและ
ประชาชน
มีการรดนาดาหัว
ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลตาบล
ทุ่งต้อม

หน่วยงำน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
สถำนที่
รับผิดชอบ
ดำเนินกำร
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
ในพืนที่
สภา
อาเภอ
วัฒนธรรม
สันป่าตอง
อาเภอ
สันป่าตอง

๕,๐๐๐.-

ในพืนที่
อาเภอ
สันป่าตอง

สภาวัฒน
ธรรม
อาเภอ
สันป่าตอง

๒๐,๐๐๐.-

เทศบาล
ตาบล
ทุ่งต้อม

กอง
การศึกษา
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4.1 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร
รำยละเอียดของ
งบประมำณ
สถำนที่
ที่
โครงกำร
กิจกรรมที่เกิดขึ้น
(บำท)
ดำเนินกำร
จำกโครงกำร
7 โครงการจัดงาน มีการจัดทาไม้คา
๕๐,๐๐๐.- หมู่บ้าน
ประเพณีแห่
โพธิ์ และตกแต่ง
หมู่ที่ ๒-๑๑
ไม้คาโพธิ์
ให้สวยงามเพื่อ
นาไปถวายวัด
แต่ละบ้าน
8 โครงการจัดงาน มีการสรงนาพระ
๘๐,๐๐๐.- หมู่บ้าน
ประเพณีสรงนา และเปลี่ยนผ้า
หมู่ที่
พระธาตุ
คลุ้มพระธาตุ
๒-๖,๘-๑๐
มีการเทศนาธรรม
9 โครงการธรรม
มีการแสดงธรรม
๑๐,๐๐๐.- เทศบาล
ร้อยใจสายใย
เทศนาหรือ
ตาบล
ชุมชน
ธรรมบรรยาย
ทุ่งต้อม
รวม
9
213,000.-

แบบ ผด.02
หน่วยงำน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา
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แบบ ผด.02

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน
5.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ที่

โครงกำร

รำยละเอียดของ
กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจำก
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

1 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา
(โรงเรียนเทศบาล
ตาบลทุ่งต้อม)

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ๑,๐๕๐,๐๐๐.ในการดาเนิน
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถาน
ศึกษาสาหรับ
โรงเรียนเทศบาล
ตาบลทุ่งต้อม

2 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา
(ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
ตาบลทุ่งต้อม)

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดาเนิน
โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา
สาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบล
ทุ่งต้อม

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
หน่วยงำน
สถำนที่
รับผิดชอบ
ดำเนินกำร
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
โรงเรียน
เทศบาล
ตาบล
ทุ่งต้อม

๓๐๙,๒๐๐.- ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล
ตาบล
ทุ่งต้อม

กองการ
ศึกษา

กองการ
ศึกษา
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แบบ ผด.02
5.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ที่

โครงกำร

3

ค่าอาหารเสริม
(นม)

รำยละเอียดของ
หน่วยงำน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
งบประมำณ
สถำนที่
กิจกรรมที่เกิดขึ้น
รับผิดชอบ
(บำท)
ดำเนินกำร
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
จำกโครงกำร
หลัก
๑)เพื่อจ่ายเป็นค่า
๒๔๙,๒๐๐.- -โรงเรียน
กองการ
จัดซื้ออาหารเสริม
บ้านแม่กุ้ง
ศึกษา
(นม)ให้แก่เด็ก
หลวง
นักเรียนที่เรียนใน
โรงเรียน
สังกัดสานักงานคณะ
เทศบาล
กรรมการการศึกษา
ตาบลทุ่งต้อม
ขั้นพื้นฐานภายในเขต
-ศูนย์พัฒนา
เทศบาลตาบลทุ่งต้อม
จานวน
เด็กเล็ก
๑๑๔,๙๗๒ บาท
เทศบาล
๒)เพื่อจ่ายเป็นค่า
ตาบล
จัดซื้ออาหารเสริม
ทุ่งต้อม
(นม)ให้แก่เด็ก
นักเรียนและเด็ก
ปฐมวัยในสังกัดของ
โรงเรียนเทศบาล
ตาบลทุ่งต้อม
จานวน ๑๓๔,๑๓๔บาท

-เป็นไปตามแผน
พัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น๔ปี

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
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แบบ ผด.02
5.1 แผนงำนกำรศึกษำ
ที่
4

โครงกำร

รำยละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น
จำกโครงกำร

โครงการอาหาร เ พื่ อ จ่ า ย เ ป็ น เ งิ น
กลางวันนักเรียน อุ ด ห นุ น ใ ห้ กั บ

โรงเรี ย นบ้ า นแม่ กุ้ ง
หลวงเป็นค่า ใช้จ่า ย
ตามโครงการอาหาร
กลางวั น จ านวน
๒๔๐,๐๐๐ บาท

5

โครงการจัดงาน
วันเด็ก

รวม

5

มีการประกวดการ
แสดงมีการ
เล่นเกมส์,และตอบ
คาถาม

หน่วยงำน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
สถำนที่
รับผิดชอบ
ดำเนินกำร
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
๒๔๙,๒๐๐.- โรงเรียนบ้าน กองการ
แม่กุ้งหลวง
ศึกษา

งบประมำณ
(บำท)

๒๐,๐๐๐.-

โรงเรียน
เทศบาล
ตาบล
ทุ่งต้อม

กอง
การศึกษา

1,877,600.-

5.2แผนงำนสังคมสงเครำะห์
รำยละเอียดของ
งบประมำณ สถำนที่
ที่
โครงกำร
กิจกรรมที่เกิดขึ้น
(บำท)
ดำเนินกำร
จำกโครงกำร
1 โครงการเทศบาล -ช่วยเหลือราษฎร 10,000.- ห้องประชุม
ทุ่งต้อมรวมใจ
ที่ยากจนให้มี
เทศบาล
ต้านภัยหนาว
เครื่องห่มกันหนาว
ตาบล
ทุ่งต้อม
รวม
1
10,000.-

หน่วยงำน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
สานักปลัด
(นักจัดการฯ)

35

แบบ ผด.02

5.3 แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
รำยละเอียด
ของกิจกรรมที่ งบประมำณ
สถำนที่
ที่
โครงกำร
เกิดขึ้นจำก
(บำท)
ดำเนินกำร
โครงกำร
1 โครงการ
มีการแข่งขัน
๕๐,๐๐๐.- สนามกีฬา
แข่งขันกีฬา
ฟุตบอล เปตอง
เทศบาลตาบล
ประจาปี
ตะกร้อ กีฬา
ทุ่งต้อม
“ทุ่งต้อมเกมส์” พืนบ้าน
หมู่ ๙
2 โครงการ
มีการแข่งขัน
๒๕,๐๐๐.- สถานที่จดั
ส่งเสริมนักกีฬา ฟุตบอล
งานตามที่
เข้าร่วมการ
เปตอง ตะกร้อ
หน่วยงานระบุ
แข่งขันกีฬา
ประจาอาเภอ
รวม
2
75,000.-

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
หน่วยงำน
รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
หลัก

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา
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5.4 แผนงำนงบกลำง
ที่

โครงกำร

1

เบียยังชีพ
ผู้สูงอายุ

2

เบียยังชีพคน
พิการ

3

เบียยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์

รวม
.

3

แบบ ผด.02

รำยละเอียด
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
หน่วยงำน
ของกิจกรรมที่ งบประมำณ
สถำนที่
รับผิดชอบ
เกิดขึ้นจำก
(บำท)
ดำเนินกำร
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
โครงกำร
เบียยังชีพ
11,800,000.- หมู่ 2-11 สานักปลัด
ผู้สูงอายุ
ตาบลทุ่งต้อม (หน.ฝ่าย
ธุรการ)
จ่ายเบียยังชีคน 2,832,000.- หมู่ 2-11 สานักปลัด
พิการ
ตาบลทุ่งต้อม (หน.ฝ่าย
ธุรการ)
จ่ายเบียยังชีพ
270,000.- หมู่ 2-11 สานักปลัด
ผู้ป่วยเอดส์
ตาบลทุ่งต้อม (หน.ฝ่าย
ธุรการ)
14,902,000.-
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6. ยุทธศำสตร์กำรจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษำควำมสงบเรียบร้อย

แบบ ผด.02

6.1 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน
รำยละเอียดของ
กิจกรรมที่
งบประมำณ
สถำนที่
ที่
โครงกำร
เกิดขึ้นจำก
(บำท)
ดำเนินกำร
โครงกำร
1 โครงการรณรงค์ -ประชาสัมพันธ์
20,000.- บริเวณถนน
และประชา
เพื่อป้องกันและ
สายสันป่า
สัมพันธ์เพื่อลด ลดอุบัติเหตุทาง
ตอง-ลาพูน
อุบัติเหตุทาง
ถนน
ช่วงระหว่าง
ถนนในช่วง
-ตังจุดเพื่อ
บ้าป่าลาน
เทศกาล
รณรงค์ลด
หมู่ที่ 2-บ้าน
อุบัติเหตุทางถนน
สบหาร หมู่ท่ี
ในช่วงเทศกาล
3 ตาบลทุ่ง
ต้อม
2 โครงการอบรม -อบรมให้ความรู้ 20,000.- ห้องประชุม
ทบทวนภัยและ แก่เจ้าหน้าที่
เทศบาล
การปฏิบัติงาน ป้องกันและ
ตาบลทุ่งต้อม
หน่วยป้องกัน
บรรเทาสาธารณ
และบรรเทา
ภัย เจ้าหน้าที่
สาธารณภัย
เทศบาล และ
หน่วยงาน
ข้างเคียง
รวม
2
40,000.-

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
หน่วยงำน
รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
สานักปลัด
(นิติกร)

สานักปลัด
(นิติกร)
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7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี

แบบ ผด.02

7.1 แผนงำนบริหำรทั่วไป
ที่

โครงกำร

1

โครงการจัดการ
เลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและ
สมาชิกสภา
ท้องถิ่น

2

โครงการจัดงาน
วันเทศบาล

รำยละเอียดของ
งบประมำณ สถำนที่
กิจกรรมที่เกิดขึ้น
(บำท)
ดำเนินกำร
จำกโครงกำร
-จัดทาแผนการ
200,000.- หมู่ที่ 2-11
ดาเนินการเลือกตัง
ตาบล
-จัดทาแผน
ทุ่งต้อม
ประชาสัมพันธ์การ
เลือกตัง
-จัดทาแผนสื่อสาร
ในการเลือกตัง
-จัดทาแผนรักษา
ความสงบ
เรียบร้อยในการ
เลือกตัง
-กิจกรรมทาบุญ
5,000.เทศบาล
ตักบาตร
ตาบล
-จัดนิทรรศการ
ทุ่งต้อม
-กิจกรรม 5 ส
-ประชาสัมพันธ์
โครงการ

หน่วยงำน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
สานักปลัด
(นิติกร)

สานักปลัด
(หน.ฝ่าย
ธุรการ)
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ที่
3
4

5

7.1 แผนงำนบริหำรทั่วไป
รำยละเอียดของ
งบประมำณ
สถำนที่
โครงกำร
กิจกรรมที่เกิดขึ้น
(บำท)
ดำเนินกำร
จำกโครงกำร
โครงการเทศบาล -กิจกรรมพบปะ
20,000.- หมู่ 2-11
สัญจรพบ
ประชาชน
ประชาชน
11 หมู่บ้าน
โครงการฝึกอบรม -จัดอบรมสัมมนา 30,000.- ในจังหวัด
พัฒนาศักยภาพ
เชียงใหม่
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาพนักงานของ
เทศบาลตาบล
ทุ่งต้อม
โครงการเพิ่มเติม -ประชาคมหมู่บ้าน 20,000.- -หมู่ 2-11
หรือปรับปรุง
-จัดประชุม
จานวน 10
แผนพัฒนา
คณะกรรมการ
หมู่บา้ น
ท้องถิ่นสี่ปี
สนับสนุนการ
-ประชุม ณ
(พ.ศ.2561-2564) จัดทาแผน
ห้องประชุม
-จัดประชุม
เทศบาล
คณะกรรมการ
ตาบลทุ่งต้อม
พัฒนา
-จัดประชุม
ประชาคมท้องถิ่น

แบบ ผด.02
หน่วยงำน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
สานักปลัด
(นักจัดการฯ)

สานักปลัด
(บุคลากร)

สานักปลัด
(วิเคราะห์ฯ)
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แบบ ผด.02

7.1 แผนงำนบริหำรทั่วไป
ที่
6

7

8

รำยละเอียดของ
งบประมำณ สถำนที่
โครงกำร
กิจกรรมที่เกิดขึ้น
(บำท)
ดำเนินกำร
จำกโครงกำร
โครงการเพิ่ม
-จัดฝึกอบรมให้
10,000.- ห้องประชุม
ประสิทธิภาพการ ความรู้แก่
เทศบาล
ปฏิบัติตาม
ผู้บริหาร สมาชิก
ตาบล
พระราชบัญญัติ
สภา ข้าราชการ
ทุ่งต้อม
ข้อมูลข่าวสารของ พนักงาน ลูกจ้าง
ทางราชการ
พ.ศ.2540
โครงการวัน
-จัดนิทรรศการ
5,000.- เทศบาล
ท้องถิ่นไทย
-จัดพิธีถวายราช
ตาบล
สักการะพระ
ทุง่ ต้อม
จุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว
โครงการบริหาร
บริหารจัดการ
27,000.- ท้องถิ่น
จัดการศูนย์
ศูนย์ปฏิบัติการ
อาเภอ
ปฏิบัติการร่วมใน
ร่วมในการ
สันป่าตอง
การช่วยเหลือ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
ประชาชน

หน่วยงำน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
สานักปลัด
(นักจัดการฯ)

สานักปลัด
(หน.ฝ่าย
อานวยการ)

สานักปลัด

อปท.

9

โครงการจัดทา
-จัดอบรมให้
แผนที่ภาษีและ
ความรู้
ทะเบียนทรัพย์สิน
รวม
9

100,000.-

ห้องประชุม กองคลัง
เทศบาลตาบล
ทุ่งต้อม

417,000.41

แบบ ผด.02/1

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
เทศบำลตำบลทุ่งต้อม
*****************************************
1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1 แผนงำนบริหำรทั่วไป
ที่

ครุภัณฑ์

1 ตู้เหล็กแบบ
2 บาน
2 คอมพิวเตอร์

หน่วยงำน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
งบประมำณ สถำนที่
รำยละเอียดครุภัณฑ์
รับผิดชอบ
(บำท)
ดำเนินกำร
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน
5,500.เทศบาล สานักปลัด
ตาบล
(นวก.
ทุ่งต้อม
เกษตร)
- มีหน่วยประมวลผลกลาง
16,000.- เทศบาล สานักปลัด
(CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก
ตาบล
(นิติกร)
(2 core) จานวน 1 หน่วย โดย
ทุ่งต้อม
มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจา
แบบ Cache Memory ขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และ
มีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก
(Graphics Processing Unit)
ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ
42

1.1 แผนงำนบริหำรทั่วไป
ที่

ครุภัณฑ์

รำยละเอียดครุภัณฑ์

แบบ ผด.02/1
หน่วยงำน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
งบประมำณ สถำนที่
รับผิดชอบ
(บำท) ดำเนินกำร
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจา
แบบ Cache Memory
ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz
- มีหน่วยความจา
หลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล
(Hard Drive) ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive
ขนาดความจะไม่น้อย
กว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า
1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
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1.1 แผนงำนบริหำรทั่วไป
ที่

ครุภัณฑ์

รำยละเอียดครุภัณฑ์

แบบ ผด.02/1
หน่วยงำน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
งบประมำณ สถำนที่
รับผิดชอบ
(บำท) ดำเนินกำร
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

- มี DVD-RW หรือดีกว่า
แบบติดตั้งภายใน (Internal)
หรือภายนอก (External)
จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ
(Interface) แบบ USB 2.0
หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ
HDMI หรือ VGA จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
(Network Interface)
แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่า
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อย
กว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b,
g,n,ac)และ Bluetooth
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1.1 แผนงำนบริหำรทั่วไป
ที่

ครุภัณฑ์

3 เครื่องพิมพ์

แบบ ผด.02/1

หน่วยงำน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
งบประมำณ สถำนที่
รำยละเอียดครุภัณฑ์
รับผิดชอบ
(บำท) ดำเนินกำร
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
- มีความละเอียดในการพิมพ์
10,000.- เทศบาล สานักปลัด
ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
ตาบล (วิเคราะห์ฯ)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาว
ทุ่งต้อม
ดาไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที
(ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี
ไม่น้อยกว่า18 หน้าต่อนาที
(ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับ
หน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจา(Memory)
ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)
แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
(Network Interface) แบบ 1
0/100 Base-T หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ
สามารถใช้งานผ่านเครือข่าย
ไร้สาย (Wi-Fi) ได้
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แบบ ผด.02/1

1.1 แผนงำนบริหำรทั่วไป
ที่

ครุภัณฑ์

รำยละเอียดครุภัณฑ์

หน่วยงำน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
งบประมำณ สถำนที่
รับผิดชอบ
(บำท) ดำเนินกำร
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อย
กว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter
Legal และ Custom
4 คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพ
ขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผล
กลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 4 แกนหลัก
(4 core) จานวน 1 หน่วย มี
หน่วยความจาแบบ Cache
Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.2 GHz

30,000.-

เทศบาล
ตาบล
ทุ่งต้อม

กองคลัง
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1.1 แผนงำนบริหำรทั่วไป
ที่

ครุภัณฑ์

รำยละเอียดครุภัณฑ์

แบบ ผด.02/1
หน่วยงำน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
งบประมำณ สถำนที่
รับผิดชอบ
(บำท) ดำเนินกำร
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพ
แยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจาขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อ
แสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน
หน่วยประมวลผลกลาง แบบ
Graphics Processing Unit ที่
สามารถใช้หน่วยความจาหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อ
แสดงภาพที่มีความสามารถใน
การใช้หน่วยความจาหลักใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB
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แบบ ผด.02/1

1.1 แผนงำนบริหำรทั่วไป
ที่

ครุภัณฑ์

รำยละเอียดครุภัณฑ์

หน่วยงำน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
งบประมำณ สถำนที่
รับผิดชอบ
(บำท) ดำเนินกำร
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

- มีหน่วยความจาหลัก(RAM)
ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 8GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล
(Hard Drive) ชนิด SATA หรือ
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid St
ate Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 240 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า
จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
(Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-Tหรือ
ดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
รวม

4

61,500.-

48

1.2 แผนงำนกำรศึกษำ
ที่

ครุภัณฑ์

1 เครื่องพิมพ์

รำยละเอียดครุภัณฑ์
เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึก(Inkjet)
จานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถ
เป็น Printer, Copier, Scanne
rและ FAX ภายในเครื่อง
เดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่น
หมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่
น้อยว่า 4,800x1,200 dpi
หรือ 1,200x4,800 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาว
ดาไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที
(ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที
(ipm)

แบบ ผด.02/1
หน่วยงำน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
งบประมำณ สถำนที่
รับผิดชอบ
(บำท) ดำเนินกำร
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
กอง
7,900.- เทศบาล
การศึกษา
ตาบล
ทุ่งต้อม
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1.2 แผนงำนกำรศึกษำ
ที่

ครุภัณฑ์

รำยละเอียดครุภัณฑ์

แบบ ผด.02/1
หน่วยงำน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
งบประมำณ สถำนที่
รับผิดชอบ
(บำท) ดำเนินกำร
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่
น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที
(ppm)หรือ 10 ภาพต่อนาที
(ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร
ขนาด A4 (ขาวดา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกน
สูงสุดไม่น้อยกว่า
1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ
(Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้
ทั้งสีและขาวดา
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่
น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยาย
ได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
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1.2 แผนงำนกำรศึกษำ
ที่

ครุภัณฑ์

2 คอมพิวเตอร์

แบบ ผด.02/1

หน่วยงำน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
งบประมำณ สถำนที่
รำยละเอียดครุภัณฑ์
รับผิดชอบ
(บำท) ดำเนินกำร
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
กอง
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน 16,000.- เทศบาล
การศึกษา
สานักงาน (จอขนาดไม่น้อย
ตาบล
กว่า 19 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง
ทุ่งต้อม
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผล
กลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 2 แกนหลัก(2 Core)
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า3.5 GHz
หรือดีกว่าจานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจา
หลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บ
ข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SAT
A หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1TB หรือชนิด
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แบบ ผด.02/1

1.2 แผนงำนกำรศึกษำ
ที่

ครุภัณฑ์

รำยละเอียดครุภัณฑ์

หน่วยงำน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
งบประมำณ สถำนที่
รับผิดชอบ
(บำท) ดำเนินกำร
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

Solid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือ
ดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อม Interface แบบ
USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า
มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า
600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
รวม

2

23,900.52

1.3 แผนงำนเคหะและชุมชน
ที่

ครุภัณฑ์

1 คอมพิวเตอร์

แบบ ผด.02/1

หน่วยงำน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
งบประมำณ สถำนที่
รำยละเอียดครุภัณฑ์
รับผิดชอบ
(บำท) ดำเนินกำร
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน 22,000.- เทศบาล กองช่าง
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอภาพ
ตาบล
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
ทุ่งต้อม
จานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผล
กลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 4 แกนหลัก
(4 core) จานวน 1 หน่วย
มีหน่วยความจาแบบ
Cache Memory ขนาด
ไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
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1.3 แผนงำนเคหะและชุมชน
ที่

ครุภัณฑ์

รำยละเอียดครุภัณฑ์

แบบ ผด.02/1
หน่วยงำน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
งบประมำณ สถำนที่
รับผิดชอบ
(บำท) ดำเนินกำร
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพ
แยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจาขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อ
แสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน
หน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Process
ing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจาหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อ
แสดงภาพที่มีความสามารถใน
การใช้หน่วยความจาหลักใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB
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1.3 แผนงำนเคหะและชุมชน
ที่

ครุภัณฑ์

รำยละเอียดครุภัณฑ์

แบบ ผด.02/1
หน่วยงำน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
งบประมำณ สถำนที่
รับผิดชอบ
(บำท) ดำเนินกำร
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

- มีหน่วยความจา
หลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บ
ข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SAT
A หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า
จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
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แบบ ผด.02/1

1.3 แผนงำนเคหะและชุมชน
ที่

ครุภัณฑ์

รำยละเอียดครุภัณฑ์

หน่วยงำน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
งบประมำณ สถำนที่
รับผิดชอบ
(บำท) ดำเนินกำร
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)
แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
ไม่น้อยกว่า3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือ
ดีกว่า มี Contrast ไม่น้อย
กว่า 600:1 และมีขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
จานวน 1 หน่วย
รวม

1

22,000.-
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แบบ ผด.02/1
1.4 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
ที่

ครุภัณฑ์

1 คอมพิวเตอร์สาหรับงาน
สานักงาน

รำยละเอียด
ครุภัณฑ์

งบประมำณ
(บำท)

- มีหน่วยประมวลผล
กลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 2 แกนหลัก
(2 Core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า
3.5 GHz หรือดีกว่า
จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจา
หลัก (RAM) ชนิด
DDR4 หรือดีกว่า
มีขนาดไม่น้อยกว่า
4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บ
ข้อมูล (Hard Drive)
ชนิด SATA หรือ
ดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1TB หรือ
ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120GB
จานวน 1 หน่วย

16,000.-

หน่วยงำน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
สถำนที่
รับผิดชอบ
ดำเนินกำร
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
เทศบาล สานักปลัด
ตาบลทุ่งต้อม (หน.ฝ่าย
ธุรการ)
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1.4 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
ที่

ครุภัณฑ์

รำยละเอียด
ครุภัณฑ์

งบประมำณ
(บำท)

แบบ ผด.02/1

หน่วยงำน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
สถำนที่
รับผิดชอบ
ดำเนินกำร
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

- มี DVD-RW หรือ
ดีกว่า จานวน 1
หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network
Interface) แบบ
10/100/1000
Base-T หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1
ช่อง
- มีช่องเชื่อม
Interface แบบ
10/100/1000
Base-T หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1
ช่อง
- มีช่องเชื่อม
Interface แบบ USB
2.0 หรือดีกว่า ไม่
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1.4 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
ที่

ครุภัณฑ์

รำยละเอียด
ครุภัณฑ์

งบประมำณ
(บำท)

แบบ ผด.02/1

หน่วยงำน
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
สถำนที่
รับผิดชอบ
ดำเนินกำร
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และ
เมาส์
- มีจอภาพแบบ
LED หรือดีกว่า มี
Contrast Ratio
ไม่น้อยกว่า 600:1
และมีขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว จานวน
1 หน่วย
เป็นไปตามเกณฑ์
ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาปี พ.ศ.2561
ณ วันที่ 23
พฤษภาคม 2561

รวม

1

16,000.-
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