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ส่วนที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ แผนพั ฒนาสี่ปี และการแผนการดาเนินงาน โดยในส่วนของการจัดทาแผนการดาเนินงาน มี
จุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น ซึ่งจะทาให้แนวทางการดาเนินงานมีความชัดเจน
ในทางปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทางานระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ และทา
ให้การติดตามประเมินผลมีความสะดวกมากขึ้น
1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.3 ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
เทศบาลตาบลศรีบัวบาน ได้ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยจัดทา
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามขั้นตอน ดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน /โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่
ต้องการดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
3. แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดาเนินการ
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ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการ
ดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
1.4 ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
1. ทาให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดใน
พื้นที่เทศบาลในปีงบประมาณ 2561
2. เป็นเครื่องมือในการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ใช้ติดตามประเมินผลการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุด
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ส่วนที่ 2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม
การจัดทาโครงการ /กิจกรรมในแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2561 นั้น มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบโครงการ/กิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเทศบาลตาบลศรีบัวบาน ในปีงบประมาณ
ซึ่งจะนาไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการพั ฒนาของเทศบาล
ตาบลศรีบัวบาน โดยประกอบด้วย
2.1 บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม
2.2 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ

************************************
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการคมนาคม
1.1 การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนน สะพาน
ทางเท้า รางระบายน้า
1.2 การพัฒนาระบบจราจร
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและ
แหล่งน้า
2.1 การพัฒนาปรับปรุง บารุงรักษา ซ่อมแซมและขยายการ
ให้บริการระบบสาธารณูปโภค
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนารายได้ภาคเกษตรกรรม
3.1 การพัฒนาสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ทรัพยากร
การเกษตรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
4.1 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรกลุ่มต่างๆใน
ตาบล
รวม

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดาเนินงาน ประจาปี 25๖๑
เทศบาลตาบลศรีบัวบาน อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
จานวนโครงการที่
คิดเป็นร้อยละของ
จานวนงบประมาณ
ดาเนินการ
โครงการทั้งหมด

ร้อยละของ
งบประมาณ

๖

6.๗๔

๑,๔๓๒,๐๐๐

๔.๖๘
-

๖

6.๗4

๑,๔๓๒,๐๐๐

๔.๖๘

๒

๒.๒๕

๖00,000

๑.๙๖

๒

๒.๒๕

๖00,000

๑.๙๖

7

๗.๘๖

๕๓0,000

๑.๗๓

7

๗.๘๖

๕๓0.000

๑.๗๓

3

๓.๓๗

๖๐0,000

๑.๙๖

3

๓.๓๗

๖๐0,000

๑.๙๖

หน่วยดาเนินการ
กองช่าง

กองช่าง

กองส่งเสริมการเกษตร

กองสวัสดิการสังคม
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บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดาเนินงาน ประจาปี 25๖๑
เทศบาลตาบลศรีบัวบาน อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
5.1 การพัฒนาเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้กับ
ประชาชน
5.2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมกิจกรรมประเพณี ศิลปะ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
6.1 การพัฒนาสร้างจิตสานึก และความตระหนักในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.2 การพัฒนาด้านการระบบบาบัดและกาจัดขยะ
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านคุณภาพสังคม ด้าน
สาธารณสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิต
7.1 การพัฒนาด้านคุณภาพสังคม สาธารณสุข และ
คุณภาพชีวิต
รวม

จานวนโครงการที่
ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวนงบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยดาเนินการ

7

๗.๘๗

๑,๙๓๗,๖๐๐

๖.๓๒

๖

๖.๗๔

๓๐0,000

๐.๙๘

กองการศึก ษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

๑๓

๑๔.๖๑

๒,๒๓๗,๐๐๐

๗.๓๐

๒

2.๒๕

1๐0,000

0.๓๓

๓
๕

๓.๓๗
๕.๖๒

๖๐0,000
๗๐0,000

๑.๙๖
2.๒๙

๒๑

๒๓.๖๐

๑๙,๕๖๒,๐๐๐

๖๓.๘๗

๒๑

๒๓.๖๐

๑๙,๕๖๒,๐๐๐

๖๓.๘๗

กองสาธารณสุขฯ
สานักงานปลัด
กองส่งเสริมการเกษตร
สานักงานปลัด
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคมฯ
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บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดาเนินงาน ประจาปี 25๖๑
เทศบาลตาบลศรีบัวบาน อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
8.1 การพัฒนาด้านการสร้างจิตสานึกแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้
เข้าใจถึงสิทธิหน้าที่ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย
8.2 การพัฒนาด้านการพัฒนาจัดหาอุปกรณ์ บุคลากรและ
เครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
รวม
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
องค์กรประชาชน
รวมทั้งหมด

จานวนโครงการที่
ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวนงบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยดาเนินการ

1

๑.๑๒

50,000

0.1๖

สานักงานปลัด

๒๔

2๖.๙๗

3,๒๘๕,๐00

10.7๒

สานักงานปลัด

๒๕
๗

๒๘.๐๙
๗.๘๗

3,๓๓๕,๐00
๑,๖๓๓,๐๐๐

10.๘๘
๕.๓๓

๘๙

100

๓0,๖๒๙,๖๐0

๑๐๐
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แบบ ผ.๐๑
เป็นแบบสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
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แผน ผด.๐๑

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ (แบบ ผ.๐๑)
เทศบาลตาบลศรีบัวบาน อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการคมนาคม
1.1 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน้า
แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
ที่
1 โครงการก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม้า 1) ขออนุมัติดาเนินการก่อสร้าง
ใต้ หมู่ 5 ขนาดกว้าง 1 ม. ยาว 80 ม. หนา 0.10 2) ดาเนินการตามระเบียบพัสดุ
ม.
3) เริ่มดาเนินการก่อสร้าง
4) ส่งมอบงานและตรวจรับงาน
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่ง 1) ขออนุมัติดาเนินการก่อสร้าง
ยาวเหนือ กว้าง 3.00 ม. ยาว 115 ม. หนา 0.15 2) ดาเนินการตามระเบียบพัสดุ
ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 345 ตารางเมตร พร้อมถม 3) เริ่มดาเนินการก่อสร้าง
ดินไหล่ ตามสภาพพื้นที่
4) ส่งมอบงานและตรวจรับงาน
3 โครงการรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1) ขออนุมัติดาเนินการก่อสร้าง
0.30 เมตร ยาวรวม 142 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 2) ดาเนินการตามระเบียบพัสดุ
เมตร
3) เริ่มดาเนินการก่อสร้าง
4) ส่งมอบงานและตรวจรับงาน
4 โครงการรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1) ขออนุมัติดาเนินการก่อสร้าง
0.30 เมตร ยาวรวม 145 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 2) ดาเนินการตามระเบียบพัสดุ
เมตร
3) เริ่มดาเนินการก่อสร้าง
4) ส่งมอบงานและตรวจรับงาน
5 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ 11 กว้าง 4
1) ขออนุมัติดาเนินการก่อสร้าง
เมตร ยาว 305 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ 2) ดาเนินการตามระเบียบพัสดุ
ไม่น้อยกว่า 1,220 ตารางเมตร
3) เริ่มดาเนินการก่อสร้าง
4) ส่งมอบงานและตรวจรับงาน
6 โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถมดินลูกรัง 1) ขออนุมัติดาเนินการก่อสร้าง
บ้านศรีบัวบาน หมู่ที่ 1 ขนาด 1 เมตร จานวน 60 2) ดาเนินการตามระเบียบพัสดุ
ท่อน พร้อมบ่อพัก จานวน 6 บ่อ พร้อมถมดินลูกรัง 3) เริ่มดาเนินการก่อสร้าง
ปรับเกลี่ย จานวน 250 ลูกบาศก์เมตร
4) ส่งมอบงานและตรวจรับงาน

งบประมาณ
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
32,000 บ้านม้าใต้ หมู่ที่ 5

พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง

200,000 บ้านทุ่งยาวเหนือ หมู่ที่
12

กองช่าง

300,000 บ้านม้าใต้ ซอยหน้าวัด
และซอย 6 หมู่ที่ 5

กองช่าง

300,000 บ้านม้าเหนือ ซอย 10
และซอย 1/1 หมู่ที่ 6

กองช่าง

300,000 บ้านดอนแก้ว ซอย 1 หมู่ กองช่าง
ที่ 11
300,000 บ้านศรีบัวบาน หมู่ที่ 1 กองช่าง
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แผน ผด.๐๑

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ (แบบ ผ.๐๑)
เทศบาลตาบลศรีบัวบาน อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและแหล่งน้า
2.1 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุง บารุงรักษา ซ่อมแซมและขยายเขตการให้บริการระบบสาธารณูปโภค
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
๑ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ อุปโภค บริโภค บ้าน
จาบอน หมู่ที่ 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ลึก
100 เมตร หรือมีปริมาณน้าไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์
เมตรต่อชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์จานวน 1 บ่อ

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
1) ขออนุมัติดาเนินการก่อสร้าง
2) ดาเนินการตามระเบียบพัสดุ
3) เริ่มดาเนินการก่อสร้าง
4) ส่งมอบงานและตรวจรับงาน

๒ โครงการปรับปรุงระบบประปา โดยการก่อสร้างถัง 1) ขออนุมัติดาเนินการก่อสร้าง
กรองน้าพร้อมอุปกรณ์ บ้านจาขี้มด ถังกรองน้าขนาด 2) ดาเนินการตามระเบียบพัสดุ
2.50 ลูกบาศก์เมตร และถังน้าใสขบนาด 14
3) เริ่มดาเนินการก่อสร้าง
ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมวางท่อ 4) ส่งมอบงานและตรวจรับงาน
ขนาด 2 นิ้ว จานวน 100 ท่อน

งบประมาณ
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
300,000 บ้านจาบอน หมู่ที่ 3

พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง

300,000 บ้านจาขี้มด หมู่ที่ 2

กองช่าง
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แผน ผด.๐๑

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ (แบบ ผ.๐๑)
เทศบาลตาบลศรีบัวบาน อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านรายได้ภาคเกษตรกรรม
3.1 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรการเกษตรที่มีอยู่อย่างจากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แผนงานการเกษตร
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1. โครงการจัดตั้งตลาดกลางเพื่อการเกษตร

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
2) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) ประชุมดาเนินงาน
4) ดาเนินการตามโครงการ
5) สรุปผลการดาเนินงาน
6) รายงานผลให้ผู้บริหาร
2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตร 1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
2) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) ประชุมดาเนินงาน
4) ดาเนินการตามโครงการ
5) สรุปผลการดาเนินงาน
6) รายงานผลให้ผู้บริหาร
3. โครงการฝึกอบรมการป้องกันและกาจัดศัตรูพืชแบบ 1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
ผสมผสาน
2) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) ประชุมดาเนินงาน
4) ดาเนินการตามโครงการ
5) สรุปผลการดาเนินงาน
6) รายงานผลให้ผู้บริหาร

พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
งบประมาณ
หน่วย
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
100,000 พื้นที่รับผิดชอบของตาบล กองส่งเสริม
ศรีบัวบาน ม.1-12
การเกษตร

150,000 พื้นที่รับผิดชอบของตาบล กองส่งเสริม
ศรีบัวบาน ม.1-12
การเกษตร

30,000 พื้นที่รับผิดชอบของตาบล กองส่งเสริม
ศรีบัวบาน ม.1-12
การเกษตร
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แผน ผด.๐๑

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ (แบบ ผ.๐๑)
เทศบาลตาบลศรีบัวบาน อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านรายได้ภาคเกษตรกรรม
3.1 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรการเกษตรที่มีอยู่อย่ างจากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แผนงานการเกษตร
พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
ลาดับ
งบประมาณ
หน่วย
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
สถานที่ดาเนินการ
ที่
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเกษตรของศูนย์ 1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
80,000 พื้นที่รับผิดชอบของตาบล กองส่งเสริม
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตัวแทนเกษตรกรและ 2) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศรีบัวบาน ม.1-12
การเกษตร
กลุ่มเกษตรกร
3) ประชุมดาเนินงาน
4) ดาเนินการตามโครงการ
5) สรุปผลการดาเนินงาน
6) รายงานผลให้ผู้บริหาร
5. โครงการวันเกษตรและของดีตาบลศรีบัวบาน
1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
350,000 ทต.ศรีบัวบาน
กองส่งเสริม
2) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การเกษตร
3) ประชุมดาเนินงาน
4) ดาเนินการตามโครงการ
5) สรุปผลการดาเนินงาน
6) รายงานผลให้ผู้บริหาร
6. โครงการส่งเสริมการเกษตรตามแนวพระราชดาริ 1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
50,000 พื้นที่รับผิดชอบของตาบล กองส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียง
2) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศรีบัวบาน ม.1-12
การเกษตร
3) ประชุมดาเนินงาน
4) ดาเนินการตามโครงการ
5) สรุปผลการดาเนินงาน
6) รายงานผลให้ผู้บริหาร
7. โครงการส่งเสริมการและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ 1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
50,000 พื้นที่รับผิดชอบของตาบล กองส่งเสริม
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 2) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศรีบัวบาน ม.1-12
การเกษตร
3) ประชุมดาเนินงาน
4) ดาเนินการตามโครงการ
5) สรุปผลการดาเนินงาน
6) รายงานผลให้ผู้บริหาร
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แผน ผด.๐๑

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ (แบบ ผ.๐๑)
เทศบาลตาบลศรีบัวบาน อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
4.๑ แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร กลุ่มต่าง ๆ ในตาบล
แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มต่างๆใน
ตาบลศรีบัวบาน

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
2) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) ประชุมดาเนินงาน
4) ดาเนินการตามโครงการ
5) สรุปผลการดาเนินงาน
6) รายงานผลให้ผู้บริหาร

พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
งบประมาณ
สถานที่ดาเนินการ หน่วยดาเนินการ
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
150,000 เทศบาลตาบลศรีบัวบาน กองสวัสดิการฯ

2 โครงการส่งเสริมอาชีพและสินค้า OTOP
(เฟอร์นิเจอร์บ้านม้าแฟร์)

1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
2) ประสานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
3) ประชุมดาเนินงาน
4) ดาเนินการตามโครงการ
5) สรุปผลการดาเนินงาน
6) รายงานผลให้ผู้บริหาร

400,000 บ้านม้า หมู่ที่ 5 ตาบล กองสวัสดิการ
ศรีบัวบาน
ฯ

3 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว

1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
2) ประสานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
3) ประชุมดาเนินงาน
4) ดาเนินการตามโครงการ
5) สรุปผลการดาเนินงาน
6) รายงานผลให้ผู้บริหาร

50,000

เทศบาลตาบลศรีบัว
บาน

กองการศึกษา
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แผน ผด.๐๑

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ (แบบ ผ.๐๑)
เทศบาลตาบลศรีบัวบาน อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5.1 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาเพิ่มช่องทางในการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน
แผนงานการศึกษา
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
๑ จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ให้เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก, และสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)
๘๔๖,๖๐๐

สถานที่ดาเนินการ

พ.ศ. 25๖๐
พ.ศ. 25๖๑
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
ทต.ศรีบัวบาน
2) ประสานกับโรงเรียนในการขอ
จานวนนักเรียนและคณะกรรมการ
ตรวจรับ
3) ดาเนินการจัดซื้อตามระเบียบ
พัสดุ
4) ตรวจรับและส่งมอบให้แก่
โรงเรียน
5) สรุปผลและรายงานให้ผู้บริหาร
ทราบ
๒ โครงการจัดงานวันเด็ก
1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
100,000 เทศบาลตาบลศรีบัวบาน กองการศึกษา
2) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) ดาเนินการตามโครงการ
4) สรุปผลการดาเนินงาน
5) รายงานผลให้ผู้บริหาร
๓ โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของ 1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
50,000 เทศบาลตาบลศรีบัวบาน กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2) ดาเนินการตามระเบียบพัสดุ
3) ตรวจรับพัสดุ
4) รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
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แผน ผด.๐๑

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ (แบบ ผ.๐๑)
เทศบาลตาบลศรีบัวบาน อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการพั ฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5.1 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาเพิ่มช่องทางในการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน
แผนงานการศึกษา
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
๔ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและ
เยาวชน

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)
๕๐,๐๐๐

สถานที่ดาเนินการ

พ.ศ. 25๖๐
พ.ศ. 25๖๑
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
ทต.ศรีบัวบาน
2) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) ดาเนินการตามโครงการ
4) สรุปผลการดาเนินงาน
5) รายงานผลให้ผู้บริหาร
๕ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
5๖๑,000 เทศบาลตาบลศรีบัวบาน กองการศึกษา
สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบ 2) ดาเนินการตามระเบียบพัสดุ
ของ ทต.ศรีบัวบาน
3) ตรวจรับพัสดุ
4) รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
๖ ค่าประกอบ ดัดแปลงหรือปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
2) ดาเนินการตามระเบียบพัสดุ
3) ตรวจรับพัสดุ
4) รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ

๓๐๐,๐๐๐ เทศบาลตาบลศรีบัวบาน

กองช่าง

๗ ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
2) ดาเนินการตามระเบียบพัสดุ
3) ตรวจรับพัสดุ
4) รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ

30,000 เทศบาลตาบลศรีบัวบาน กองการศึกษา
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ (แบบ ผ.๐๑)
เทศบาลตาบลศรีบัวบาน อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน

แผน ผด.๐๑

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5.๒ แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
๑ โครงการเข้าร่วมกิจกรรมงานลาไย ปี ๖๑

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)
๒๐,๐๐๐

1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
2) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) ดาเนินการตามโครงการ
4) สรุปผลการดาเนินงาน
5) รายงานผลให้ผู้บริหาร
๒ โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะและ 1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
๒๐,๐๐๐
วัฒนธรรมประจาตาบล
2) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) ดาเนินการตามโครงการ
4) สรุปผลการดาเนินงาน
5) รายงานผลให้ผู้บริหาร
๓ โครงการส่งเสริมศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
๕๐,๐๐๐
ท้องถิ่น
2) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) ดาเนินการตามโครงการ
4) สรุปผลการดาเนินงาน
5) รายงานผลให้ผู้บริหาร
๔ โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลอยกระทง 1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
๘๐,๐๐๐
2) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) ดาเนินการตามโครงการ
4) สรุปผลการดาเนินงาน
5) รายงานผลให้ผู้บริหาร

สถานที่ดาเนินการ
ทต.ศรีบัวบาน

พ.ศ. 25๖๐
พ.ศ. 25๖๑
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ทต.ศรีบัวบาน

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ทต.ศรีบัวบาน

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ทต.ศรีบัวบาน

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ (แบบ ผ.๐๑)
เทศบาลตาบลศรีบัวบาน อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน

แผน ผด.๐๑

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5.๒ แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
๕ โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีสงกรานต์

๖ โครงการอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตาบล

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)
๘๐,๐๐๐

1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
2) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) ดาเนินการตามโครงการ
4) สรุปผลการดาเนินงาน
5) รายงานผลให้ผู้บริหาร
1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
๕๐,๐๐๐
2) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) ดาเนินการตามโครงการ
4) สรุปผลการดาเนินงาน
5) รายงานผลให้ผู้บริหาร

สถานที่ดาเนินการ
ทต.ศรีบัวบาน

ทต.ศรีบัวบาน

พ.ศ. 25๖๐
พ.ศ. 25๖๑
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

[ 16 ]
แผน ผด.๐๑

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ (แบบ ผ.๐๑)
เทศบาลตาบลศรีบัวบาน อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
6.1 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาสร้างจิตสานึก และความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1. โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้าในตาบลศรีบัวบาน

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
2) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) ประชุมดาเนินงาน
4) ดาเนินการตามโครงการ
5) สรุปผลการดาเนินงาน
6) รายงานผลให้ผู้บริหาร

พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
งบประมาณ
หน่วย
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
50,000 พืน้ ที่รับผิดชอบของตาบล กองส่งเสริม
ศรีบัวบาน ม.1-12
การเกษตร

แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
๒ โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงาน
ทดแทน

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
2) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) ดาเนินการตามโครงการ
4) สรุปผลการดาเนินงาน
5) รายงานผลให้ผู้บริหาร

งบประมาณ
(บาท)
๕0,000

สถานที่ดาเนินการ

พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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แผน ผด.๐๑
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ (แบบ ผ.๐๑)
เทศบาลตาบลศรีบัวบาน อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
6.๒ แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาระบบบาบัด และการกาจัดขยะ น้าเสีย
แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1. จ้างเหมาขนส่งและกาจัดขยะมูลฝอย

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
2) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) ประชุมดาเนินงาน
4) ดาเนินการตามโครงการ
5) สรุปผลการดาเนินงาน
6) รายงานผลให้ผู้บริหาร

พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
งบประมาณ
หน่วย
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5๐0,000 พื้นที่รับผิดชอบของตาบล กองส่งเสริม
ศรีบัวบาน ม.1-12
การเกษตร

แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
๒ โครงการทาปุ๋ยหมักจากขยะเปียกในครัวเรือน

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
2) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) ดาเนินการตามโครงการ
4) สรุปผลการดาเนินงาน
5) รายงานผลให้ผู้บริหาร
๓ โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะตาบลศรีบัว 1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
บาน
2) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) ดาเนินการตามโครงการ
4) สรุปผลการดาเนินงาน
5) รายงานผลให้ผู้บริหาร

งบประมาณ
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
๗0,000 ตาบลศรีบัวบาน

30,000 ตาบลศรีบัวบาน

พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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แผน ผด.๐๑
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ (แบบ ผ.๐๑)
เทศบาลตาบลศรีบัวบาน อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
7. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพสังคม ด้านสาธารณสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิต
7.1 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาคุณภาพสังคม สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต
แผนงานงบกลาง
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
๑๑,895,600 ทต.ศรีบัวบาน

1) ขออนุมัติดาเนินการ
2) ประชุมผู้เกี่ยวข้อง
3) ดาเนินการตามระเบียบพัสดุ
4) ดาเนินการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ
5) สรุปผลและรายงานให้ผู้บริหาร
ทราบ
1) ขออนุมัติดาเนินการ
๔,๗๔๒,๔๐๐ ทต.ศรีบัวบาน
2) ประชุมผู้เกี่ยวข้อง
3) ดาเนินการตามระเบียบพัสดุ
4) ดาเนินการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับเบี้ย
ยังชีพคนพิการ
5) สรุปผลและรายงานให้ผู้บริหาร
ทราบ
1) ขออนุมัติดาเนินการ
240,000 ทต.ศรีบัวบาน
2) ประชุมผู้เกี่ยวข้อง
3) ดาเนินการตามระเบียบพัสดุ
4) ดาเนินการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับเบี้ย
ยังชีพให้ผู้ป่วยเอดส์
5) สรุปผลและรายงานให้ผู้บริหาร
ทราบ

พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองสวัสดิการฯ

กองสวัสดิการฯ

กองสวัสดิการฯ

[ 19 ]
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ (แบบ ผ.๐๑)
เทศบาลตาบลศรีบัวบาน อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
7. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพสังคม ด้านสาธารณสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิต
7.1 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาคุณภาพสังคม สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต
แผนงานงบกลาง
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
๔ สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตาบล

๕ สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตาบลศรีบัวบาน

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

แผน ผด.๐๑

พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
งบประมาณ
หน่วย
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
350,000 เทศบาลตาบลศรีบัวบาน กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
2) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) ดาเนินการเบิกเงินสมทบกองทุนฯ
4) สรุปผลการดาเนินงาน
5) รายงานผลให้ผู้บริหาร
1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
100,000 เทศบาลตาบลศรีบัวบาน กองสวัสดิการฯ
2) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) ดาเนินการตามโครงการ
4) สรุปผลการดาเนินงาน
5) รายงานผลให้ผู้บริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
๖ โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันยาเสพติด

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
2) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) ดาเนินการตามโครงการ
4) สรุปผลการดาเนินงาน
5) รายงานผลให้ผู้บริหาร

พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
งบประมาณ
หน่วย
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
20,000 เทศบาลตาบลศรีบัวบาน สานักปลัด

[ 20 ]
แผน ผด.๐๑

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ (แบบ ผ.๐๑)
เทศบาลตาบลศรีบัวบาน อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
7. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพสังคม ด้านสาธารณสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิต
7.1 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาคุณภาพสังคม สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต
แผนงานรักษาความสงบภายใน
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
๗ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสาคัญ

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
2) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) ดาเนินการตามโครงการ
4) สรุปผลการดาเนินงาน
5) รายงานผลให้ผู้บริหาร

พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
งบประมาณ
หน่วย
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๒0,000 เทศบาลตาบลศรีบัวบาน สานักปลัด

แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
๘ โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

๙ โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
2) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) ดาเนินการตามโครงการ
4) สรุปผลการดาเนินงาน
5) รายงานผลให้ผู้บริหาร
1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
2) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) ดาเนินการตามโครงการ
4) สรุปผลการดาเนินงาน
5) รายงานผลให้ผู้บริหาร

งบประมาณ
(บาท)
100,000

50,000

สถานที่ดาเนินการ
ตาบลศรีบัวบาน

ตาบลศรีบัวบาน

พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

[ 21 ]
แผน ผด.๐๑
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ (แบบ ผ.๐๑)
เทศบาลตาบลศรีบัวบาน อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
7. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพสังคม ด้านสาธารณสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิต
7.1 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาคุณภาพสังคม สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต
แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
10 โครงการค่ายฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนา
เยาวชน

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
2) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) ดาเนินการตามโครงการ
4) สรุปผลการดาเนินงาน
5) รายงานผลให้ผู้บริหาร

๑๑ โครงการแก้ไขปัญหาด้านสังคม

1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
2) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) ดาเนินการตามโครงการ
4) สรุปผลการดาเนินงาน
5) รายงานผลให้ผู้บริหาร

๑๒ โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทางานช่วงปิดภาค
เรียน

1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
2) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) ดาเนินการตามโครงการ
4) สรุปผลการดาเนินงาน
5) รายงานผลให้ผู้บริหาร

พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
งบประมาณ
หน่วย
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑๐0,000 เทศบาลตาบลศรีบัวบาน กองสวัสดิการ

๑0,000 เทศบาลตาบลศรีบัวบาน กองสวัสดิการ

๑0,000

เทศบาลตาบลศรีบัวบาน กองสวัสดิการ

[ 22 ]
แผน ผด.๐๑
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ (แบบ ผ.๐๑)
เทศบาลตาบลศรีบัวบาน อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
7. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพสังคม ด้านสาธารณสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิต
7.1 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาคุณภาพสังคม สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต
แผนงานสังคมสงเคราะห์
พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
ลาดับ
งบประมาณ
หน่วย
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
สถานที่ดาเนินการ
ที่
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑๓ โครงการอบรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุพร้อม 1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
๓๐0,000 เทศบาลตาบลศรีบัวบาน กองสวัสดิการ
ศึกษาดูงาน
2) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) ดาเนินการตามโครงการ
4) สรุปผลการดาเนินงาน
5) รายงานผลให้ผู้บริหาร

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
๑๔ โครงการพัฒนาผู้นาชุมชน เพื่อการขับเคลื่อนแผน
ชุมชนแบบบูรณาการ

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
2) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) ดาเนินการตามโครงการ
4) สรุปผลการดาเนินงาน
5) รายงานผลให้ผู้บริหาร

พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
งบประมาณ
หน่วย
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๓0,000 เทศบาลตาบลศรีบัวบาน สานักปลัด

[ 23 ]
แผน ผด.๐๑
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ (แบบ ผ.๐๑)
เทศบาลตาบลศรีบัวบาน อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
7. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพสังคม ด้านสาธารณสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิต
7.1 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาคุณภาพสังคม สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต
แผนงานการศาสนาและนันทนาการ
พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
ลาดับ
งบประมาณ
หน่วย
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
สถานที่ดาเนินการ
ที่
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
15 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านภัยยา 1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
๓0,000 เทศบาลตาบลศรีบัวบาน กองการศึกษาฯ
เสพติด
2) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) ดาเนินการตามโครงการ
4) สรุปผลการดาเนินงาน
5) รายงานผลให้ผู้บริหาร

๑๖ โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหน่วยงาน 1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
ต่าง ๆ
2) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) ดาเนินการตามโครงการ
4) สรุปผลการดาเนินงาน
5) รายงานผลให้ผู้บริหาร

๖0,000 เทศบาลตาบลศรีบัวบาน กองการศึกษาฯ

๑๗ โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา

๕0,000 เทศบาลตาบลศรีบัวบาน กองการศึกษาฯ

1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
2) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) ดาเนินการตามโครงการ
4) สรุปผลการดาเนินงาน
5) รายงานผลให้ผู้บริหาร

[ 24 ]
แผน ผด.๐๑
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ (แบบ ผ.๐๑)
เทศบาลตาบลศรีบัวบาน อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
7. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพสังคม ด้านสาธาร ณสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิต
7.1 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาคุณภาพสังคม สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1๘ โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ สุสานบ้านป่าป๋วย

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
2) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) ดาเนินการตามโครงการ
4) สรุปผลการดาเนินงาน
5) รายงานผลให้ผู้บริหาร

พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
งบประมาณ
หน่วย
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑,๐๐0,000 บ้านป่าป๋วย หมู่ที่ ๑๐ กองช่าง

1๙ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านขัวแคร่ 1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
2) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) ดาเนินการตามโครงการ
4) สรุปผลการดาเนินงาน
5) รายงานผลให้ผู้บริหาร

๗๗,000

บ้านขัวแคร่ หมู่ที่ ๔

กองช่าง

๒๐ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านทุ่งยาว 1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
2) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) ดาเนินการตามโครงการ
4) สรุปผลการดาเนินงาน
5) รายงานผลให้ผู้บริหาร
๒๑ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าบง 1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
2) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) ดาเนินการตามโครงการ
4) สรุปผลการดาเนินงาน
5) รายงานผลให้ผู้บริหาร

๗๗,000

บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ ๗

กองช่าง

๓๐๐,000 บ้านป่าบง หมู่ที่ ๙

กองช่าง

[ 25 ]
แผน ผด.๐๑

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ (แบบ ผ.๐๑)
เทศบาลตาบลศรีบัวบาน อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
8. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
8.1 แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาสร้างจิตสานึกแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ในตาบลศรีบัวบานให้เข้าใจถึงสิทธิหน้าที่ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1 โครงการค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ/สนับสนุน
การเลือกตั้ง

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
2) ดาเนินการตามระเบียบพัสดุ
3) เริ่มดาเนินการ
4) สรุปผลและรายงานให้ผู้บริหาร
ทราบ

งบประมาณ
(บาท)
๕0,000

สถานที่ดาเนินการ
ทต.ศรีบัวบาน

พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักงาน
ปลัด

[ 26 ]
แผน ผด.๐๑
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ (แบบ ผ.๐๑)
เทศบาลตาบลศรีบัวบาน อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
8. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
8.2 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาจัดหาอุปกรณ์ บุคลากร และเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทาเอกสารรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจาปี

2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
2) ดาเนินการตามระเบียบพัสดุ
3) เริ่มดาเนินการ
4) สรุปผลและรายงานให้ผู้บริหาร
ทราบ

งบประมาณ
(บาท)
100,000

สถานที่ดาเนินการ
ทต.ศรีบัวบาน

1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
200,000
2) ดาเนินการตามระเบียบพัสดุ
3) เริ่มดาเนินการ
4) สรุปผลและรายงานให้ผู้บริหารทราบ

ทต.ศรีบัวบาน

3 ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็น
1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
1๒0,000
ค่าบริการเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตตาบล 2) ดาเนินการตามระเบียบพัสดุ
ในการใช้สื่อสารข้อมูลผ่านระบบดาวเทียม
3) เริม่ ดาเนินการ
4) สรุปผลและรายงานให้ผู้บริหารทราบ

ทต.ศรีบัวบาน

พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักงาน
ปลัด

สานักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองส่งเสริม
การเกษตร
กองสวัสดิการ
และสังคม
สานักงานปลัด

[ 27 ]
แผน ผด.๐๑

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ (แบบ ผ.๐๑)
เทศบาลตาบลศรีบัวบาน อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
8. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
8.2 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาจัดหาอุปกรณ์ บุคลากร และเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
4 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
เทศบาลตาบลศรีบัวบาน
5 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

๖ ซื้อวัสดุสานักงาน

๗ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

๘ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)
20,000

1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
2) ดาเนินการ
3) เริ่มดาเนินการ
4) สรุปผลและรายงานให้ผู้บริหาร
ทราบ
1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
150,000
2) ดาเนินการตามระเบียบพัสดุ
3) ส่งมอบและตรวจรับ
4) สรุปผลและรายงานให้ผู้บริหาร
ทราบ
1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
๔00,000
2) ดาเนินการตามระเบียบพัสดุ
3) ส่งมอบและตรวจรับ
4) สรุปผลและรายงานให้ผู้บริหาร
ทราบ
1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
๕0,000
2) ดาเนินการตามระเบียบพัสดุ
3) ส่งมอบและตรวจรับ
4) สรุปผลและรายงานให้ผู้บริหาร
ทราบ
1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
๙0,000
2) ดาเนินการตามระเบียบพัสดุ
3) ส่งมอบและตรวจรับ
4) สรุปผลและรายงานให้ผู้บริหาร
ทราบ

สถานที่ดาเนินการ

พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ทต.ศรีบัวบาน

สานักงานปลัด

ทต.ศรีบัวบาน

สานักงานปลัด

ทต.ศรีบัวบาน

สานักงานปลัด

ทต.ศรีบัวบาน

สานักงานปลัด

ทต.ศรีบัวบาน

สานักงานปลัด
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แผน ผด.๐๑

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ (แบบ ผ.๐๑)
เทศบาลตาบลศรีบัวบาน อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
8. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
8.2 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาจัดหาอุปกรณ์ บุคลากร และเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
๙ ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1๐ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1๑ ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)
๑๕0,000

1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
2) ดาเนินการตามระเบียบพัสดุ
3) ส่งมอบและตรวจรับงาน
4) สรุปผลและรายงานให้ผู้บริหาร
ทราบ
1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
๖๐0,000
2) ดาเนินการตามระเบียบพัสดุ
3) ส่งมอบและตรวจรับ
4) สรุปผลและรายงานให้ผู้บริหาร
ทราบ
1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
10,000
2) ดาเนินการตามระเบียบพัสดุ
3) ส่งมอบและตรวจรับ
4) สรุปผลและรายงานให้ผู้บริหาร
ทราบ

สถานที่ดาเนินการ
ทต.ศรีบัวบาน

พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง

ทต.ศรีบัวบาน

สานักงานปลัด

ทต.ศรีบัวบาน

สานักงานปลัด

[ 29 ]
แผน ผด.๐๑

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ (แบบ ผ.๐๑)
เทศบาลตาบลศรีบัวบาน อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
8. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
8.2 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาจัดหาอุปกรณ์ บุค ลากร และเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1๒ โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่

๑๓

จัดทาแผนพัฒนาเทศบาล

๑๔

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

๑๕

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีและ
ค่าธรรมเนียม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
2) ประสานกานันผู้ใหญ่บ้าน
3) ดาเนินการตามโครงการ
4) สรุปผลและรายงานให้
ผู้บริหารทราบ
1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
2) ดาเนินการประชุม
คณะกรรมการจัดทาแผนฯ
3) จัดทาร่างแผนพัฒนา
4) ประชุมคณะกรรมการ
5) ขออนุมัติต่อสภา
6) ประกาศให้ประชาชนทราบ
1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
2) ดาเนินการ
3) เริ่มดาเนินการ
4) สรุปผลและรายงานให้
ผู้บริหารทราบ
1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
2) ดาเนินการ
3) เริ่มดาเนินการ
4) สรุปผลและรายงานให้
ผู้บริหารทราบ

งบประมาณ
(บาท)
-

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

ทต.ศรีบัวบาน

กองคลัง

-

ทต.ศรีบัวบาน

สานักงานปลัด

๕๐๐,000

ทต.ศรีบัวบาน

สานักงาน
ปลัด

๖0,000

ทต.ศรีบัวบาน

สานักงาน
ปลัด

พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

[ 30 ]
แผน ผด.๐๑

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ (แบบ ผ.๐๑)
เทศบาลตาบลศรีบัวบาน อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
8. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
8.2 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาจัดหาอุปกรณ์ บุคลากร และเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
๑๖ จัดทาแผนดาเนินงาน

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
2) ดาเนินการประชุมคณะกรรมการ
จัดทาแผนฯ
3) จัดทาร่างแผนดาเนินงาน
4) ประชุมคณะกรรมการ
5) ขออนุมัติต่อนายก ทต.
6) ประกาศให้ประชาชนทราบ
๑๗ จัดเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 256 1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
๒
2) จัดทาร่าเทศบัญญัติ
3) ขออนุมัติต่อสภา
4) ประกาศให้ประชาชนทราบ
๑๘ โครงการปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ
1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
2) ดาเนินการ
3) เริ่มดาเนินการ
4) สรุปผลและรายงานให้ผู้บริหาร
ทราบ
๑๙ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้าน 1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
การป้องกันการทุจริต
2) ดาเนินการ
3) เริ่มดาเนินการ
4) สรุปผลและรายงานให้ผู้บริหาร
ทราบ

งบประมาณ
(บาท)
-

สถานที่ดาเนินการ
ทต.ศรีบัวบาน

พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักงานปลัด

-

ทต.ศรีบัวบาน

ทุกกอง

20,000

ทต.ศรีบัวบาน

สานักงานปลัด

20,000

ทต.ศรีบัวบาน

สานักงานปลัด

[ 31 ]
แผน ผด.๐๑

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ (แบบ ผ.๐๑)
เทศบาลตาบลศรีบัวบาน อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
8. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
8.2 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาจัดหาอุปกรณ์ บุคลากร และเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
แผนงานรักษาความสงบภายใน
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
๒๐ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนเทศบาลตาบลศรีบัวบาน

๒๑ ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
2) ดาเนินการ
3) เริ่มดาเนินการ
4) สรุปผลและรายงานให้ผู้บริหาร
ทราบ
1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
2) ดาเนินการตามระเบียบพัสดุ
3) ส่งมอบและตรวจรับ
4) สรุปผลและรายงานให้ผู้บริหาร
ทราบ

งบประมาณ
(บาท)
2๐0,000

๓0,000

สถานที่ดาเนินการ

พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ทต.ศรีบัวบาน

สานักงานปลัด

ทต.ศรีบัวบาน

สานักงานปลัด

แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
๒๒ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
2) ดาเนินการตามระเบียบพัสดุ
3) ส่งมอบและตรวจรับงาน
4) สรุปผลและรายงานให้ผู้บริหาร
ทราบ

งบประมาณ
(บาท)
๒๕,000

สถานที่ดาเนินการ
ทต.ศรีบัวบาน

พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองสาธารณสุข

[ 32 ]
แผน ผด.๐๑

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ (แบบ ผ.๐๑)
เทศบาลตาบลศรีบัวบาน อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
8. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
8.2 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาจัดหาอุปกรณ์ บุคลากร และเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
๒๓ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

๒๔ ค่าวัสดุก่อสร้าง

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
2) ดาเนินการตามระเบียบพัสดุ
3) ส่งมอบและตรวจรับ
4) สรุปผลและรายงานให้ผู้บริหาร
ทราบ
1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
2) ดาเนินการตามระเบียบพัสดุ
3) ส่งมอบและตรวจรับงาน
4) สรุปผลและรายงานให้ผู้บริหาร
ทราบ

งบประมาณ
(บาท)
1๐0,000

60,000

สถานที่ดาเนินการ
ทต.ศรีบัวบาน

ทต.ศรีบัวบาน

พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง

กองช่าง

[ 33 ]

แบบ ผ.๐๒
เป็นแบบสาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิ จ องค์กรประชาชน

[ 34 ]
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน (แบบ ผ.๐๒)
เทศบาลตาบลศรีบัวบาน อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและแหล่งน้า
2.1 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุง บารุงรักษา ซ่อมแซมและขยายเขตการให้บริการระบบสาธารณูปโภค
แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1 โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลาพูน
เพื่อขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านจาบอน หมู่
3

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
1) ขออนุมัติดาเนินการก่อสร้าง
2) ดาเนินการตามระเบียบพัสดุ
3) เริ่มดาเนินการก่อสร้าง
4) ส่งมอบงานและตรวจรับงาน

งบประมาณ
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
30,000 บ้านจาบอน หมู่ที่ 3

แผน ผด.๐๒

พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน (แบบ ผ.๐๒)
เทศบาลตาบลศรีบัวบาน อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน

แผน ผด.๐๒

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5.1 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาเพิ่มช่องทางในการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน
แผนงานการศึกษา
ลาดับ
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
สถานที่ดาเนินการ
ที่
(บาท)
๒ อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนให้แก่ 1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
1,288,000 โรงเรียนในเขต ทต.ศรีบัว
โรงเรียนในเขตตาบลศรีบัวบาน
2) ประสานกับโรงเรียนในการให้การ
บาน
สนับสนุนงบประมาณ
3) ดาเนินการเบิกจ่ายเพื่ออุดหนุน
ให้แก่ โรงเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันให้เด็กนักเรียน ตามภารกิจถ่าย
โอน
4) สรุปผลและรายงานให้ผู้บริหาร
ทราบ
5) ประสานโรงเรียน เพื่อประเมินผล
โครงการสาหรับรวบรวมไว้เป็นข้อมูล
เสนอผู้บริหารต่อไป

พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

[ 36 ]
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน (แบบ ผ.๐๒)
เทศบาลตาบลศรีบัวบาน อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน

แผน ผด.๐๒

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5.1 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาเพิ่มช่องทางในการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน
แผนงานการศึกษา
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
๓ อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนในพื้นที่ตาบลศรีบัวบาน

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
2) ประสานกับกลุ่มโรงเรียนในพื้นที่
ตาบลศรีบัวบาน
3) ดาเนินการเบิกจ่ายเพื่ออุดหนุน
ให้กลุ่มโรงเรียนในพื้นที่ตาบลศรีบัว
บาน
4) สรุปผลและรายงานให้ผู้บริหาร
ทราบ
5) ประสานกลุ่มโรงเรียนฯเพื่อ
ประเมินผลโครงการสาหรับรวบรวม
ไว้เป็นข้อมูลเสนอผู้บริหารต่อไป

งบประมาณ
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
๖๕,000 ตาบลศรีบัวบาน

พ.ศ. 25๖๐
พ.ศ. 25๖๑
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา

[ 37 ]
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน (แบบ ผ.๐๒)
เทศบาลตาบลศรีบัวบาน อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน

แผน ผด.๐๒

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5.๒ แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
๔ อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบลศรีบัวบาน

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
2) ประสานกับสภาวัฒนธรรม
3) ดาเนินการเบิกจ่ายเพื่ออุดหนุน
ให้สภาวัฒนธรรม
4) สรุปผลและรายงานให้ผู้บริหาร
ทราบ
5) ประสานสภาวัฒนธรรมเพื่อ
ประเมินผลโครงการสาหรับรวบรวม
ไว้เป็นข้อมูลเสนอผู้บริหารต่อไป

งบประมาณ
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
๑๐๐,000 ตาบลศรีบัวบาน

พ.ศ. 25๖๐
พ.ศ. 25๖๑
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา

[ 38 ]
แผน ผด.๐๒
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน (แบบ ผ.๐๒)
เทศบาลตาบลศรีบัวบาน อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
7. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพสังคม ด้านสาธารณสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิต
7.1 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาคุณภาพสังคม สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต
แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลาดับ
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
สถานที่ดาเนินการ
ที่
(บาท)
๕ โครงการอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตาบล 1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
๑๐0,000 ตาบลศรีบัวบาน
ศรีบัวบาน
2) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) ดาเนินการตามโครงการ
4) สรุปผลการดาเนินงาน
5) รายงานผลให้ผู้บริหาร

พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษาฯ

[ 39 ]
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน (แบบ ผ.๐๒)
เทศบาลตาบลศรีบัวบาน อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
8. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
8.2 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาจัดหาอุปกรณ์ บุคลากร และเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
๖ อุดหนุนสานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดลาพูน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลาพูน
และสานักงานเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการ
และพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดลาพูน

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
๒๕,000
ทต.ศรีบัวบาน

1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
2) ประสานกับสานักงานท้องถิ่นจังหวัด
ลาพูนในการให้การสนับสนุน
งบประมาณ
3) ดาเนินการเบิกจ่ายเพื่ออุดหนุน
ให้แก่ สานักงานท้องถิ่นจังหวัดลาพูน
4) สรุปผลและรายงานให้ผู้บริหารทราบ
๗ อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอเมืองลาพูน เพื่อเป็น 1) ขออนุมัติเพื่อดาเนินการ
25,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนของทีทาการ 2) ประสานกับสานักงานท้องถิ่นจังหวัด
ปกครอง
ลาพูนในการให้การสนับสนุน
งบประมาณ
3) ดาเนินการเบิกจ่ายเพื่ออุดหนุน
ให้แก่ สานักงานท้องถิ่นจังหวัดลาพูน
4) สรุปผลและรายงานให้ผู้บริหารทราบ

ทต.ศรีบัวบาน

แผน ผด.๐๒

พ.ศ. ๒๕๖๑
หน่วย พ.ศ. ๒๕๖๐
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักงาน
ปลัด

สานักงาน
ปลัด

