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แผนดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒563 

 

 
 

เทศบาลตำบลสิริราช 
ตำบลสันดอนแก้ว  อำเภอแม่ทะ   

จังหวัดลำปาง 
 
 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสริิราช 
งานนโยบายและแผน 

 
 
 
 
 
 



คำนำ 
 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  หมวด 5 ข้อ 26 ประกอบข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ
แผนการดำเนินงานโดยรวบรวมแผนงานและโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
   แผนดำเนินงาน เป็นเครื่องมือที่ ใช้ในการบริหารจัดการ และเป็นแนวทางพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้เจริญก้าวหน้าไปสู่จุดหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในทุกๆ ด้าน  
การจัดทำแผนดำเนินงานนั้น มีจุดหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่
ดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
และทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกและเกิดประสิทธิผลมากข้ึนอีกด้วย 
  แผนการดำเนินงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือแสดงรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ดำเนินงานจริงทั้งหมด ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลสิริราช ให้มีความชัดเจนในเชิง
ปฏิบัติ ทั้งนี้ในการจัดทำแผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุก ๆ ฝ่ายเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณ
มา ณ โอกาสนี้ 
 

    คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา 
        เทศบาลตำบลสิริราช 
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ส่วนที่ 1  บทนำ 
 

1.1 บทนำ 
 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ถูกจัดวางให้เป็นกลไกประสานการแก้ไขปัญหา และพัฒนาชุมชนระดับ
ตำบล/หมู่บ้าน ทำหน้าที่ในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการและกำหนดแนวทางพัฒนาให้ถูกต้องตรง
กับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น พัฒนาและบริหารงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยก่อให้เกิดความผาสุก 
ของประชาชนในตำบล 
 แผนการดำเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการ
พัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพ่ือให้แนวทางใน
การดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความ
ซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของ
แผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน 
 แผนดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการดำเนินให้
เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ ดำเนินการในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานมาจาก 

(1)  งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ) 

(2)  โครงการก/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ 
(ถ้ามี) 

(3)  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ 
ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(4)  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานการดำเนินโครงการ/ 
กิจกรรมการพัฒนาที่มีปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือแผนพัฒนาจังหวัด 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
 
 1.  เพ่ือแปลงโครงการ ไปสู่การเตรียมพร้อมจะปฏิบัติได้ในแต่ละปี โดยระบุรายละเอียดของสถานที่
ดำเนินการ เป้าหมายลักษณะกิจกรรม งบประมาณ 
 2.  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพ่ิมเติมของเทศบาลตำบลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3.  เป็นเครื่องมือสำหรับกำหนดทิศทางการพัฒนาตำบล และสำหรับใช้ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจำป ี
 
 
 
 
 
 



ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
 1.  ทำให้เทศบาลตำบลสิริราช  มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน  และใช้แผนดำเนินงานเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 2.  ทำให้เทศบาลตำบลสิริราช  มีแผนงาน/โครงการ  ตามความต้องการประชาชนและสามารถแก้ไข
ปัญหาได้ตรงความต้องการ 
 3.  ทำให้การพัฒนาในพื้นที่  องค์กรปกครองส่วนถิ่น ไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น  ๆ 

4.  ทำให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้าว่าเทศบาลตำบลสิริราช  จะดำเนินกิจกรรมอะไรบ้าง  เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลให้เป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใส  

 
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาล  หน่วย
ราชการกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน  ๆ  ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 2.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น
แผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 



แผนผังแสดงข้ันตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน (Flowchart Diagram) 
 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
  
 
  
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
  
 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
  
 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
ผู้บริหารท้องถิ่น 
  
 

 
 
 
 

 

รวบรวม 
โครงการ/กิจกรรม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานอ่ืนๆ 

 
จัดทำร่างแผนดำเนินงาน 

เสนอร่างแผนดำเนินงาน 
ต่อคณะกรรมการพัฒนา 

ท้องถิ่น 

พิจารณาร่างแผน 
ดำเนินงาน 

เสนอร่างแผนดำเนินงานต่อผู้บรหิาร 

ผู้บริหารให้ความ 
เห็นชอบและลงนาม 

ประกาศใช้ 
แผนดำเนินงาน 

 

ปิดประกาศให้ 
ประชาชนในท้องถิ่น 
ทราบโดยทั่วกัน 



ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 

  การจัดทำโครงการ/กิจกรรมในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 3 นั้น  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบโครงการ/กิจกรรม ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ของเทศบาลตำบลสิริราช ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ซึ่งจะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนา
เทศบาลตำบลสิริราช ประกอบด้วย 
  2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด. 01) 
  2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. 02) 
  2.3 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. 02/1) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
กิจกรรมและงบประมาณ (ผด. 01) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
กิจกรรมและงบประมาณ (ผด. 02) 



แผนด ำเนินงำนเพ่ือกำรบริกำรสำธำรณะ

ยุทธศำสตร์ จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำน
แผนงาน ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
   1) แผนงานเคหะและชุมชน 11 10.89 3,165,000     16.87 กองช่าง
   2) แผนงานเกษตร - - - -

รวม 11 10.89 3,165,000    16.87
2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม
    2.1) แผนงานเคหะและชุมชน 3 2.97 79,370          0.42 ส านักปลัด
    2.2) แผนงานเกษตร 6 5.94 65,500          0.35 ส านักปลัด

รวม 9 8.91 144,870       0.77
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม/ชุมชน
    3.1) แผนงานบริหารงานท่ัวไป 5 4.95 525,000        2.80 ส านักปลัด
    3.2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6 5.94 57,000          0.30 ส านักปลัด
    3.3) แผนงานการศึกษา 11 10.89 2,680,560     14.28 ส านักปลัด
    3.4) แผนงานสาธารณสุข 5 4.95 261,125        1.39 ส านักปลัด
    3.5) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 0.99 -                0.00 ส านักปลัด

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
เทศบำลต ำบลสิริรำช  อ ำเภอแม่ทะ  จังหวัดล ำปำง

แบบ ผด. 01
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ



ยุทธศำสตร์ จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำน
แผนงาน ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

    3.6) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 9 8.91 99,435          0.53 ส านักปลัด
    3.7) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 15 14.85 191,800        1.02 ส านักปลัด
    3.8) แผนงานงบกลาง 6 5.94 10,873,800   57.95 ส านักปลัด/กองช่าง

รวม 58 57.43 14,688,720  78.28
4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
    4.1) แผนงานส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  2 1.98 13,000          0.07 ส านักปลัด
    4.2) แผนงานเกษตร 8 7.92 163,000        0.87 ส านักปลัด

รวม 10 9.90 176,000       0.94
5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำองค์กร
    5.1) แผนงานบริหารท่ัวไป 10 9.90 406,200        2.16 ส านักปลัด/กองคลัง
    5.3) แผนงานเคหะและชุมชน 3 2.97 184,300        0.98 ส านักปลัด/กองคลัง/กองช่าง

รวม 13 12.87 590,500       3.15
รวมท้ังส้ิน 101 100.00 18,765,090  100.00



แผนด ำเนินงำนเพ่ือพัฒนำองค์กร

ยุทธศำสตร์ จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำน
แผนงาน ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำองค์กร
    5.1) แผนงานบริหารท่ัวไป 50 51.55 15,412,435   67.83 ส านักปลัด/คลัง
    5.2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 5.15 240,000        1.06 งานป้องกันฯ
    5.3) แผนงานการศึกษา 6 6.19 2,850,400     12.54 งานการศึกษา
    5.4) แผนงานสาธารณสุข 2 2.06 60,400          0.27 งานสาธารณสุข
    5.5) แผนงานเคหะและชุมชน 26 26.80 3,473,000     15.28 กองช่าง
    5.6) แผนงานเกษตร 3 3.09 30,000          0.13 งานส่งเสริมการเกษตร
    5.7) แผนงานงบกลาง 5 5.15 655,675        2.89 ส านักปลัด

รวมท้ังส้ิน 97 100 22,721,910  100

แผนด ำเนินงำนเพ่ือกำรบริกำรสำธำรณะ

ยุทธศำสตร์ จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำน
แผนงาน ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
        1) รายจ่ายค้างจ่ายปี 2561 (กรณีก่อหน้ีผูกพัน) 6 30 1,272,000     25.95 กองช่าง
        2) รายจ่ายค้างจ่ายปี 2562 (กรณีก่อหน้ีผูกพัน) 3 15 1,019,500     20.80 กองช่าง
        3) รายจ่ายค้างจ่ายปี 2562 (กรณีไม่ก่อหน้ีผูกพัน) 11 55 2,611,000     53.26 กองช่าง

รวมท้ังส้ิน 20 100 4,902,500    100
รวมทุกงบในแผนกำรด ำเนินงำน 218 100.00 46,389,500  100

แบบ ผด. 01



แผนด ำเนินงำนเพ่ือกำรบริกำรสำธำรณะ

ยุทธศำสตร์ จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำน
แผนงาน ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
   1) แผนงานเคหะและชุมชน 11 10.89 3,165,000     16.87 กองช่าง
   2) แผนงานเกษตร - - - -

รวม 11 10.89 3,165,000    16.87
2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม
    2.1) แผนงานเคหะและชุมชน 3 2.97 79,370          0.42 ส านักปลัด
    2.2) แผนงานเกษตร 6 5.94 65,500          0.35 ส านักปลัด

รวม 9 8.91 144,870       0.77
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม/ชุมชน
    3.1) แผนงานบริหารงานท่ัวไป 5 4.95 525,000        2.80 ส านักปลัด
    3.2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6 5.94 57,000          0.30 ส านักปลัด
    3.3) แผนงานการศึกษา 11 10.89 2,680,560     14.28 ส านักปลัด
    3.4) แผนงานสาธารณสุข 5 4.95 261,125        1.39 ส านักปลัด
    3.5) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 0.99 -                0.00 ส านักปลัด

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
เทศบำลต ำบลสิริรำช  อ ำเภอแม่ทะ  จังหวัดล ำปำง

แบบ ผด. 01
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ



ยุทธศำสตร์ จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำน
แผนงาน ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

    3.6) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 9 8.91 99,435          0.53 ส านักปลัด
    3.7) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 15 14.85 191,800        1.02 ส านักปลัด
    3.8) แผนงานงบกลาง 6 5.94 10,873,800   57.95 ส านักปลัด/กองช่าง

รวม 58 57.43 14,688,720  78.28
4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
    4.1) แผนงานส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  2 1.98 13,000          0.07 ส านักปลัด
    4.2) แผนงานเกษตร 8 7.92 163,000        0.87 ส านักปลัด

รวม 10 9.90 176,000       0.94
5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำองค์กร
    5.1) แผนงานบริหารท่ัวไป 10 9.90 406,200        2.16 ส านักปลัด/กองคลัง
    5.3) แผนงานเคหะและชุมชน 3 2.97 184,300        0.98 ส านักปลัด/กองคลัง/กองช่าง

รวม 13 12.87 590,500       3.15
รวมท้ังส้ิน 101 100.00 18,765,090  100.00



แผนด ำเนินงำนเพ่ือพัฒนำองค์กร

ยุทธศำสตร์ จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำน
แผนงาน ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำองค์กร
    5.1) แผนงานบริหารท่ัวไป 50 51.55 15,412,435   67.83 ส านักปลัด/กองคลัง
    5.2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 5.15 240,000        1.06 งานป้องกันฯ
    5.3) แผนงานการศึกษา 6 6.19 2,850,400     12.54 งานการศึกษา
    5.4) แผนงานสาธารณสุข 2 2.06 60,400          0.27 งานสาธารณสุข
    5.5) แผนงานเคหะและชุมชน 26 26.80 3,473,000     15.28 กองช่าง
    5.6) แผนงานเกษตร 3 3.09 30,000          0.13 งานส่งเสริมการเกษตร
    5.7) แผนงานงบกลาง 5 5.15 655,675        2.89 ส านักปลัด

รวมท้ังส้ิน 97 100 22,721,910  100

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
เทศบำลต ำบลสิริรำช  อ ำเภอแม่ทะ  จังหวัดล ำปำง

แบบ ผด. 01
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ



      1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการก่อสร้างศาลา -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลา 260,000     หมู่ท่ี 5 กองช่าง

ฌาปนสถาน หมู่ท่ี 5 ฌาปนสถาน หมู่ท่ี 5 ขนาดกว้าง 6.00 ม. บ้านสันป่าเปา

 ยาว 12.00 ม. สูง 4.00 ม.

2 โครงการก่อสร้างถังเก็บน ้าใส - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถังเก็บน ้าใส 235,000     หมู่ท่ี 6 กองช่าง

หมู่ท่ี 6 แบบถังน ้าใส หมู่ท่ี 6 ขนาดกว้าง 4.00 ม. บ้านอ้อ

ยาว 4.00 ม. สูง 2.00 ม. ขนาดจุ 

25.00 ลบ.ม

3 โครงการก่อสร้างพนังหินเรียง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างพนังหินเรียงริม 640,000     หมู่ท่ี 3 กองช่าง

ริมตล่ิงห้วยแม่วะ หมู่ท่ี 3 ตล่ิงห้วยแม่วะ หมู่ท่ี 3 (บริเวณสะพานข้าม บ้านแม่วะ

(บริเวณสะพานข้ามห้วยแม่วะ) ห้วยแม่วะ) พื นท่ีหินเรียงยาแนวขนาด 

ลาดเอียง 4.00 เมตร ยาวฝ่ังละ 

100.00 เมตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลสิริราช อ าเภอแม่ทะ  จังหวัดล าปาง

1.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการก่อสร้างรางส่งน ้า  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางส่งน ้าส้าเร็จรูป 321,000     หมู่ท่ี 2 กองช่าง

ส้าเร็จรูปจากฝายแม่เก๋ียง - จากฝายแม่เก๋ียง - นานายอดิศักด์ิ ณ นันวี บ้านด่าน
นานายอดิศักด์ิ ณ นันวี ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ท้องกว้าง 0.20

เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 0.07 เมตร

ความยาวรวม 526.00 เมตร

5 โครงการจัดซื อวัสดุก่อสร้าง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อวัสดุก่อสร้างราง 250,000     หมู่ท่ี 5 กองช่าง

รางส่งน ้าส้าเร็จรูปเหมือง ส่งน ้าส้าเร็จรูปเหมือง หมู่ท่ี 5 บ้านสันป่าเปา
หมู่ท่ี 5 ขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร ท้องกว้าง 

0.20 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 0.07 

เมตร จ้านวน 668.00 ท่อน

6 โครงการจัดซื อวัสดุก่อสร้าง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อวัสดุก่อสร้างรางส่ง 256,000     หมู่ท่ี 6 กองช่าง

รางส่งน ้าส้าเร็จรูปเหมือง น ้าส้าเร็จรูปเหมือง บ้านอ้อ

หมู่ท่ี 6 ขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร ท้องกว้าง 

0.20 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 0.07 

เมตร จ้านวน 671.00 ท่อน

เมตร จ้านวน 671.00 ท่อน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน ค.ส.ล 106,000     หมู่ท่ี 7 กองช่าง

จากทางหลวงชนบท-บ้าน จากทางหลวงชนบท-บ้านนายมนัส นันตา บ้านแม่ทาน
นายมนัส นันตา หมู่ท่ี 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว

58.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื นท่ีรวมกันไม่น้อยกว่า 174.00

ตารางเมตร

8 งานซ่อมสร้างผิวทางแอส  เพ่ือจ่ายเป็นค่างานซ่อมสร้างผิวทาง 303,000     หมู่ท่ี 7 กองช่าง

ฟัลท์ติดคอนกรีต ซอยข้างบ้าน แอสฟัลท์ติดคอนกรีต ซอยข้างบ้าน บ้านแม่ทาน
นายเจริญ ค้าท้าว หมู่ท่ี 7 นายเจริญ ค้าท้าว ระยะทาง 323 เมตร

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร

9 โครงการปรับปรุงดาดล้า  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงดาดล้าเหมือง 341,000     หมู่ท่ี 4 กองช่าง

เหมืองห้วยแม่สักบ้านสบแม่นาง ห้วยแม่สัก ขนาดปากกว้าง 1.50 เมตร บ้านสบแม่นาง

หมู่ท่ี 4 ลึก 0.50 เมตร หนา 0.07 เมตร

ยาว 880.00 เมตร พร้อมว่างท่อ ค.ส.ล

ศก. 0.60 เมตร จ้านวน 20 ท่อน

ความยาวรวมทั งหมด 900.00 เมตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการปรับปรุงระบบสูบน ้า  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบสูบน ้า 52,000       หมู่ท่ี 4 กองช่าง

ประปาบาดาล หมุ่ท่ี 4 ประปาบาดาล งานเป่าล้างและทดสอบ บ้านสบแม่นาง
ปริมาณน ้าบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

4-6 นิ ว ท่ีมีอายุเกิน 5 ปี 

11 โครงการวางท่อส่งน ้าดิบ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อส่งน ้าดิบจากอ่าง 401,000     หมู่ท่ี 1 กองช่าง

จากอ่างเก็บน ้าแม่ยอนอันเน่ือง เก็บน ้าแม่ยอนอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ บ้านสันดอนแก้ว

มาจากพระราชด้าริ ระบบประปา หมู่บ้าน

ระบบประปา หมู่บ้าน

รวม 11 - 3,165,000 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



2.  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการถนนสะอาดภายใน  กิจกรรมท าความสะอาดถนนใน 9,700        ทต.สิริราช สาธารณสุข /
ต าบลสันดอนแก้ว ต าบลสันดอนแก้ว หมู่ 1-9 เพ่ือ ส านักปลัด

ความสะอาดและสวยงาม

2 โครงการปลูกจิตส านึกในการคัด  จัดอบรมให้ความรู้ในการคัดแยก 15,670      ทต.สิริราช สาธารณสุข /

แยกขยะในครัวเรือน ขยะในครัวเรือน เพ่ือน าไปขาย ส านักปลัด
สร้างรายได้และลดปริมาณขยะ

3 โครงการบริหารจัดการขยะ - เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 54,000      ณ ศูนย์จัดการ งานสาธารณสุข /
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก าจัดขยะมูลฝอย ณ ศูนย์จัดการ ขยะมูลฝอยรวม ส านักปลัด

จังหวัดล าปาง ขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร แบบครบวงจร
ขององค์การบริหารส่วน อบจ.ล าปาง
จังหวัดล าปาง

รวม 3 - 79,370      

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลสิริราช อ าเภอแม่ทะ  จังหวัดล าปาง

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ท่ี



         2.2 แผนงานการเกษตร 

 
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 าฝายชะลอน  า ฝึกอบรม (บรรยาย/ปฎิบัติ) 20,000      แหล่งน  า ต้นน  า ป้องกันฯ /
ล าห้วย ในเขตพื นท่ี ส านักปลัด

ต าบลสันดอนแก้ว

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขต  กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขต 10,000      ทต.สิริราช สาธารณสุข /

เทศบาลต าบลสิริราช เทศบาลต าบลสิริราช เพ่ือเพ่ิมพื น ส านักปลัด

ท่ีสีเขียว ให้หน้าอยู่ สวยงาม ซ่ึง

เป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้คุณภาพ

ชีวิตของประชาชนดีขึ น

3 โครงการปลุกต้นไม้เฉลิมพระ  ปลุกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 10,000      ทต.สิริราช สาธารณสุข /
เกียรติพระบาทสมเด็จ พระบาทสมเด็จพระปรเมน ส านักปลัด

พระปรเมนทรรามาธิบดี ทรรามาธิบดีศรีสินทร
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ มหาวชิราลงกรณฯ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

4 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ  ปลูกต้นไม้เฉลิมพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 10,000      ทต.สิริราช สาธารณสุข /
นางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีนาถ ส านักปลัด
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

แบบ ผด.02

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ท่ี



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการป้องกันแก้ไขปัญหา ฝึกอบรม (บรรยาย/ปฎิบัติ) 15,000      หมู๋ท่ี 7 , หมู๋ท่ี 9 ป้องกันฯ /
ไฟป่าและหมอกคลัน ประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ/ป้าย) บ้านแม่ทาน ต าบล ส านักปลัด

สันดอนแก้ว

6 โครงการสนับสนุนให้สตรีมีส่วน จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 500           ทต.สิริราช พัฒนาชุมชน /

ร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร ส านักปลัด

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

รวม 6 - 65,500      

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
 3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน  เพ่ืออุดหนุนโครงการอุดหนุนงบ 20,000        ทต.สิริราช ส านักปลัด

ท้องถ่ิน ประมาณศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

การซ้ือหรือการจ้างขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินเขตอ าเภอ

แม่ทะ

2 โครงการขับเคล่ือนแผนชุมชน   จัดกิจกรรมเพ่ือจัดท าและ 20,000        ทต.สิริราช งานวิชาการ

แบบบูรณาการเพ่ือน าข้อมูลมา ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชนแบบ และแผน / 

จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน บูรณาการเพ่ือน าข้อมูลมาจัดท า ส านักปลัด

เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง แผนพัฒนา

ท้องถ่ิน

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลสิริราช อ าเภอแม่ทะ  จังหวัดล าปาง

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ท่ี



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการเทศบาลพบประชาชน - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออก 15,000        ทต.สิริราช งานวิชาการ

บริการประชาชนเคล่ือนท่ี การเผยแพร่ และแผน / 

ข้อมูลข่าวสาร ให้ค าแนะน าปรึกษา ส านักปลัด

บริการประชาชน

4 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 450,000      

ท่ัวไป การเลือกต้ังนายกเทศมนตรีฯ 

การเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลฯ

รวมถึงการเลือกต้ังซ่อมสมาชิกสภา

เทศบาลและผู้บริหารท้องถ่ิน และ

การเล้ือกต้ังทุกระดับ เข่น ค่าตอบ

แทนคณะกรรมการประจ าหน่วย

เลือกต้ังค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ประจ าหน่วยเลือกต้ัง หรือบุคคล

ปฏิบัติหน้าท่ีในการเลือกต้ัง ค่าใช้จ่าย

ในการจัดต้ังศูนย์ประสานการเลือกต้ัง

ค่าประฃาสัมพันธ์ ค่าแบบพิมพ์ 

ค่าเคร่ืองเขียนค่าจัดท าป้าย ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าไปรษณีย์ ค่าใช้จ่าย

อ่ืน ๆ ฯลฯ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 รายจ่ายอ่ืน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้าง 20,000        ทต.สิริราช ส านักปลัด
องค์กรหรือสถาบันท่ีเป็นกลาง 
เป็นท่ีปรึกษาในการประเมิน
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของเทศบาล

รวม 5 - 525,000      

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



 3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ ฝึกอบรมซ้อมแผน 10,000        โรงเรียนอนุบาล ป้องกันฯ /

บรรเทาสาธารณภัย (แผ่นดินไหว (บรรยาย/สาธิต/ปฏิบัติ) เทศบาลต าบล ส านักปลัด

และการอพยพ) สิริราช

2 โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผน ฝึกอบรมซ้อมแผน 10,000        ห้องประชุม ส านัก ป้องกันฯ /

เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยทาง (บรรยาย/สาธิต/ปฏิบัติ) งานเทศบาลต าบล ส านักปลัด

ถนน สิริราช

3 โครงการอบรมอาสาสมัคร ฝึกอบรมซ้อมแผน 10,000        โรงเรียนบ้านอ้อ ป้องกันฯ /
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (บรรยาย/สาธิต/ปฏิบัติ) หมู่ท่ี 6 ต าบลสัน ส านักปลัด
ส าหรับเด็กและเยาวชน ดอนแก้ว

4 โครงการรณรงค์ป้องกันและลด ประชาสัมพันธ์ รณรงค์/ป้องกัน 6,000             ในเขตพ้ืนท่ีต าบล ป้องกันฯ /
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล (แผ่นพับ/ป้าย) สันดอนแก้ว ส านักปลัด
ปีใหม่

5 โครงการรณรงค์ป้องกันและลด ประชาสัมพันธ์ รณรงค์/ป้องกัน 6,000          ในเขตพ้ืนท่ีต าบล ป้องกันฯ /
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล (แผ่นพับ/ป้าย) สันดอนแก้ว ส านักปลัด
สงกรานต์

แบบ ผด.02

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ท่ี



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการส่งเสริมการรักษาความ ฝึกอบรมซ้อมแผน 15,000        โรงเรียนบ้านแม่- ป้องกันฯ /

สงบสุขในชุมชน (ฝึกอบรมซ้อม (บรรยาย/สาธิต/ปฏิบัติ) ทาน หมู่ท่ี 7 ส านักปลัด

แผนอพยพกรณีเกิดอุทกภัยและ ต าบลสันดอนแก้ว

ดินถล่ม)

รวม 6 -         57,000

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



 3.3 แผนงานการศึกษา 
 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 285,000       

ในการบริหารสถานศึกษา

(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ต าบลสิริราช) แยกเป็น

1.1 โครงการอาหารกลางวัน ค่าอาหารกลางวัน 137,200       ศูนย์พัฒนา การศึกษา / 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ส าหรับเด็ก 28 คน เด็กเล็ก ส านักปลัด
ต าบลสิริราช จ านวน 245 วัน จ านวน 20 บาท ทต.สิริราช

1.2 โครงการจัดซ้ือส่ือสาร ค่าจัดการเรียนการสอน 47,600         ศูนย์พัฒนา การศึกษา / 
การเรียนการสอนและเคร่ือง จ านวน 28 คน คนละ 1,700 บาท เด็กเล็ก ส านักปลัด
เล่นพัฒนาการเด็กเล็ก ทต.สิริราช
1.3 โครงการจัดบรรยากาศ ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุ 10,000         ศูนย์พัฒนา การศึกษา / 
ในห้องเรียนน่าอยู่ อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับ เด็กเล็ก ส านักปลัด

โครงการ ทต.สิริราช

1.4 โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน ค่าใช้จ่ายในการซ้ือ วัสดุ อุปกรณืท่ี 10,000         ศูนย์พัฒนา การศึกษา / 

เก่ียวข้องกับโครงการ เด็กเล็ก ส านักปลัด

ทต.สิริราช

แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.5 โครงการวันส าคัญของ ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ 5,000           ศูนย์พัฒนา การศึกษา / 
ชาติ อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ เด็กเล็ก ส านักปลัด

ทต.สิริราช

1.6 โครงการท าขนมไทย ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ 5,200           ศูนย์พัฒนา การศึกษา / 

อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ เด็กเล็ก ส านักปลัด

ทต.สิริราช

1.7 โครงการประชุมผู้ ค่าจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ท่ีเก่ียว 5,000           ศูนย์พัฒนา การศึกษา / 
ปกครองเด็ก ข้องกับโครงการ เด็กเล็ก ส านักปลัด

ทต.สิริราช

1.8 โครงการพัฒนาศักย ค่าจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ท่ีเก่ียว 5,000           ศูนย์พัฒนา การศึกษา / 
ภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์ ข้องกับโครงการ เด็กเล็ก ส านักปลัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.สิริราช

1.9 โครงการเรียนรู้สู่โลก ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับโครงการ 5,000           ศูนย์พัฒนา การศึกษา / 
กว้าง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เด็กเล็ก ส านักปลัด

ค่าป้ายโครงการ ค่าพาหนะ ทต.สิริราช

1.10 โครงการแข่งขันกีฬาสี ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานท่ี 5,000           ศูนย์พัฒนา การศึกษา / 
สานสัมพันธ์ ตกแต่งสถานท่ี ค่าเงินรางวัล เด็กเล็ก ส านักปลัด

ค่าป้ายโครงการ ทต.สิริราช

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.11 โครงการจัดซ้ือวัสดุงาน ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือ วัสดุ 20,000         ศูนย์พัฒนา การศึกษา / 
บ้านงานครัว อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับ เด็กเล็ก ส านักปลัด

โครงการ ทต.สิริราช

1.12 โครงการจัดส่งครูและ ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งบุคลากร 30,000         ศูนย์พัฒนา การศึกษา / 
บุคลากรทางการศึกษาเข้าฝึก เข้ารับฝึกอบรม เด็กเล็ก ส านักปลัด
อบรมในหลัดสูตรต่างๆ ท่ี ทต.สิริราช
หน่วยงานจัดข้ึนต้ังไว้

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 831,120       

ในการบริหารสถานศึกษา

(โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลสิริราช) แยกเป็น

2.1 โครงการจัดท าอาหาร - เพ่ือด าเนินการโครงการอาหาร 256,000       รร.อนุบาล การศึกษา / 
กลางวันส าหรับนักเรียน กลางวันนักเรียน จ านวน 64 คน เทศบาลต าบล ส านักปลัด

จ านวน 200 วัน สิริราช

2.2 โครงการปรับปรุงหลักสูตร - เพ่ือปรับปรุงหลักสูตร 20,000         รร.อนุบาล การศึกษา / 
สถานศึกษา สถานศึกษาของ รร เทศบาลต าบล ส านักปลัด

สิริราช

2.3 เพ่ือจ่ายเป็นค่าอินเตอร์เน็ต - เพ่ือจ่ายค่าบริการอินเตอร์เน็ต 16,800         รร.อนุบาล การศึกษา / 
โรงเรียน ให้แก่โรงเรียนอนุบาล เทศบาลต าบล ส านักปลัด

สิริราช

2.4 โครงการพัฒนา/ปรับปรุง - เพ่ือด าเนินการพัฒนา 100,000       รร.อนุบาล การศึกษา / 
ห้องสมุด และปรับปรุงห้องสมุด เทศบาลต าบล ส านักปลัด

โรงเรียน สิริราช

2.5 โครงการพัฒนาแหล่ง - เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 50,000         รร.อนุบาล การศึกษา / 
เรียนรู้ในโรงเรียน ในโรงเรียน เทศบาลต าบล ส านักปลัด

สิริราช

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2.6 โครงการรณรงค์ป้องกัน - เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ 15,000         รร.อนุบาล การศึกษา / 
ยาเสพติดในสถานศึกษา เบ้ืองต้นเก่ียวกับยาเสพติด เทศบาลต าบล ส านักปลัด

สิริราช

2.7 โครงการพัฒนาข้าราชการ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าพัฒนา 12,000         รร.อนุบาล การศึกษา / 
ครูของโรงเรียนเทศบาลต าบล ข้าราชการครูของโรงเรียน เทศบาลต าบล ส านักปลัด
สิริราช เทศบาลต าบลสิริราช จ านวน สิริราช

4 คน ๆ ละ 3,000 บาท

2.8 ค่าจัดการเรียนการสอน - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียน 108,800       รร.อนุบาล การศึกษา / 
(รายหัว) การสอน (รายหัว) จ านวน เทศบาลต าบล ส านักปลัด

64 คน คนละ 850 บาท/ สิริราช
ภาคเรียน  

2.9 ค่าหนังสือเรียน - เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน 12,800         รร.อนุบาล การศึกษา / 
จ านวน 64 คน คนละ 200 บาท เทศบาลต าบล ส านักปลัด

สิริราช

2.10 ค่าอุปกรณ์การเรียน - เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ 12,800         รร.อนุบาล การศึกษา / 
การเรียน จ านวน 64 คน เทศบาลต าบล ส านักปลัด
คนละ 200 บาท สิริราช

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ท่ี



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2.11 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเคร่ืองแบบ 19,200         รร.อนุบาล การศึกษา / 
นักเรียน จ านวน 64 คน เทศบาลต าบล ส านักปลัด
คนละ 300 บาท สิริราช

2.12 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนา 27,520         รร.อนุบาล การศึกษา / 
ผู้เรียน จ านวน 64 คน เทศบาลต าบล ส านักปลัด
คนละ 215 บาท สิริราช

2.13 โครงการจัดท าแผนพัฒนา - เพ่ือปรับปรุงแผนพัฒนา 5,000           รร.อนุบาล การศึกษา / 
การศึกษา การศึกษาของ ร.ร. เทศบาลต าบล ส านักปลัด

สิริราช

2.14 โครงการจัดซ้ือจัดหาส่ือการ เพ่ือจัดหาส่ือการเรียน 5,000           รร.อนุบาล การศึกษา / 
เรียนรู้และอุปกรณ์การเรียน การสอน เทศบาลต าบล ส านักปลัด
การสอนของสถานศึกษา สิริราช

2.15 โครงการประกันคุณภาพ - เพ่ือด าเนินการจัดท าระบบ 5,000           รร.อนุบาล การศึกษา / 
ภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน การประกัน เทศบาลต าบล ส านักปลัด
การศึกษา คุณภาพภายใน รร สิริราช

2.16 โครงการจัดส่งครูและ - เพ่ือจัดส่งบุคลากร 20,000         รร.อนุบาล การศึกษา / 
บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม เข้ารับการอบรม เทศบาลต าบล ส านักปลัด
ฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ สิริราช
ท่ีหน่วยงานอ่ืนจัดข้ึน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2.17 โครงการอาคารเรียนน่าอยู่ - เพ่ือปรับปรุงห้องเรียน 10,000         รร.อนุบาล การศึกษา / 
ห้องเรียนน่าเรียน และสภาพแวดล้อม เทศบาลต าบล ส านักปลัด

บริเวณอาคารเรียน สิริราช

2.18 โครงการอบรมเชิง - เพ่ือผลิตส่ือใช้ในการ 5,000           รร.อนุบาล การศึกษา / 
ปฏิบัติการผลิตส่ือสร้างสรรค์ เรียนการสอน เทศบาลต าบล ส านักปลัด
เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย สิริราช

2.19 โครงการจัดระบบ - เพ่ือช าระค่าใช้จ่าย 20,200         รร.อนุบาล การศึกษา / 
สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค เทศบาลต าบล ส านักปลัด

สิริราช

2.20 โครงการจัดซ้ือเอกสาร - เพ่ือจัดซ้ือเอกสาร 2,000           รร.อนุบาล การศึกษา / 
ทางวิชาการ ประจ าตัวนักเรียน เทศบาลต าบล ส านักปลัด

สิริราช

2.21 โครงการนิทรรศการ เพ่ือจัดงานวันวิชาการ 20,000         รร.อนุบาล การศึกษา / 
วันวิชาการประจ าปีการศึกษา ของโรงเรียน เทศบาลต าบล ส านักปลัด
2563 สิริราช

2.22 โครงการทัศนศึกษาแหล่ง เพ่ือน านักเรียน 5,000           รร.อนุบาล การศึกษา / 
เรียนรู้นอกสถานท่ี ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ เทศบาลต าบล ส านักปลัด

นอกสถานท่ี สิริราช

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2.23 โครงการส่งเสริมการวิจัย เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดท า 5,000           รร.อนุบาล การศึกษา / 
ในข้ันเรียน วิจัยในช้ันเรียน เทศบาลต าบล ส านักปลัด

สิริราช

2.24 โครงการวันส าคัญต่างๆ เพ่ือปลูกฝัง ส่งเสริม 10,000         รร.อนุบาล การศึกษา / 
ของชาติ ศาสนา และพระมหา นักเรียนให้ความรัก เทศบาลต าบล ส านักปลัด
กษัตริย์ เทิดทูนสถาบัน สิริราช

2.25 โครงการพัฒนาทักษะกีฬา - เพ่ือพัฒนาทักษะด้าน 20,000         รร.อนุบาล การศึกษา / 
และนันทนาการ ร่างกายให้กับนักเรียนให้ เทศบาลต าบล ส านักปลัด

มีความแข็งแรง สิริราช

2.26 โครงการประชุมผู้ปกครอง - เพ่ือประชุมผู้ปครอง 5,000           รร.อนุบาล การศึกษา / 
นักเรียน เพ่ือแจ้งข่าวสารของ เทศบาลต าบล ส านักปลัด

ทางโรงเรียน สิริราช

2.27 โครงการประชุมคณะ - เพ่ือประชุม คกก. 3,000           รร.อนุบาล การศึกษา / 
กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สถานศึกษาเพ่ือแจ้ง เทศบาลต าบล ส านักปลัด

ข่าวสาร สิริราช

2.28 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง - เพ่ือด าเนินการ 20,000         รร.อนุบาล การศึกษา / 
โครงการเศรษฐกิจ เทศบาลต าบล ส านักปลัด
พอเพียง สิริราช

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรมท่ี



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2.29 โครงการลูกเสือน้อย เพ่ือฝึกระเบียบวินัย 20,000         รร.อนุบาล การศึกษา / 
ให้กับนักเรียน เทศบาลต าบล ส านักปลัด

สิริราช

3 อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน อุดหนุนงบประมาณสนับสนุน 804,000       ร.ร.บ้านแม่ทาน การศึกษา / 
บ้านแม่ทาน,โรงเรียนบ้านอ้อ อาหารกลางวันนักเรียนช้ัน ร.ร.บ้านอ้อ ส านักปลัด
วิทยา อนุบาล - ประถม 201 คน

จ านวน 200 วัน

4 จัดหาอาหารเสริม (นม) ศูนย์ จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ส าหรับ 609,440       ศูนย์พัฒนา การศึกษา / 
พัฒนาเด็กเล้กเทศบาลและเด็ก เด็กเล็กและเด็กนักเรียนช้ัน เด็กเล็ก ส านักปลัด
นักเรียนอนุบาล 1 - ประถม 6 อนุบาล - ประถม 293 คน ทต.สิริราช

จ านวน 260 วัน และโรงเรียน
ภายในเชต
ทต.สิริราช

5 โครงการฝึกอาชีพด้านโภชนาการ สนับสนุนงบประมาณให้ 80,000         ร.ร.บ้านอ้อ การศึกษา / 
โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา ส านักปลัด

6 โครงการพัฒนารูปแบบเครือข่าย สนับสนุนงบประมาณให้ 10,000         โรงเรียนแม่ทะ การศึกษา / 
เยาวชนรักษ์ลุ่มน้ าจาง โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา พัฒนาศึกษา ส านักปลัด

7 โครงการเล้ียงปลาดุกในบ่อซี จัดซ้ือวัสดุการเล้ียงปลาดุก 4,000           ร.ร.บ้านแม่ทาน การศึกษา / 
เมนต์ โรงเรียนบ้านแม่ทาน ส านักปลัด

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการเพาะเห็ดนางฟ้าใน จัดซ้ือวัสดุในโครงการเพาะ 4,000           ร.ร.บ้านแม่ทาน การศึกษา / 
ตระกร้า เห็ดนางฟ้า ส านักปลัด

9 โครงการดูงานด้านการศึกษา กิจกรรมอบรมอกสถานท่ีแก่ 20,000         ศูนย์พัฒนา การศึกษา / 
บุคลากรทางการศึกษา เด็กเล็ก ส านักปลัด

ทต.สิริราช

10 โครงการประชาสัมพันธ์การรับ 3,000           ทต.สิริราช การศึกษา / 
สมัครนักเรียน ส านักปลัด

11 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 30,000         ทต.สิริราช การศึกษา / 
ส านักปลัด

รวม 11 - 2,680,560    

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



 3.4 แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการพ่นหมอกควันภายใน  ด าเนินการพ่นหมอกควันใน 40,450         ด าเนินการพ่น สาธารณสุข / 

ต าบลสันดอนแก้ว ต าบลสันดอนแก้ว ป้องกันการ หมอกควันใน ส านักปลัด
แพร่ระบาดของโรคท่ีเกิดจาก ต าบลสันดอน
ยุงต่าง ๆ แก้ว 9 หมู่บ้าน

2 โครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน  จัดอบรมให้ความรู้ผู้ป่วยเอดส์ 7,175           อาคารเอนก สาธารณสุข / 

(เอดส์) เพ่ือป้องกันการแพร่เช้ือไปสู่ ประสงค์เทศบาล ส านักปลัด

ครอบครัวและชุมชน ต าบลสิริราช

3 โครงการรณรงค์ป้องกันโรค  จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ 9,000           ทต.สิริราช สาธารณสุข / 

ติดต่อต่างๆ เร่ืองโรคติดต่อต่างๆ ภายในต าบล ส านักปลัด

สันดอนแก้ว เช่น โรคปากเป่ือย

มือ เท้าเป่ือย ไข้เลือดออก

โรคเอดส์ ฯลฯ

แบบ ผด.02

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ท่ี



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอด  จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ 24,500         ทต.สิริราช สาธารณสุข / 

ภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตาม เร่ืองกิจกรรมส ารวจจ านวนสัตว์ ส านักปลัด

ปณิธานศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จ และข้ึนทะเบียบสัตว์ และให้

พระเจาน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา บริการฉีดวัคซีนป้องกันและ

ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในพ้ืนท่ี

กรมพระศรีสวางควัฒน ต าบลสันดอนแก้ว

วรขัตติยราชนารี

5 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน - จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้าน 180,000       จัดกิจกรรมตาม สาธารณสุข / 

ส าหรับการด าเนินงานตาม สาธารณสุขในการเพ่ิมพูนความรู้ โครงการท่ี ส านักปลัด

แนวทางโครงการพระราชด าริ ความสามารถ ทักษะของ หมู่บ้านขอรับ

ด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 1-9 ประชาชน การสนับสนุน

- อบรม การประชุม การสัมมนา หมู่ท่ี 1 - 9

การรณรงค์ การเผยแพร่ 

ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ

ท่ีเก่ียวข้องกับภารกิจในโครงการ

รวม 5 - 261,125      

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการก่อสร้าง,ซ่อมแซม 1. กิจกรรมสนับสนุนแรงงาน -               ในเขตพ้ืนท่ี งานพัฒนาชุมชน
ปรับปรุง สภาพแวดล้อมท่ีอยู่ การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง รับผิดชอบ ส านักปลัด
อาศัยแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ สถาพแวดล้อม ท่ีอยู่อาศัยให้แก่ ทต. สิริราช
ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สุงอายุ ผู้ยากไร้

ผู้ด้อยโอกาสในพ้ืนท่ี

รวม 1 - -              

แบบ ผด.02

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ท่ี



3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการ TO BE NUMBER จัดกิจกรรมอบรมมุ่งเน้นการ 10,935        ทต.สิริราช สาธารณสุข /

ONE กลุ่มเป้าหมายหลัก คือวัยรุ่นและ ส านักปลัด

เยาวชนโดยกลวิธีสร้างกระแส
การแสดงพลังอย่างถูกต้องโดย
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต
ให้แก่เยาวชนในชุมชน 
เพ่ือร่วมกันรณรงค์และจัดกิจกรรม
ป้องกัน และแก้ไขปัญหายา
เสพติดเป็นเสมือนการเติมส่ิงท่ีดี
ให้กับชีวิต เพ่ือให้เกิดค่านิยม
ของการเป็นหน่ึงโดยไม่ต้องพ่ึง
ยาเสพติด

2 โครงการ"การศึกษาเพ่ือต่อต้าน จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ 10,000        ทต.สิริราช สาธารณสุข /

การใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ยาเสพติดให้กับนักเรียนโรงเรียน ส านักปลัด

 (D.A.R.E) ในต าบลสันดอนแก้ว

แบบ ผด.02

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ท่ี



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ - อบรมเตรียมความพร้อมเข้า 9,500          ทต.สิริราช สาธารณสุข /

วัยผู้สูงอายุ สู่วัยผู้สูงอายุ ส านักปลัด

4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน - อบรมให้ความรู้การฟ้ืนฟู ดูแล 10,000        ทต.สิริราช งานพัฒนาชุมชน

พิการ สุขภาพกายใจ และการปรับสภาพ / ส านักปลัด

แวดล้อมท่ีอยู่อาศัย การเข้าถึง

สิทธิประโยชน์สวัสดิการท่ีรัฐ

จัดให้ของคนพิการและทุพพลภาพ

5 โครงการพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุ - จัดกิจกรรมพิธีรดน  าด าหัวผู้สูง 13,500        ทต.สิริราช งานพัฒนาชุมชน

อายุ / ส านักปลัด

- อบรมการดูแลสุขภาวะผู้สูง

อายุได้อย่างเหมาะสมด้วยตนเอง

การใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวและ

ชุมชนอย่างมีความสุข

6 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี - อบรมการส่งเสริมสุขภาพ 14,500        ทต.สิริราช งานพัฒนาชุมชน

อนามัยแบบองค์รวม / ส านักปลัด

- จัดกิจกรรมเสริมสร้างความ

สัมพันธภาพท่ีดี ความรักความ

สามัคคี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการสร้างสัมพันธภาพใน - อบรมให้สมาชิกในครอบครัว 11,000           ทต.สิริราช งานพัฒนาชุมชน

ครอบครัว ได้เรียนรู้ใจบทบาทหน้าท่ีของ / ส านักปลัด

ตนเอง, ส่งเสริมความรัก ความ

ผูกพันระหว่างคนในครอบครัว

8 โครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบ - จัดกิจกรรมร่วมกับศูนย์เรียนรู้ - อาคารอเนก- งานพัฒนาชุมชน

เพ่ือการสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เพ่ือครอบครัวเข้มแข็ง จ.ล าปาง ประสงค์เทศบาล / ส านักปลัด

เยาวชนและครอบครัวในชุมชน เพ่ือสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน ต าบลสิริราช

และครอบครัวในชุมชน

9 โครงการสนับสนุนการด าเนิน - จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบ 20,000           จังหวัดล าปาง อ าเภอแม่ทะ

กิจกรรมสาธารณะของท่ีท าการ สาธารณภัย

ปกครองอ าเภอแม่ทะ ประจ าปี - สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ใน

งบประมาณ พ.ศ. 2563 อ าเภอ

รวม 9 -         99,435

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ท่ี



3.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและ การแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ 20,000         สนามกีฬา การศึกษา 

เยาวชนประชาชนในเขตเทศบาล ร.ร.อนุบาลฯ

2 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 10,000         อ าเภอแม่ทะ การศึกษา 
การแข่งขันกีฬา ระหว่างหน่วยงานอ่ืน

3 โครงการจัดการเรียนการสอน ฝึกสอนมวยไทย แก่เด็กเยาวชน 10,000         ทต.สิริราช การศึกษา 
ศิลปะมวยไทย และประชาชน

4 โครงการจัดงานประเพณีวัน วันปิยะมหาราช 16,000         ทต. สิริราช การศึกษา

ส าคัญทางชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ทีว่าการอ าเภอ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แม่ทะ
รัชการท่ี 9

กิจกรรมเน่ืองในโอกาสมหามงคล

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

แบบ ผด.02

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ท่ี



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

วันเสริมพระชนมพรรษาพระบาล

สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ

พระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ

พระบรมราชินี

5 โครงการประเพณีเข้ารุกขมูล จัดกิจกรรม เข้ากรรม ปฏิบัติธรรม 10,000         วัดบ้านด่าน การศึกษา
ของพระสงฆ์และศรัทธาประชาชน

6 โครงการประเพรีบ่อน  าริน ท าความสะอาดและตกแต่งสถานท่ี 5,000           หมุ่ท่ี 5 ส านักปลัด
วัดสันป่าเป่า บริเวณน  าบ่อรินให้สะอาดสวยงาม บ้านสันป่าเปา

และมีพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เพ่ือ

เป็นสิริมลคล

7 โครงการประเพณีบุญบั งไฟ ประกวดแข่งขันบั งไฟ 7,000           หมู่ท่ี 7 การศึกษา
เดือน 7 บ้านแม่ทาน บ้านแม่ทาน

8 โครงการประเพณีป๋ีใหม่เมือง รดน  าด าหัวผู้สูงอายุประกวดร้องเพลง 50,000         น  าตกห้วยอ้อ การศึกษา
ประกวดเต้นบาสโลป

พ.ศ. 2563พ.ศ. 2562
โครงการ/กิจกรรมท่ี



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการประเพณีย่ีเป็ง จัดการประกวดหรือแข่งขันกระทง 20,000         ทต.สิริราช การศึกษา
โคม รณรงค์ใช้วัสดุธรรมชาติ

10 โครงการประเพรีสรงน  าพระธาตุ จัดกิจกรรมสรงน  าพระธาตุ 5,000           ทต.สิริราช ส านักปลัด
วัดแม่ทาน

11 โครงการประเพณีสรงน  า จัดกิจกรรมสรงน  าพระธาตุ 5,000           หมู่ท่ี 5 การศึกษา
พระธาตุวัดแม่วะ บ้านแม่วะ

12 โครงการประเพณีสรงน  า จัดกิจกรรมสรงน  าพระธาตุ 5,000           หมู่ท่ี 4 การศึกษา
พระธาตุวัดสบแม่นาง บ้านสบแม่นาง

13 โครงการประเพณีสลากภัตร ประกวดขบวนแห่สลากภัตร 10,000         ทต.สิริราช ส านักปลัด

14 โครงการอบรมเยาวชนด้าน จัดอบรมเด็กและเยาวชนโดย 8,800           หมู่ท่ี 4 การศึกษา
คุณธรรม จริยธรรม วิทยากรบรรยาย บ้านสบแม่นาง

15 อุดหนุนโครงการสนับสนุนการ - จัดงานรัฐพิธีเน่ืองในวันส าคัญ 10,000         ท่ีว่าการ ส านักปลัด
จัดงานรัฐพิธีของอ าเภอแม่ทะ ของชาติ ศาสนาและ อ าเภอแม่ทะ
 ประจ าปีงบประมาณ พระมหากษัตริย์
พ.ศ. 2563

รวม 15 - 191,800      

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



 3.8 แผนงานงบกลาง 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ - จ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 7,850,000     ทต.สิริราช พัฒนาชุมชน

2 เบ้ียยังชีพคนพิการ - จ่ายเบ้ียยังชีพความพิการ 2,332,800     ทต.สิริราช พัฒนาชุมชน

3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ - จ่ายเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 150,000        ทต.สิริราช สาธารณสุข

4 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน - จ่ายสมทบกองทุน 50,000          ทต.สิริราช พัฒนาชุมชน
ต าบลสันดอนแก้ว สวัสดิการชุมชนต าบลสันดอนแก้ว

แบบ ผด.02

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ท่ี



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 ส ารองจ่าย เพ่ือจ่ายเป็นเงินส ารองจ่ายในกรณี 400,000        ทต.สิริราช ส านักปลัด

จ าเป็นเร่งด่วน หรือเกิดเหตุ
สาธารณภัยเพ่ือป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยตลอดจน
ภัยอ่ืน ๆหรือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็น
ส่วนรวม

6 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน 91,000       ทต.สิริราช ส านักปลัด

สุขภาพระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี หลักประกันสุขภาพระดับท้องถ่ิน

หรือพ้ืนท่ี 

รวม 6 - 10,873,800   

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ท่ี



4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
 4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการส่งเสริมความรู้และ - อบรมให้ความรู้เร่ืองสรรพคุณ 9,000           ทต.สิริราช พัฒนาชุมชน / 
การแปรรูปสมุนไพร ของสมุนไพร ส านักปลัด

- อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการ

การแปรรูปสุมนไพร

2 โครงการส่งเสริมอาชีพระยะส้ัน - อบรมอาชพระยะส้ันให้กับ 4,000           ทต.สิริราช พัฒนาชุมชน / 

ประชาชนท่ีมาร่วมกิจกรรม ส านักปลัด

เทศบาลพบประฃาฃน

รวม 2 -          13,000

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลสิริราช อ าเภอแม่ทะ  จังหวัดล าปาง

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ท่ี



4.2 แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร  
 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ - กิจกรรมฝึกอบรมและปรับปรุง 20,000         ทต.สิริราช งานส่งเสริม

เศรษฐกิจพอเพียง จุดสาธิตการท าเกษตรผสมผสาน การเกษตร /
ส านักปลัด

2 โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลัก - กิจกรรมฝึกอบรมการปลูกผัก 13,500         ทต.สิริราช งานส่งเสริม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลอดสารพิษ การเกษตร /

ส านักปลัด

3 โครงการสนับสนุนการขยาย - จัดกิจกรรมฝึกอบรมการขยาย 15,000         ทต.สิริราช งานส่งเสริม

พันธุพืช พันธ์ุพืช  การเกษตร /

ส านักปลัด

4 โครงการสนับสนุนการบริหาร - จัดกิจกรรมฝึกอบรมการผสมปุ๋ย 20,000         ทต.สิริราช งานส่งเสริม

งานของศูนย์ถ่ายทอดเทค ส่ังตัด การเกษตร /

โนโลยีการเกษตรต าบล ส านักปลัด

สันดอนแก้ว

แบบ ผด.02

ท่ี
พ.ศ. 2563พ.ศ. 2562

โครงการ/กิจกรรม



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการสนับสนุนการปรับปรุง - กิจกรรมฝึกอบรมการปรับปรุงดิน 15,000         ทต.สิริราช งานส่งเสริม

ดิน การเกษตร /

ส านักปลัด

6 โครงการสนับสนุนการป้องกัน - กิจกรรมฝึกอบรมการขยายเช้ือ 50,000         ทต.สิริราช งานส่งเสริม

และก าจัดโรคและศัตรูพืช ไตรโคเดอร์มาส าหรับใช้ป้องกัน การเกษตร /

และก าจัดโรคพืช ส านักปลัด

7 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 9,500           ทต.สิริราช งานส่งเสริม

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช เช่น ค่า การเกษตร /

วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง  ส านักปลัด

ฯลฯ ตามแนวพระราชด าริ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารีการส่งเสริม

การปลูกพืชสมุนไพรไทย

8 โครงการรับซ้ือผลผลิตทางการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 20,000         ทต.สิริราช งานส่งเสริม

เกษตรตกต่ า รับซ้ือผลผลิตทางการเกษตรในกรณี การเกษตร /

ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า ส านักปลัด

รวม 8 -       163,000

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ท่ี



5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป
 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญ - จัดนิทรรศการเก่ียวกับพระ 5,000           ทต.สิริราช ส านักปลัด

ของชาติ ราชการณียกิขส าคัญของพระ

มหากษัตริย์และพระบรมสานุวงศ์
เน่ืองในวันส าคัญต่าง ๆ

2 โครงการฝึกอบรมเพ่ิม 1.จัดฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ 9,400           ทต.สิริราช ส านักปลัด

ประสิทธิภาพบุคลากรท้องถ่ิน ในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างถูกต้องและ

เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือ

ส่ังการท่ีกระทรวงมหาดไทย ก าหนด

โดยส านักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัด

ล าปาง

2. จัดฝึกอบรมความรู้เร่ืองการ

ประเมินผลการท างานของพนักงาน 

โดย งาน กจ. อบจ.ล าปาง

ท่ี
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

โครงการ/กิจกรรม

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารและพัฒนาองค์กร

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลสิริราช อ าเภอแม่ทะ  จังหวัดล าปาง



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เร่ือง 1.จัดฝึกอบรมให้ความรู้เร่ืองผล 8,400           ทต.สิริราช ส านักปลัด

ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ ประโยชน์ทับซ้อนโดย ส านักงาน 

บุคลากรองค์กรปกครองส่วน ปปช. จังหวัดล าปาง

ท้องถ่ิน

4 โครงการวันเทศบาล จัดกิจกรรมเน่ืองในวันเทศบาลเพ่ือให้ 10,000         ทต.สิริราช ส านักปลัด

เกิดขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรของ

เทศบาลอย่างเหมาะสม และตระหนัก

ในบทบาทหน้าท่ีของเทศบาลในการ

บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้กับประชาชนและ

การพัฒนาท้องถ่ิน เช่น การท าบุญ

ตักบาตรการท าความสะอาดบ าเพ็ญ

ประโยชน์วัดในเขตเทศบาลฯลฯ

5 โครงการอบรมความรู้เก่ียวกับ - จัดกิจกรรมอบรมหใความรู้ด้าน 10,000         ทต.สิริราช ส านักปลัด

บทบาทอ านาจหน้าท่ีของสมาชิก ระเบียบ กฏหมาย ด้านต่าง ๆ

ท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ี

6 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม - จัดกิจกรรมอบรมหใความรู้ด้าน 10,000         ทต.สิริราช ส านักปลัด

แก่บุคลากรของ ทต.สิริราช อบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่

บุคลากรของเทศบาลต าบลสิริราช

เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน
รวม 6  โครงการ - 52,800         

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 าแผนท่ีภาษีและ ข้ันตอนท่ี 9 การส ารวจและ 126,400       ทต.สิริราช กองคลัง

ทะเบียนทรัพย์สิน บันทึกท่ีต้ังและรหัสโรงเรือน

ประจ าปีงบประมาณ 2563 -สร้างข้ันตอนข้อมูล Builbing
-ก าหนดเลขท่ีบ้านและรหัสต่างๆ 
และให้ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้น าชุมชน
เป็นผู้มายืนยัน
-บันทึก ผท.2(แบบส ารวจ
โรงเรือน) ผท.3(แบบแนบส ารวจ
ป้าย)
ข้ันตอนท่ี 10 การฝึกใช้งานระบบ
-การแก้ไขข้อมูล
-การรับช าระออกระบบใบเสร็จ
-การออกแบบรายงาน ผท.ต่างๆ
(ผท.1,2,3,4,11,12,13)
-การออกจดหมายแจ้งเตือนให้
มาย่ืนแบบ
-การออก กค.1
-การประยุกต์ใช้แผนท่ีในงานของ 
อปท.ด้านต่างๆ
ข้ันตอนท่ี 11 ปัจฉิมนิเทศเทศ
-การปัจฉิมนิเทศในโครงการ
-กิจกรรมสรุปงานท่ีได้ด าเนิน

โครงการ/กิจกรรมท่ี
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

การและผลลัพธ์

-งานท่ีจะด าเนินการในปีงบ

ประมาณต่อไป

-ฝึกใช้แผนท่ีให้กับชุมชน

-มอบแผนท่ีประจ าหมู่บ้านโดย

นายอ าเภอ

-จัดท ารายงานสรุปเพ่ือรายงาน

ส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป

2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิม 12,000         ทต.สิริราช กองคลัง

เพ่ิมประสิทธิภาพการบันทึกบัญชี ประสิทธิภาพการบันทึบัญชีด้วย

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของ ระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาล

เทศบาล าบลสิริราช (e-laas) ต าบลสิริราช (e-laas) 

จังหวัดล าปาง จังหวัดล าปาง 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 ประจ าปีงบประมาณ 2563

3 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การ  จัดอบรมให้ความรู้การจัดหาพัสดุ 15,000         ทต.สิริราช กองคลัง

จัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติ ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือ 

การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร จัดจ้างและการบริหารพัสดุ

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2559 ภาครัฐ พ.ศ. 2559

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ  วางระบบสายสัญญาณ 200,000       ทต.สิริราช กองคลัง

ด าเนินการจัดท าระบบบัญชี Internet พร้อทอุปกรณ์ต่อพ่วงให้
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง ทุกกอง โดยมีรายละเอียดดังน้ี

ส่วนท้องถ่ิน (e-laas) 1. ตู้ Wall Mount Rack 9 6u
40 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
ภายในตู้ จ านวน 2 ตู้
2. อุปกรณ์ไฟฟ้า UPS 850 VA
จ านวน 2St.
3. อุปกรณ์ Gigabit Point
Controller จ านวน 1 St.
4. อุปกรณ์ Access Point
Controller จ านวน 1 St.
5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
Indor Wireless Access Point
จ านวน 5 St.
6. อุปกรณ์ USB Wireless 
Access จ านวน 5 St.
7. ค่าติดต้ังโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์
ประกอบการติดต้ัง จ านวน 1 งาน
8. ค่าติดต้ังระบบแลนและไวร์
พร้อมอุปกรณ์ประกอบการติดต้ัง
จ านวน 1 งาน

รวม 4 - 353,400      

รวม 10 - 406,200       

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ท่ี



5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

      1) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน
 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการอบรมควบคุมการผลิต  จ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม 21,300        ทต. สิริราช กองช่าง
และผู้บริหารกิจการประปา ควบคุมการผลิตและผู้บริหาร
หมู่บ้าน กิจการประปาหมู่บ้าน เช่น 

 ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร

ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ

เป็นต้น

2 โครงการอบรมเทคนิคการขอใบ  จ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม 13,000        ทต. สิริราช กองช่าง
อนุญาตปลูกสร้างอาคารตาม เทคนิคการขอใบอนุญาตปลูกสร้าง
พ.ร.บ. ก่อสร้างอาคาร อาคารตาม พ.ร.บ. พ.ศ.2522 
พ.ศ. 2522 และปรับปรุง และปรับปรุง พ.ศ.2558 เช่น 
พ.ศ. 2558 ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร

ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ
 เป็นต้น

รวม 2 - 34,300        

แบบ ผด.02

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ท่ี



      2) งานไฟฟ้าและถนน
 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม  ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ 150,000      ทต. สิริราช งานการศึกษา /

อาคารเรียนและอาคารประกอบ ซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคาร ส านักปลัด

ประกอบ ต้ังจ่ายเพ่ือรองรับเงิน

อุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา

รวม 1 - 150,000      

รวม 3 - 184,300      

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



5.7 แผนงานงบกลาง แนวทางท่ี 1 การพัฒนาบุคลากร
 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประ 220,000      ทต.สิริราช ส านักปลัด
กันสังคมส าหรับพนักงานจ้างของ

เทศบาล ในอัตราร้อยละ 5 ของ

ค่าจ้าง พระราชบัญญัติประกัน

สังคม 2533

2 เงินช่วยพิเศษ เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยค่าท าศพใน 5,000          ทต.สิริราช ส านักปลัด
กรณีพนักงานเทศบาลลูกจ้าง 

ประจ าและพนักงานจ้างท่ีเสียชีวิต

ระหว่างรับราชการ ตามท่ี

ระเบียบกฎหมายก าหนด 

3 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน 390,000      ทต.สิริราช ส านักปลัด
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน บ าเหน็จบ านาญข้าราชการท้องถ่ิน

(กบท.) ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณ

การรายรับ โดยไม่รวมเงินอุดหนุน

เงินกู้ เงินจ่ายการเงินสะสม

แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 เงินสมทบกองทุนทดแทน - การช าระเงินสมทบกองทุนทดแทน 10,000        ทต.สิริราช ส านักปลัด
ประจ าปี 2563 ในอัตราร้อยละ 0.2

ของค่าจ้างโดยประมาณท้ังปี

รวม 4 แผนงานงบกลาง 625,000        

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน
แผนงาน ท่ีด าเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
    5.1) แผนงานบริหารท่ัวไป 50 51.55 15,412,435   67.83 ส านักปลัด
    5.2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 5.15 240,000        1.06 งานป้องกันฯ
    5.3) แผนงานการศึกษา 6 6.19 2,850,400     12.54 งานการศึกษา
    5.4) แผนงานสาธารณสุข 2 2.06 60,400          0.27 งานสาธารณสุข
    5.5) แผนงานเคหะและชุมชน 26 26.80 3,473,000     15.28 กองช่าง
    5.6) แผนงานเกษตร 3 3.09 30,000          0.13 งานส่งเสริมการเกษตร
    5.7) แผนงานงบกลาง 5 5.15 655,675        2.89 ส านักปลัด

รวมท้ังส้ิน 97 100 22,721,910  100

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลสิริราช  อ าเภอแม่ทะ  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 01
บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ



5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  แนวทางท่ี 1 การพัฒนาบุคลากร
 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 เงินเดือนนายก/รองนายก เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกฯ/ 695,520        ทต.สิริราช ส านักปลัด

รองนายกฯ

2 เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประ 120,000        ทต.สิริราช ส านักปลัด

นายก/รองนายก จ าต าแหน่งนายก/รองนายก

3 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/ เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ 120,000        ทต.สิริราช ส านักปลัด

รองนายก นายก/รองนายก

4 เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ี เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุ 198,720        ทต.สิริราช ส านักปลัด

ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก การ/ท่ีปรึกษานายกฯ

องค์การบริหารส่วนต าบล

5 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิก 1,490,400     ทต.สิริราช ส านักปลัด

กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
โครงการ/กิจกรรม

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารและพัฒนาองค์กร

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลสิริราช อ าเภอแม่ทะ  จังหวัดล าปาง

ท่ี



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 เงินเดือนพนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ 4,580,000     ทต.สิริราช ส านักปลัด

พนักงานเทศบาล พร้อมท้ัง

เงินปรับปรุงเงินเดือน

7 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพ 20,000          ทต.สิริราช ส านักปลัด

ช่ัวคราว, เงินเพ่ิมตามวุฒิ,เงินเพ่ิม

พิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) และ

เงินเพ่ิมอ่ืน ๆให้แก่พนักงานเทศบาล

8 เงินประจ าต าแหน่ง เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต า 146,000        ทต.สิริราช ส านักปลัด

แหน่งของปลัดเทศบาลและ

หัวหน้าส านักปลัด

9 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง 1,500,000     ทต.สิริราช ส านักปลัด

ตามภารกิจ

10 เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพ 200,000        ทต.สิริราช ส านักปลัด

ช่ัวคราวและเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ให้แก่

พนักงานจ้างตามภารกิจ

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ท่ี



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 เงินอ่ืน ๆ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน 84,000          ทต.สิริราช ส านักปลัด
รายเดือน ตามมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวันท่ี 9 มีนาคม 2547

12 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ 120,000        ทต.สิริราช ส านักปลัด

เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง มาปฏิบัติราชการอันเป็นประ

ส่วนท้องถ่ิน โยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง

ถ่ิน 

13 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการ 15,000          ทต.สิริราช ส านักปลัด

เวลาราชการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้

แก่พนักงานเทศบาลและพนักงาน

จ้าง

14 ค่าเช่าบ้าน เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซ้ือ 280,000        ทต.สิริราช ส านักปลัด

บ้านของพนักงานเทศบาล 

15 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการ 72,000          ทต.สิริราช ส านักปลัด

ศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน

เทศบาลและผู้บริหาร 

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ท่ี



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและ รายจ่ายในการรับรองหรือเล้ียง 30,000          ทต.สิริราช ส านักปลัด

พิธีการ รับรองขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

17 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน  170,000        ทต.สิริราช ส านักปลัด

ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ี

พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

18 ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสิน เพ่ือจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหมาย  5,000            ทต.สิริราช ส านักปลัด

ไหมทดแทน ค่าสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติ

เหตุหรือเหตุละเมิดจากทาง

เทศบาล

19 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดิน 150,000        ทต.สิริราช ส านักปลัด

ราชการ ทางไปราชการในราช-อาณาจักร

และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่า

เบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ  ฯลฯ

รวม 19 งานบริหารท่ัวไป 9,996,640    

พ.ศ. 2562
โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2561
ท่ี



5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 เงินเดือนพนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน 1,680,000     ทต.สิริราช กองคลัง

เทศบาลและเงินปรับปรุงเงิน

เดือนพนักงานประจ าปี

2 เงินประจ าต าแหน่ง เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง 42,000          ทต.สิริราช กองคลัง

ผู้อ านวยการกองคลัง ตามท่ี

ระเบียบกฎหมายก าหนด

3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงาน 500,000        ทต.สิริราช กองคลัง

จ้างตามภารกิจ

4 เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพ 35,000          ทต.สิริราช กองคลัง

ช่ัวคราวและเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ

5 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิ 20,000          ทต.สิริราช กองคลัง
เวลาราชการ บัติงานนอกเวลาราชการให้แก่

พนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้างตามท่ีระเบียบกฎหมาย
ก าหนด

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ท่ี



5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 ค่าเช่าบ้าน เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซ้ือ 120,000        ทต.สิริราช กองคลัง
บ้านของพนักงานเทศบาล ตามท่ี
ระเบียบกฎหมายก าหนด

7 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการ 9,600            ทต.สิริราช กองคลัง
ศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล
และผู้บริหาร ตามท่ีระเบียบกฎ
หมายก าหนด

8 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดิน 30,000          ทต.สิริราช กองคลัง

ราชการ ทางไปราชการในราชอาณาจักร

และนอกราชอาณาจักร

9 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่า 30,000          ทต.สิริราช กองคลัง

เบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก 

และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการเดิน

ทางไปราชการ 

9 งานบริหารงานคลัง 2,466,600    

28 แผนงานบริหารท่ัวไป 12,463,240  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

รวม



5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ 30,000          ทต.สิริราช ส านักปลัด

เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง มาปฏิบัติราชการอันเป็นประ

ส่วนท้องถ่ิน โยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง

ถ่ิน 

รวม 1
แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน
30,000      

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



5.3 แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 
 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 เงินเดือนพนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนัก 1,360,000     ทต.สิริราช การศึกษา

งานเทศบาล

2 เงินวิทยฐานะ เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ ต้ังจ่าย 134,400        ทต.สิริราช การศึกษา
เพ่ือรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไป ราย

การเงินอุดหนุนส าหรับการจัดการ

ศึกษาภาคบังคับ

3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง 933,000        ทต.สิริราช การศึกษา

ตามภารกิจ 

4 เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพ 36,000          ทต.สิริราช การศึกษา
ช่ัวคราวและเงินเพ่ิมอ่ืน ๆตาม

ระเบียบก าหนดให้แก่พนักงาน

จ้างตามภารกิจ

รวม 4 แผนงานการศึกษา 2,463,400  

แบบ ผด.02

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ท่ี



5.5 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 เงินเดือนพนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนัก 1,145,000   ทต.สิริราช กองช่าง

งานเทศบาล พร้อมท้ังเงินปรับ

ปรุงเงินเดือน

2 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพช่ัว 10,000        ทต.สิริราช กองช่าง

คราวและเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ตาม

ระเบียบก าหนดให้แก่พนักงาน

เทศบาล 

3 เงินประจ าต าแหน่ง เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง 42,000        ทต.สิริราช กองช่าง

นักบริหารงาน ผู้อ านวยการกอง

ช่าง

4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง 680,000      ทต.สิริราช กองช่าง

ตามภารกิจ

5 เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพ 128,000      ทต.สิริราช กองช่าง

ช่ัวคราวและเงินเพ่ิมอ่ืน ๆให้แก่

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

แบบ ผด.02

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ท่ี



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้มา 25,000        ทต.สิริราช กองช่าง

เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์

ส่วนท้องถ่ิน แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

7 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิ 10,000        ทต.สิริราช กองช่าง

เวลาราชการ บัติงานนอกเวลาราชการให้แก่

พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 

ตามท่ีระเบียบกฎหมายก าหนด

8 ค่าเช่าบ้าน เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซ้ือ 108,000      ทต.สิริราช กองช่าง

บ้านของพนักงานเทศบาล ตามท่ี

ระเบียบกฎหมายก าหนด 

9 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึก 20,000        ทต.สิริราช กองช่าง

ษาบุตรของผู้บริหารและพนักงาน

เทศบาล ตามท่ีระเบียบกฎหมาย

ก าหนด

10 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดิน 30,000        ทต.สิริราช กองช่าง

ราชการ ทางไปราชการในราชอาณาจักร 

และนอกราชอาณาจักร 

ท่ี
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

โครงการ/กิจกรรม



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบ้ีย 30,000        ทต.สิริราช กองช่าง

เล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก และ

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไป

ฝึกอบรม 

รวม 11
 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะ

และชุมชน
2,228,000   

5.5 แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิ 30,000        ทต.สิริราช กองช่าง

เวลาราชการ บัติงานนอกเวลาราชการให้แก่

พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 

ตามท่ีระเบียบกฎหมายก าหนด

รวม 1
 งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิง

ปฏิกูล
30,000        

รวม 12 แผนงานเคหะและชุมชน 2,258,000   

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ท่ี



5.7 แผนงานงบกลาง แนวทางท่ี 1 การพัฒนาบุคลากร
 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประ 220,000       ทต.สิริราช ส านักปลัด
กันสังคมส าหรับพนักงานจ้างของ

เทศบาล ในอัตราร้อยละ 5 ของ

ค่าจ้าง พระราชบัญญัติประกัน

สังคม 2533

2 เงินช่วยพิเศษ เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยค่าท าศพใน 5,000           ทต.สิริราช ส านักปลัด
กรณีพนักงานเทศบาลลูกจ้าง 

ประจ าและพนักงานจ้างท่ีเสียชีวิต

ระหว่างรับราชการ ตามท่ี

ระเบียบกฎหมายก าหนด 

3 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน 390,000       ทต.สิริราช ส านักปลัด
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน บ าเหน็จบ านาญข้าราชการท้องถ่ิน

(กบท.) ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณ

การรายรับ โดยไม่รวมเงินอุดหนุน

เงินกู้ เงินจ่ายการเงินสะสม

แบบ ผด.02

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ท่ี



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 เงินสมทบกองทุนทดแทน - การช าระเงินสมทบกองทุนทดแทน 10,000         ทต.สิริราช ส านักปลัด
ประจ าปี 2563 ในอัตราร้อยละ 0.2

ของค่าจ้างโดยประมาณท้ังปี

รวม 4 แผนงานงบกลาง 625,000        

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป แนวทางท่ี 2 การพัฒนาเคร่ืองมือ-เคร่ืองใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ 978,800 ทต.สิริราช ส านักปลัด

หนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณา

และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ 

และค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆเพ่ือให้

ได้มาซ่ึงงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อเทศบาล

2 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 91,200 ทต.สิริราช ส านักปลัด

จ านวน 2 เคร่ือง

3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมและ 150,000     ทต.สิริราช ส านักปลัด

ยานพาหนะ การบ ารุงยานพาหนะ 2 ระดับ คือ

 1) การซ่อมปกติ คือ การซ่อมบ ารุง

ยานพาหนะท่ีวัสดุอะไหล่มีอายุการ

ใช้งานปกติ

2)การซ่อมกลาง คือ การซ่อมบ ารุง

ยานพาหนะท่ีมีอายุการใช้งาน

ครบ 6 ปี หรือระยะทางใช้ครบ

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารและพัฒนาองค์กร 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา 30,000       ทต.สิริราช ส านักปลัด

ทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่า
ส่ิงของและค่าแรงงานให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย

5 วัสดุส านักงาน - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ แลกเปล่ียน  100,000     ทต.สิริราช ส านักปลัด
จ้างท า ท าเอง หรือกรณีอ่ืนใด เพ่ือให้
ได้มาซ่ึงกรรมสิทธ์ิในส่ิงของท่ีเป็นวัสดุ
ส านักงาน ตามประเภทวัสดุคงทน 
และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบ
วัสดุส้ินเปลือง อะไหล่ เช่น กระดาษ
ปากกา ยางลบ  หนังสือ เคร่ืองคิดเลข
หมึก ดินสอ ท่ีเย็บกระดาษ
ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพาสติก
ตรายาง ฯลฯ

6 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ แลกเปล่ียน  20,000       ทต.สิริราช ส านักปลัด
จ้างท า ท าเอง หรือกรณีอ่ืนใด เพ่ือให้
ได้มาซ่ึงกรรมสิทธ์ิในส่ิงของท่ีเป็นวัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ ตามประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุส้ินเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภท
ประกอบอะไหล่ เช่น ฟิวส์ เทปพัน 
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้าหลอดไฟฟ้า 
สวิทซ์ไฟฟ้าไมโครโฟน ดอกล าโพง 
เบรกเกอร์ ฯลฯ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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  วัสดุงานบ้านงานครัว - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ แลกเปล่ียน  30,000       ทต.สิริราช ส านักปลัด

จ้างท า ท าเอง หรือกรณีอ่ืนใด เพ่ือให้ได้
มาซ่ึงกรรมสิทธ์ิในส่ิงของท่ีเป็นวัสดุ
งานบ้านงานครัวตามประเภทวัสดุคงทน
วัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบอะไหล่
 เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ ายาดับกล่ิน แปรง
 ไม้กวาด หม้อ กระทะ มีด ถัง แก้วน้ า
 จานรอง ถ้วย ฯลฯ

8 วัสดุก่อสร้าง  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ แลกเปล่ียน   20,000       ทต.สิริราช ส านักปลัด
จ้างท า ท าเอง หรือกรณีอ่ืนใด เพ่ือให้ได้
มาซ่ึงกรรมสิทธ์ิในส่ิงของท่ีเป็นวัสดุ
ก่อสร้างตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
ส้ินเปลืองและวัสดุอุปกรณ์ประเภท
ประกอบอะไหล่ เช่น ไม้ต่าง ๆ ค้อน 
คีม ชะแลง จอบ ส่ิว เสียม เล่ือย สี 
ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบ้ืองสังกะสี 
ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุยานพา 40,000       ทต.สิริราช ส านักปลัด
หนะและขนส่ง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มา
ซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือ
เปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน
รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่
ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้กลับคืนสภาพดังเดิม เช่น ไขควง
ประแจ แม่แรง กระจกโค้งมน สัญญาณ
ไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แบตเตอร่ี
ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก ฟิล์มกรองแสง 
หม้อน้ า เบาะรถยนต์ เคร่ืองยนต์
(อะไหล่) หัวเทียน แบตเตอร่ี กระจก
มองข้างรถยนต์ ฯลฯ

10 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ แลกเปล่ียน  650,000     ทต.สิริราช ส านักปลัด
จ้างท า ท าเอง หรือกรณีอ่ืนใด เพ่ือให้ได้
มาซ่ึงกรรมสิทธ์ิในส่ิงของท่ีเป็นวัสดุ
เช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ตามประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุส้ินเปลือง และวัสดุ
อุปกรณ์ประเภทประกอบอะไหล่
เช่น แก๊สหุงต้ม น้ ามันเช้ือเพลิง น้ ามัน
ดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเคร่ือง น้ ามัน
จาระบี แก๊ส ถ่าน ฯลฯ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ แลกเปล่ียน  4,195         ทต.สิริราช ส านักปลัด

จ้างท า ท าเอง หรือกรณีอ่ืนใด เพ่ือให้ได้
มาซ่ึงกรรมสิทธ์ิในส่ิงของท่ีเป็นวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ ตามประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุส้ินเปลือง และวัสดุอุปกรณ์
เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์
ฟิล์ม เมมโมร่ีการ์ด ฟิล์มสไลด์รูปสีหรือ
ขาวด าท่ีได้จากการล้าง อัด ขยาย 
ภาพถ่ายดาวเทียม ขาต้ังกล้อง ฯลฯ 

12 วัสดุคอมพิวเตอร์ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ แลกเปล่ียน  50,000       ทต.สิริราช ส านักปลัด
จ้างท า ท าเอง หรือกรณีอ่ืนใด เพ่ือให้
ได้มาซ่ึงกรรมสิทธ์ิในส่ิงของท่ีเป็นวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ ตามประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุส้ินเปลือง และวัสดุอุปกรณ์
ประเภทประกอบอะไหล่ เช่น อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล แผ่นจานบันทึก ข้อมูล
ตลับผงหมึก หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ 
ส าหรับเคร่ืองพิมพ์ คอมพิวเตอร์ 
แผ่นกรองแสง แผ่นแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ เมนส์บอร์ด เมมโมร่ีการ์ด 
เคร่ืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ 
เช่น แบบดิสเกตต์ แบบฮาร์ดดิสต์
 แบบซีดีรอม ฯลฯ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 ค่าไฟฟ้า เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของ 530,000     ทต.สิริราช ส านักปลัด

ส านักงาน ค่าไฟฟ้าสาธารณะ 

ค่าไฟฟ้าอาคารสถานท่ี ท่ีเก่ียว

ข้องกับการปฏิบัติงานของ

เทศบาลต าบลสิริราช 

14 ค่าบริการโทรศัพท์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ส านัก 22,000         ทต.สิริราช ส านักปลัด
งานเทศบาล 

15 ค่าบริการส่ือสารและ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ 63,000         ทต.สิริราช ส านักปลัด
โทรคมนาคม การใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและค่า

ใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใช้ 

บริการ ฯลฯ 

รวม 15 งานบริหารท่ัวไป 2,779,195  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 
 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ 85,000       ทต.สิริราช กองคลัง

มาซ่ึงบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร 

ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนัง

สือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ

2 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา 10,000       ทต.สิริราช ส านักปลัด
ทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่า
ส่ิงของและค่าแรงงานให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย

3 วัสดุส านักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ แลกเปล่ียน จ้างท า  30,000       ทต.สิริราช กองคลัง
ท าเอง หรือกรณีอ่ืนใด เพ่ือให้ได้มาซ่ึง
กรรมสิทธ์ิในส่ิงของท่ีเป็นวัสดุส านักงาน 
ตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ินเปลือง 
และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบ
อะไหล่ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ
ปากกา ยางลบ  ฯลฯ

4 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ แลกเปล่ียน  5,000         ทต.สิริราช ส านักปลัด
จ้างท า ท าเอง หรือกรณีอ่ืนใด เพ่ือให้ได้
มาซ่ึงกรรมสิทธ์ิในส่ิงของท่ีเป็นวัสดุ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ตามประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุส้ินเปลือง และวัสดุ
อุปกรณ์ประเภทประกอบอะไหล่
เช่น แก๊สหุงต้ม น้ ามันเช้ือเพลิง น้ ามัน
ดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเคร่ือง น้ ามัน
จาระบี แก๊ส ถ่าน ฯลฯ

5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ แลกเปล่ียน  5,000         ทต.สิริราช กองคลัง
จ้างท า ท าเอง หรือกรณีอ่ืนใด 
เพ่ือให้ได้มาซ่ึงกรรมสิทธ์ิในส่ิงของท่ีเป็น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามประเภท
วัสดุคงทน วัสดุส้ินเปลือง และวัสดุ
อุปกรณ์ประเภทประกอบอะไหล่ เช่น
 พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม 
เมมโมร่ีการ์ด ฟิล์มสไลด์รูปสีหรือขาวด า
ท่ีได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่าย
ดาวเทียม  ขาต้ังกล้อง ฯลฯ 

6 วัสดุคอมพิวเตอร์ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ แลกเปล่ียน  25,000       ทต.สิริราช กองคลัง
จ้างท า ท าเอง หรือกรณีอ่ืนใด เพ่ือให้
ได้มาซ่ึงกรรมสิทธ์ิในส่ิงของท่ีเป็นวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ ตามประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุส้ินเปลือง และวัสดุอุปกรณ์
ประเภทประกอบอะไหล่ เช่น อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล แผ่นจานบันทึกข้อมูล
ตลับผงหมึก หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ 
ส าหรับเคร่ืองพิมพ์ คอมพิวเตอร์ แผ่น

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กรองแสง แผ่นแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ 
เมนส์บอร์ด เมมโมร่ีการ์ด เคร่ืองอ่าน
และบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น 
แบบดิสเกตต์ แบบฮาร์ดดิสต์ 
แบบซีดีรอม ฯลฯ 

7 ค่าบริการไปรษณีย์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนา 10,000       ทต.สิริราช กองคลัง
ณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่า
ธรรมเนียมในการโอนเงินในระ
บบบริหารการเงินการคลังภาค
รัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

รวม 7 งานบริหารงานคลัง 170,000     

รวม 22 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2,949,195  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 
 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษา 175,000     ทต.สิริราช ส านักปลัด

ครุภัณฑ์ โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ป้องกันฯ

ซ่ึงมีรวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติ

หรือค่าซ่อมกลาง ซ่ึงไม่รวมถึงค่า
ซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง

รวม 1
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการ

รักษาความสงบภายใน
175,000     

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ แลกเปล่ียน  5,000         ทต.สิริราช ส านักปลัด

จ้างท า ท าเอง หรือกรณีอ่ืนใด เพ่ือให้ ป้องกันฯ
ได้มาซ่ึงกรรมสิทธ์ิในส่ิงของท่ีเป็นวัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ ตามประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุส้ินเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภท
ประกอบอะไหล่ เช่น ฟิวส์ เทปพัน 
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้าหลอดไฟฟ้า 
สวิทซ์ไฟฟ้าไมโครโฟน ดอกล าโพง 
เบรกเกอร์ ฯลฯ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ แลกเปล่ียน  10,000       ทต.สิริราช ส านักปลัด

จ้างท า ท าเอง หรือกรณีอ่ืนใด เพ่ือให้ ป้องกันฯ
ได้มาซ่ึงกรรมสิทธ์ิในส่ิงของท่ีเป็นวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ ตามประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุส้ินเปลืองและวัสดุอุปกรณ์
ประเภทประกอบอะไหล่ เช่น พู่กัน สี 
กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมร่ี
การ์ด ฟิล์มสไลด์รูปสีหรือขาวด าท่ีได้
จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม
ขาต้ังกล้อง ฯลฯ 

3 วัสดุอ่ืน ๆ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ แลกเปล่ียน  20,000       ทต.สิริราช ส านักปลัด

จ้างท า ท าเอง หรือกรณีอ่ืนใด เพ่ือให้ ป้องกันฯ

ได้มาซ่ึงกรรมสิทธ์ิในส่ิงของท่ีเป็นวัสดุ

ท่ีไม่มีรายการวัสดุตามหนังสือด่วนท่ีสุด

ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี

27 มิถุนายน 2559

รวม 3
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย
35,000       

รวม 4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 210,000     

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



5.3 แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 
 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึง 380,000     ทต.สิริราช ส านักปลัด

บริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ การศึกษา
หนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และ
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆเพ่ือให้ได้มา
ซ่ึงงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อเทศบาล ฯลฯ 

2 วัสดุส านักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ แลกเปล่ียน จ้างท า  7,000         ทต.สิริราช กองคลัง
ท าเอง หรือกรณีอ่ืนใด เพ่ือให้ได้มาซ่ึง
กรรมสิทธ์ิในส่ิงของท่ีเป็นวัสดุส านักงาน 
ตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ินเปลือง 
และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบ
อะไหล่ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ
ปากกา ยางลบ  ฯลฯ

รวม 2 แผนงานการศึกษา 387,000     

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



5.4 แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มา 10,400       ทต.สิริราช ส านักปลัด

ซ่ึงบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่า สาธารณสุข
เย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรม
เนียมต่าง ๆ ค่าบริการจัดเก็บขยะ
มูลฝอยและค่าจ้างเหมาบริการ
ต่าง ๆ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงงานท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อเทศบาล ฯลฯ 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ แลกเปล่ียน  50,000       ทต.สิริราช ส านักปลัด

จ้างท า ท าเอง หรือกรณีอ่ืนใด เพ่ือให้ สาธารณสุข
ได้มาซ่ึงกรรมสิทธ์ิในส่ิงของท่ีเป็นวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ ตามประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุส้ินเปลืองและวัสดุอุปกรณ์
ประเภทประกอบอะไหล่ เช่น พู่กัน สี 
กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมร่ี
การ์ด ฟิล์มสไลด์รูปสีหรือขาวด าท่ีได้
จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม
 ขาต้ังกล้อง ฯลฯ 

รวม 2 แผนงานสาธารณสุข 60,400       

พ.ศ. 2562

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2561



5.5 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึง 290,000     ทต.สิริราช กองช่าง

บริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนัง

สือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าจ้าง

เหมาบริการต่าง ๆเพ่ือให้ได้มาซ่ึงงานท่ี

เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล ฯลฯ

2 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรัก 50,000       ทต.สิริราช กองช่าง
ษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้าง
เหมาท้ังค่าส่ิงของและค่าแรงงาน
ให้จ่ายจากค่าใช้สอย

3 วัสดุส านักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ แลกเปล่ียน จ้างท า  30,000       ทต.สิริราช กองช่าง
ท าเอง หรือกรณีอ่ืนใด เพ่ือให้ได้มาซ่ึง
กรรมสิทธ์ิในส่ิงของท่ีเป็นวัสดุส านักงาน 
ตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ินเปลือง 
และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบ
อะไหล่ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ
ปากกา ยางลบ  หนังสือ เคร่ืองคิดเลข
ขนาดเล็ก ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก
ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพาสติก
ตรายาง ฯลฯ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ แลกเปล่ียน  100,000     ทต.สิริราช กองช่าง

จ้างท า ท าเอง หรือกรณีอ่ืนใด เพ่ือให้
ได้มาซ่ึงกรรมสิทธ์ิในส่ิงของท่ีเป็นวัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ ตามประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุส้ินเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภท
ประกอบอะไหล่ เช่น ฟิวส์ เทปพัน 
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้าหลอดไฟฟ้า 
สวิทซ์ไฟฟ้าไมโครโฟน ดอกล าโพง 
เบรกเกอร์ ฯลฯ

5 วัสดุก่อสร้าง  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ แลกเปล่ียน   100,000     ทต.สิริราช กองช่าง
จ้างท า ท าเอง หรือกรณีอ่ืนใด เพ่ือให้ได้
มาซ่ึงกรรมสิทธ์ิในส่ิงของท่ีเป็นวัสดุ
ก่อสร้างตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
ส้ินเปลืองและวัสดุอุปกรณ์ประเภท
ประกอบอะไหล่ เช่น ไม้ต่าง ๆ ค้อน 
คีม ชะแลง จอบ ส่ิว เสียม เล่ือย สี 
ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบ้ืองสังกะสี 
ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ 

6 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุยานพา 10,000       ทต.สิริราช กองช่าง
หนะและขนส่ง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มา
ซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือ
เปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่
ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้กลับคืนสภาพดังเดิม เช่น ไขควง
ประแจ แม่แรง กระจกโค้งมน สัญญาณ
ไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แบตเตอร่ี
ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก ฟิล์มกรองแสง 
หม้อน้ า เบาะรถยนต์ เคร่ืองยนต์
(อะไหล่) หัวเทียน แบตเตอร่ี กระจก
มองข้างรถยนต์ ฯลฯ

7 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ แลกเปล่ียน  55,000       ทต.สิริราช กองช่าง
จ้างท า ท าเอง หรือกรณีอ่ืนใด เพ่ือให้ได้
มาซ่ึงกรรมสิทธ์ิในส่ิงของท่ีเป็นวัสดุ
เช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ตามประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุส้ินเปลือง และวัสดุ
อุปกรณ์ประเภทประกอบอะไหล่
เช่น แก๊สหุงต้ม น้ ามันเช้ือเพลิง น้ ามัน
ดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเคร่ือง น้ ามัน
จาระบี แก๊ส ถ่าน ฯลฯ

8 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ แลกเปล่ียน  20,000       ทต.สิริราช กองช่าง
จ้างท า ท าเอง หรือกรณีอ่ืนใด เพ่ือให้
ได้มาซ่ึงกรรมสิทธ์ิในส่ิงของท่ีเป็นวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ ตามประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุส้ินเปลืองและวัสดุอุปกรณ์
ประเภทประกอบอะไหล่ เช่น พู่กัน สี 
กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมร่ี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
การ์ด ฟิล์มสไลด์รูปสีหรือขาวด าท่ีได้
จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม
 ขาต้ังกล้อง ฯลฯ 

9 วัสดุคอมพิวเตอร์ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ แลกเปล่ียน  30,000       ทต.สิริราช กองช่าง
จ้างท า ท าเอง หรือกรณีอ่ืนใด เพ่ือให้
ได้มาซ่ึงกรรมสิทธ์ิในส่ิงของท่ีเป็นวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ ตามประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุส้ินเปลือง และวัสดุอุปกรณ์
ประเภทประกอบอะไหล่ เช่น อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล แผ่นจานบันทึก ข้อมูล
ตลับผงหมึก หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ 
ส าหรับเคร่ืองพิมพ์ คอมพิวเตอร์ 
แผ่นกรองแสง แผ่นแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ เมนส์บอร์ด เมมโมร่ีการ์ด 
เคร่ืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ 
เช่น แบบดิสเกตต์ แบบฮาร์ดดิสต์
 แบบซีดีรอม ฯลฯ 

10 ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่าย เพ่ือจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบ 160,000     ทต.สิริราช กองช่าง

ให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคล คุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุค

ภายนอกเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงก่อสร้าง คลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้
มาซ่ึงส่ิงก่อสร้าง

รวม 10
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะ

และชุมชน
845,000     

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



5.5 แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มา 355,000     ทต.สิริราช ส านักปลัด

ซ่ึงบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร งานสาธารณสุข
ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ
 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรม
เนียมต่าง ๆ ฯลฯ

2  วัสดุงานบ้านงานครัว - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ แลกเปล่ียน  5,000         ทต.สิริราช ส านักปลัด
จ้างท า ท าเอง หรือกรณีอ่ืนใด เพ่ือให้ได้ งานสาธารณสุข
มาซ่ึงกรรมสิทธ์ิในส่ิงของท่ีเป็นวัสดุ
งานบ้านงานครัวตามประเภทวัสดุคงทน
วัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบอะไหล่
 เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ ายาดับกล่ิน แปรง
 จานรอง ถ้วย ฯลฯ

3 วัสดุการเกษตร - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ แลกเปล่ียน  5,000         ทต.สิริราช ส านักปลัด
จ้างท า ท าเอง หรือกรณีอ่ืนใด เพ่ือให้ งานสาธารณสุข
ได้มาซ่ึงกรรมสิทธ์ิในส่ิงของท่ีเป็นวัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ ตามประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุส้ินเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภท
ประกอบอะไหล่ เช่น เคียว ปุ๋ย
สริงเกอร์ จอบหมุน จานพรวน 
ยาป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ 
วัสดุเพาะช า อุปกร์ขยายธ์ุพืช ฯลฯ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ แลกเปล่ียน  5,000         ทต.สิริราช ส านักปลัด

จ้างท า ท าเอง หรือกรณีอ่ืนใด เพ่ือให้ งานสาธารณสุข

ได้มาซ่ึงกรรมสิทธ์ิในส่ิงของท่ีเป็นวัสดุ

โฆษณาและเผยแพร่ ตามประเภทวัสดุ

คงทน วัสดุส้ินเปลืองและวัสดุอุปกรณ์

ประเภทประกอบอะไหล่ เช่น เคร่ืองแบบ 

เส้ือ กางเกง ผ้า เคร่ืองหมายยศและ

สังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก

ผ้าผูกคอ เคร่ืองแต่งกายชุดฝึกโขนละคร

ฯลฯ

4 งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 370,000     

14 แผนงานเคหะและชุมชน 1,215,000  

5.6 แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร 
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  10,000       ทต.สิริราช ส่งเสริม

ค่าธรรมเนียมและ ค่าลงทะเบียน การเกษตร
ต่าง ๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ค่า

จ้างเหมาบริการล้างฟิล์ม ค่าจ้างเหมา

บริการต่าง ๆ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงงาน

ท่ีเป็นประโยชน์ต่อเทศบาล ฯลฯ

รวม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561
โครงการ/กิจกรรมท่ี



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 วัสดุก่อสร้าง  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ แลกเปล่ียน  5,000         ทต.สิริราช ส านักปลัด

จ้างท า ท าเอง หรือกรณีอ่ืนใด เพ่ือให้
ได้มาซ่ึงกรรมสิทธ์ิในส่ิงของท่ีเป็นวัสดุ
ก่อสร้างตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
ส้ินเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภท
ประกอบอะไหล่ เช่น ไม้ต่าง ๆ ค้อน คีม
ชะแลง จอบ ส่ิว เสียม เล่ือย สี 
ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบ้ือง สังกะสี 
ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ 

3 วัสดุการเกษตร เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ แลกเปล่ียน  15,000       ทต.สิริราช ส านักปลัด
จ้างท า ท าเอง หรือกรณีอ่ืนใด เพ่ือให้ งานสาธารณสุข
ได้มาซ่ึงกรรมสิทธ์ิในส่ิงของท่ีเป็นวัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ ตามประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุส้ินเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภท
ประกอบอะไหล่ เช่น เคียว ปุ๋ย
สริงเกอร์ จอบหมุน จานพรวน 
ยาป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ 
อาหารสัตว์ ผานไถกระทะ พืชและสัตว์
พันธ์ุสัตว์ปีกและสัตว์น้ า น้ าเช้ือพันธ์ุสัตว์
วัสดุเพาะช า อุปกร์ขยายธ์ุพืช ฯลฯ

รวม 3 แผนงานการเกษตร 30,000       

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



5.3 แผนงานงบกลาง
 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลักต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 รายจ่ายตามข้อผูกพัน เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงสันนิบาตเทศ 30,675       ทต.สิริราช ส านักปลัด

บาลแห่งประเทศไทย

รวม 1 - 30,675         

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



แผนด ำเนินงำนเพ่ือกำรบริกำรสำธำรณะ

ยุทธศำสตร์ จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำน
แผนงาน ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
        1) รายจ่ายค้างจ่ายปี 2561 (กรณีก่อหน้ีผูกพัน) 6 30 1,272,000     25.95 กองช่าง
        2) รายจ่ายค้างจ่ายปี 2562 (กรณีก่อหน้ีผูกพัน) 3 15 1,019,500     20.80 กองช่าง
        3) รายจ่ายค้างจ่ายปี 2562 (กรณีไม่ก่อหน้ีผูกพัน) 11 55 2,611,000     53.26 กองช่าง

รวมท้ังส้ิน 20 100 4,902,500    100

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
เทศบำลต ำบลสิริรำช  อ ำเภอแม่ทะ  จังหวัดล ำปำง

แบบ ผด. 01
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ



      1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
     1) งานไฟฟ้าถนน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร 149,700     ทต. สิริราช งานการศึกษา /

อาคารเรียนและอาคาร เรียน และอาคารประกอบ ต้ังจ่ายเพ่ือ ส านักปลัด

ประกอบ รองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา

2 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายน้ าล้น  296,000     หมู่ท่ี 2 กองช่าง

คสล. ห้วยแม่วะ (ข้างท่ีนา คสล. ห้วยแม่วะ  (ข้างท่ีนานางนงลักษณ์ บ้านด่าน

นางนงลักษณ์ เครือฟู) หมู่ท่ี 2 เครือฟู) ขนาดกว้างขวางล าห้วย 17.00 ม. 

บ้านด่าน ยาวตามล าห้วย 5.00 ม. สันฝายสูง

 1.00 ม.

3 โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า - เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดแต่งดินวางรางส าเร็จ 170,800     หมู่ท่ี 1 กองช่าง

ส าเร็จรูป เหมืองทุ่งดง (ข้างท่ี รูป ขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร ท้องกว้าง บ้านสันดอนแก้ว

นานางปวีณา อุดสาย – 0.20 ม. ลึก 0.30 ม. หนา 0.07 ม.

นานายปุ๊ด ทองดี) หมู่ท่ี 1 ยาว 350.00 ม.

บ้านสันดอนแก้ว

รายจ่ายค้างจ่ายปี 2561 (กรณีก่อหน้ีผูกพัน)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลสิริราช อ าเภอแม่ทะ  จังหวัดล าปาง

1.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า - เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดแต่งดินวางราง 106,000     หมู่ท่ี 1 กองช่าง

ส าเร็จรูป เหมืองทุ่งแพะตึง ส าเร็จรูป ขนาดปากกว้าง 0.50 ม. บ้านสันดอนแก้ว

หมู่ท่ี 1 บ้านสันดอนแก้ว ท้องกว้าง  0.20 ม. ลึก 0.30 ม. 

หนา 0.07 ม. ยาว 208.00 ม.

5 โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า - เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดแต่งดินวางราง 148,700     หมู่ท่ี 1 กองช่าง

ส าเร็จรูปเหมืองทุ่งหนองบง ส าเร็จรูป ขนาดปากกว้าง 0.50 ม. บ้านสันดอนแก้ว

(ข้างท่ีนานายมูล- นายตา ท้องกว้าง  0.20 ม. ลึก 0.30 ม.

วันสูง) หมู่ท่ี 1 บ้านสันดอนแก้ว หนา 0.07 ม ยาว 304.00 ม.

6 โครงการเทพ้ืนแอสฟัลท์ติก - เทพ้ืนแอสฟัลท์ติกบริเวณ 400,800     ทต.สิริราช กองช่าง

บริเวณเทศบาลต าบลสิริราช เทศบาลต าบลสิริราช

รวม 6 - 1,272,000 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างราง 440,000     หมู่ท่ี 2 กองช่าง

ห้วยแล้งหน้าบ้านนางแก้วไร - ระบายน้ า ขนาดปากกว้าง 0.50 ม. บ้านด่าน

หน้าบ้านนายสุบิน เครือฟู ท้องกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.70 

หนา 0.12 ม. ฝาปิดหนา 0.15 ม. 

ยาว 102 ม.

2 โครงการก่อสร้างท่อลอด คสล. - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอด คสล. 370,000     ทต. สิริราช กองช่าง

ข้ามล าห้วยแม่วะ บ้านด่าน ขนาด 2.10x2.10 เมตร ยาว 1.00 ม. 

จ านวน 5 ท่อน (ชนิด 3 ช่อง) 

3 โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า - เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดแต่งดินวางราง 209,500     หมู่ท่ี 6 กองช่าง

ส าเร็จรูป เหมืองจากนา ส าเร็จรูป ขนาดปากกว้าง 0.30 ม. บ้านอ้อ

นายแก้ว ป้อมูล - นานายทัศ ท้องเมืองกว้าง 0.25 ม. ลึก 0.25 ม. 

วงศ์ปินค า หมู่ท่ี 6 บ้านอ้อ ยาว 400.00 ม.

รวม 3 - 1,019,500 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

รายจ่ายค้างจ่ายปี 2562 (กรณีก่อหน้ีผูกพัน)



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการก่อสร้างดาดล าเหมือง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างดาดล าเหมือง 24,000       หมู่ท่ี 7 กองช่าง

จากฝายนายเมืองดี อุดสาย - ขนาดปากกว้าง 0.30 ม. ท้องเหมือง บ้านแม่ทาน
นานางอารีย์  ใจมูล หมู่ท่ี 7 กว้าง 0.20 ม. ลึก 0.30 ม. หนา 

บ้านแม่ทาน 0.07 ม. ยาว 144.00 ม.

2 โครงการก่อสร้างดาดล าเหมือง  เพ่ือจ่ายเป็นก่อสร้างดาดล าเหมือง 109,000     หมู่ท่ี 7 กองช่าง

ทุ่งบน จากฝายห้วยแม่ทาน -  ขนาดปากกว้าง 1.50 ม. ท้องเหมือง บ้านแม่ทาน
ผ่านหน้าบ้านนายศุภชัย เตวัง กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. หนา
หมู่ท่ี 7 บ้านแม่ทาน  0.07 ม. ยาว 283.00 ม.

3 โครงการเทลานฌาปนสถาน - เทลานฌาปนสถานพ้ืนท่ีรวมท้ังหมด 256,000     หมู่ท่ี 1 กองช่าง

บ้านสันดอนแก้ว หมู่ท่ี 1 680 ตร.ม. ความหนา 0.13 ม. บ้านสันดอนแก้ว

พร้อมวางท่อ คสล. ศก. 0.60 ม. 

จ านวน 6 ท่อน

4 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ าใส  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถังเก็บน้ าใส 218,000     หมู่ท่ี 5 กองช่าง

หมู่ท่ี 5 บ้านสันป่าเปา ขนาดกว้าง 4.86 ม. ยาว 4.86 ม. บ้านสันป่าเปา

ขนาดความจุ 25.00 ลบ.ม.

หนา 0.07 ม. ยาว 350.00 ม.

รายจ่ายค้างจ่ายปี 2562 (กรณีไม่ก่อหน้ีผูกพัน)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดท าระบบสูบน้ าจาก  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงสูบน้ า 293,000     หมู่ท่ี 5 กองช่าง

อ่างเก็บน้ าแม่กอก เข้าสู่ระบบ ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 3.00 ม. บ้านสันป่าเปา

ประปา หมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 สูง 2.30 ม. และร้ัวล้อมแผงโซล่าเซลล์

บ้านสันป่าเปา ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 3.00 ม.

 สูง 2.00 ม.

6 โครงการปรับปรุงดาดล าเหมือง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงดาดล าเหมือง 124,000     หมู่ท่ี 8 กองช่าง

วังโป่ง หมู่ท่ี 8 บ้านเด่น ขนาดปากกว้าง  1.50 ม. ท้องเหมือง บ้านเด่น

กว้าง 0.40 ม. ลึก 0.55 ม. หนา 

0.05 ม.ยาว 600.00 ม. 
- รางรินส่งน้ า ขนาดปากกว้าง

0.80 ม. ท้องกว้าง 0.80 ม. สูง

0.60 ม. ยาว 20.00 ม.

พร้อมวางท่อ คสล. ศก. 0.60 ม. 

จ านวน 6 ท่อน

7 โครงการขุดวางท่อลอด คสล . - วางท่อ คสล. ขนาด 1.00 ม. ช้ัน 3 126,000     หมู่ท่ี 8 กองช่าง

บริเวณเหมืองวังโป่ง หมู่ท่ี 8 จ านวน 23.00 ม. บ้านเด่น

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

รายจ่ายค้างจ่ายปี 2562 (กรณีไม่ก่อหน้ีผูกพัน ต่อ)



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต 517,000     หมู่ท่ี 9 กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 9 เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 9 บ้านแม่ทาน ขนาด บ้านแม่ทาน

บ้านแม่ทาน กว้าง 4.00 ม. ยาว 280.00 ม. 

หนา 0.15 ม. 

9 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร 150,000     ทต. สิริราช งานการศึกษา /

อาคารเรียนและอาคาร เรียน และอาคารประกอบ เปล่ียน ส านักปลัด

ประกอบ กระเบ้ืงหลังคา

10 โครงการปรับปรุงฝายน้ าล้น  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงฝายน้ าล้น 576,000     หมู่ท่ี 4 กองช่าง

ห้วยแม่สัก หมู่ท่ี 4 บ้านสบแม่นางห้วยแม่สัก ขนาดกว้าง 8.10 ม.  บ้านสบแม่นาง

ยาวขวางล าห้วย 24.00 ม. สูง 2.70 ม.

ยาวตามล าห้วย 13.00 เมตร

11 โครงการปรับปรุงระบบประปา - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปา 218,000     ส านักงาน กองช่าง

ภายในส านักงาน เทศบาล ภายในส านักงาน เทศบาลฯ เช่น ระบบ เทศบาล

ต าบลสิริราช สูบน้ า ระบบกรองน้ า งานวางท่อน้ าภายใน ต าบลสิริราช

และภายนอกส านักงาน

รวม 11  โครงการ - 2,611,000  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

รายจ่ายค้างจ่ายปี 2562 (กรณีไม่ก่อหน้ีผูกพัน ต่อ)



ยุทธศาสตร์ จ านวนรายการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน
แผนงาน ท่ีด าเนินการ รายการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

     1. ประเภทครุภัณฑ์ ก่อสร้าง 1 9.09 12,500          5.01 ส านักปลัด
     2. ประเภทครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ 4 36.36 82,100          32.89 งานป้องกันฯ
     3. ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 4 36.36 57,000          22.84 งานการศึกษา
     4. ประเภทครุภัณฑ์ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 9.09 85,000          34.05 งานสาธารณสุข

รายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2563 
     1. ประเภทครุภัณฑ์ ส านักงาน 1 9.09 13,000          5.21

รวมท้ังส้ิน 11 100 249,600       100

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลสิริราช  อ าเภอแม่ทะ  จังหวัดล าปาง

แบบ ผด. 01
บัญชีสรุปจ านวนครุภัณฑ์

รายการครุภัณฑ์ค้างจ่าย ปีงบประมาณ 2562 (กรณีไม่กอหน้ีผูกพัน)



รายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2563 

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน - จัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่น ขนำด 15 ลิตร 13,000         

สำมำรถดูดฝุ่นและน้ ำพร้อมอุปกรณ์
จ ำนวน 1 เคร่ือง

รวม 1 13,000       

แบบ ผด. 02/1

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลสิริราช อ าเภอแม่ทะ  จังหวัดล าปาง

1. ประเภทครุภัณฑ์ ส านักงาน

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



รายการครุภัณฑ์ค้างจ่าย ปีงบประมาณ 2562 (กรณีไม่กอหน้ีผูกพัน)

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 แบบหล่อลูกปูนทรงเหล่ียม แบบหล่อลูกปูนทรงเหล่ียม ขนาด 12,500         ทต.สิริราช ส านักปลัด

15x15x15 ซม. จ านวน 6 ลูก ๆ
ละ 2,00 บาท เหล็กกระทุ้งปูน จ านวน 
1 แท่ง ๆ ละ 500 บาท

รวม 1 12,500       

1. ประเภทครุภัณฑ์ ก่อสร้าง

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด. 02/1

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลสิริราช อ าเภอแม่ทะ  จังหวัดล าปาง



2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 เคร่ืองขยายเสียง - มีก าลังขับ ท่ีมีความต้านทาน 8 โอห์ม 14,000         ทต.สิริราช ส านักปลัด

 2 x 600 w. 4 โอห์ม 2 x 900 w.

เป็นเคร่ืองขยายเสียง ควบคุมแรงดันไฟฟ้า

เพ่ือขับก าลังวงจรแบบ Class H

การตอบสนองความถ่ี (Frequency  

Response) ท่ี 20 Hz-20KHz 

รองรับแรงดันไฟฟ้า 220 V.

2 เคร่ืองควบคุมส่วนกลาง - จัดซ้ือเคร่ืองควบคุมส่วนกลาง 7,500            ทต.สิริราช ส านักปลัด

ใช้กับไมโครโฟนชุดประชุมได้ถึง 50 ชุด

และสามารถเพ่ิมได้ถึง 150 ชุด (โดยใช้

อุปกรณ์เสริม Booster), มีสวิตซ์เปิด – ปิด 

และสัญญาณไฟแสดงการท างานของระบบ,

มีวอลลุ่มความคุมระดับเสียงเตือนแบบ

แยกอิสระ, มีสวิตซ์พิเศษส าหรับตัดการ

ท างานของไมค์ (เฉพาะผู้ร่วมประชุม),

มีสัญญาณเตือนพร้อมส่งสัญญาณไฟ

กระพริบไปท่ีชุดประธาน, มีช่องต่อ Mic 

ภายนอก และ AUX อย่างละ 1 ช่อง 

พร้อมปุ่มปรับเสียงความดังแยกอิสระ
มีล าโพง Monitor พร้อมวอลลุ่มปรับเสียง,

2. ประเภทครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 เคร่ืองควบคุมส่วนกลาง มีล าโพง Monitor พร้อมวอลลุ่มปรับเสียง,

(ต่อ) มีสายพร้อมปล๊ักยาว 12 เมตร 1 เส้น

ส าหรับต่อไปยังชุดประชุม, มีช่องต่อ 

Pre Out  และ Rec Out ส าหรับต่อสัญญาณ

ออกภายนอก

3 ไมโครโฟนส าหรับการประชุม - เพ่ือจัดซ้ือไมโครโฟนส าหรับการประชุม 46,600       ทต.สิริราช ส านักปลัด

ประกอบด้วย

1. ไมโครโฟนชุดประธานจ านวน 1 ชุด 

มีคุณลักษณะดังน้ี

-  มีไมโครโฟนแบบคออ่อนพร้อมไฟวงแหวน

สีแดงแสดงการท างาน, มีล าโพงฟังเสียง

การประชุมในตัวพร้อมปุ่มปรับความดังเสียง,

มีสวิตซ์เปิด – ปิดไมโครโฟนขณะพูด 

และจะตัดล าโพงตนเองเม่ือเปิดไมโครโฟน

เพ่ือป้องกันเสียงหอน, มีสวิตซ์พิเศษส าหรับ

ตัดการท างานของไมโครโฟนตัวอ่ืนโดยไม่ตัด

ไมโครโฟนตนเองและมีเสียงสัญญาณเตือน

พร้อมไฟแสดงการท างาน, มีแจ็คเสียบหูฟัง

และบันทึกเสียงได้ 1 ช่อง, มีแจ็คต่อพ่วง

สัญญาณแบบ 2 ช่อง แบบ DB-9 พร้อมสาย

ปล๊ักสัญญาณ ยาว 2.2 เมตร 1 เส้น 

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 ไมโครโฟนส าหรับการประชุม 2. ไมโครโฟนชุดผู้ร่วมประชุม 

(ต่อ) จ านวน 14 ชุด มีคุณลักษณะดังน้ี

-  มีไมโครโฟนแบบคออ่อนพร้อมไฟวงแหวน

วงแหวนสีแดงแสดงการท างาน, มีล าโพง

ฟังเสียงการประชุมในตัวพร้อมปุ่มปรับ

ความดังเสียง, มีสวิตซ์เปิด – ปิดไมโครโฟน

ขณะพูด และจะตัดล าโพงตนเองเม่ือเปิด

ไมโครโฟนเพ่ือป้องกันเสียงหอน, แจ็คเสียบ

หูฟังและบันทึกเสียงได้ 1 ช่อง, มีแจ็คต่อ 

พ่วงสัญญาณแบบ 2 ช่อง แบบ DB-9

พร้อมสายปล๊ักสัญญาณ ยาว 2.2 ม. 1 เส้น

4 ล าโพง - จัดซ้ือล าโพง จ านวน 2 คู่ คู่ละ 14,000       ทต.สิริราช ส านักปลัด

7,000.-บาท จ านวนเงิน 14,000.-บาท 

ประกอบด้วย

- ล าโพง ขยายเสียง 130 วัตต์ ชนิด 2 ทาง

มีขนาดล าโพงไม่น้อยกว่า 8 น้ิว และล าโพง

เสียงแหลมไม่น้อยกว่า 1 น้ิว, มีความถ่ี

ตอบสนองไม่น้อยกว่า 60Hz – 18KHz 

มีขาแขวนล าโพงเน้ือวัสดุท าจากเหล็ก

พร้อมสายล าโพง

รวม 4 - 82,100       

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



3.1 แผนงานการบริหารท่ัวไป

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 17,000       ทต.สิริราช ส านักปลัดฯ

ส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน

 1 เคร่ือง ๆละ 16,000 บาท
คุณลักษณะพ้ืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 
4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz 
หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 
หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด
 SATA หรือ ดีกว่า ขนาด ความจุไม่น้อยกว่า 
1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย
- มีช่องเช่ือมต่อระบบ เครือข่าย (Network 
Interface)แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 

หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast
 Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จ านวน 1 หน่วย

3. ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 เคร่ืองพิมพ์Multifunction - จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์Multifunction 9,000         ทต.สิริราช ส านักปลัดฯ
เลเซอร์หรือ LED ขาวด า เลเซอร์หรือ LED ขาวด า

โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี
- เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น
Printer, Copier, Scanner และ Fax 
ภายในเคร่ืองเดียวกัน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า
600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4
ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อย
กว่า 256 MB - สามารถสแกนเอกสาร 
ขนาด A4 ได้ 

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  

- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto
 Document Feed)
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้

- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา

- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 

- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100 Base-T 

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1   ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal 
และ Custom

3 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction - ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction 8,000            ทต.สิริราช ส านักปลัดฯ
 แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank (Ink Tank Printer) โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
Printer) - เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer,

Copier , Scanner และ Fax ภายใน
เคร่ืองเดียวกัน
- เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการ
พิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 
27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อ 
นาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสาหรับกระดาษ 
A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์



งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 Document Feed)

- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาวด า 

- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า
99 ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์

- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0

หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network 

Interface) แบบ 10/100 Base-T 

หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง หรือ 
สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย 
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ
Custom" 

4 เคร่ืองพิมพ์ชนิด Dot Matrix - จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ิชนิด Dot Matrix 23,000         ทต.สิริราช ส านักปลัดฯ
Printer แบบแคร่ยาว Printer แบบแคร่ยาว โดยมีคุณลักษณะ

พ้ืนฐาน
- มีจ านวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็มพิมพ์
- มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
136 คอลัมน์ (Column)
- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง 
ขนาด 10 ตัวอักษรต่อน้ิว ได้ไม่น้อยกว่า 
400 ตัวอักษรต่อวินาที

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced 
Graphics ไม่น้อยกว่า 360x360 dpi
- มีหน่วยความจ าแบบ Input Buffer 
ไม่น้อยกว่า 128 KB
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ Parallel       

หรือ USB 1.1 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย

กว่า 1 ช่อง" 

รวม 4 - 57,000       

4. ประเภทครุภัณฑ์ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
4.1 แผนงานการสาธารณสุข

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 เคร่ืองพ่นยุงชนิดละออง - จัดซ้ือเคร่ืองพ่นยุงชนิดละอองฝอยละเอียด 85000 ทต.สิริราช ส านักปลัดฯ

ฝอยละเอียด   จ านวน 2 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี งาน

เป็นเคร่ืองพ่นชนิดพ่นฝอยละออง ULV สาธารณสุข

(Ultra Low Volume) ชนิดสะพายหลัง 

1.1 ท างานด้วยเคร่ืองเบนซิน 2 จังหวะ 

หรือ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ

ก าลังเคร่ืองยนต์ไม่ต่ ากว่า 2 แรงม้า

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 1.2 ระบบสตาร์ทเคร่ืองยนต์เป็น

แบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics) หรือวิธีกล  

และระบบจุดระเบิดเป็นอิเล็กทรอนิกส์

(Electronics) หรือแม่เหล็กไฟฟ้า

1.3 ผลิตละอองสารเคมีโดยใช้แรง 

อัดลมระบบ โรตาร่ี คอมเพรสเซอร์

(Rotary Compressor)

1.4 ฝอยละอองน้ ายาท่ีผลิตได้ต้องมีค่า

VMD (Volume  Median Diameter) 

ของเม็ดน้ ายาไม่เกิน 30 ไมครอน 

(ไม่น้อยกว่า 30 ไมครอน) ในอัตราการพ่น

ไม่ต่ ากว่า 2 ลิตร/ช่ัวโมง ท่ีระยะ 3 เมตร 

จากพ่นและมีเอกสารท่ีแสดง ค่า VMD ท่ีออก

โดยหน่วยงานราชการ หรือบริษัทท่ีผลิต 

1.5 หัวพ่นควบคุมอัตราการไหลของน้ ายา

เคมีติดต้ังอยู่ภายนอกเปล่ียนได้สะดวก 

1.6 ถังบรรจุน้ ายาเคมีท าด้วยวัสดุคงทนถาวร

ไม่เป็นสนิม ทนต่อการกัดกร่อนของน้ ายาเคมี

ปริมาตร ของถังบรรจุน้ ายาเคมี ปริมาตร

ของถังบรรจุน้ ายาเคมีไม่เกิน 5 ลิตร 

1.7 ถังบรรจุน้ ามันเช้ือเพลิงท าด้วย  

วัสดุคงทนถาวร ไม่เป็นสนิมทนต่อ

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

การกัดกร่อนของน้ ามันเช้ือเพลิง

ปริมาตรของถังบรรจุเช้ือเพลิงไม่

น้อยกว่า 0.6 ลิตร 

1.8 น้ าหนักเคร่ืองพ่นเปล่า (ไม่รวม 

น้ ายาเคมีและน้ ามันเช้ือเพลิง)

ไม่เกิน 13 กิโลกรัม 

1.9 มีอะไหล่และเคร่ืองมือประจ าเคร่ือง ดังน้ี 

(1) หนังสือคู่มือการใช้งาน 1 ชุด

(2) ชุดเคร่ืองมือซ่อมท่ีจ าเป็น 1 ชุด 

(3) กรวยเติมน้ ายาเคมีและกรวยเติม

น้ ามันเช้ือเพลิงชนิดมีตะแกรงกรอง

แบบละเอียด 1 ชุด

1.10 เคร่ืองพ่นฝอยละออง (ULV)  

สะพายหลังท่ีน ามาเสนอต้องเป็นเคร่ือง

ท่ีอยู่ในสายการผลิต ไม่ใช่เคร่ืองดัดแปลง

เพ่ือให้ได้ตามคุณลักษณะได้

รวม 1 - 85,000       

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562


