ผ.02

พ.ศ.2563

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

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนไชย อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยูเ่ ย็นเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
1. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1.1 แผนงานการศึกษา
ลาดับ
รายละเอียดของ
งบ
ประเภท
สถานที่
หน่วย พ.ศ.2562
โครงการ / กิจกรรม
ที่
/ กิจกกรรม
ประมาณ เงินตั้งจ่าย
ดาเนินการ
ดาเนินการ
เพื่อจ่ายเป็โครงการ
นเงินเดือนพนั
งานส่วน
1 เงินเดือนพนักงาน (ฝ่ายประจา) ตาบล
861,240 เงินรายได้ อบต.ศรีดอนไชย
กองการ
จานวน 3 อัตรา
ศึกษาฯ
1. ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
2. นักวิชาการศึกษา
3. เจ้าพนักงานธุรการ
2 เงินเดือนพนักงานครูผู้ดูแลเด็ก

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครู ผดด.
ครู ค.ศ.1 จานวน 3 อัตรา

920,280 อุดหนุนทั่วไป ศูนย์พัฒนาเด็ก
อบต.ศรีดอนไชย

กองการ
ศึกษาฯ

3 เงินประจาตาแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจาตาแหน่งของ
พนักงานที่ได้รับเงินประจาตาแหน่ง
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงิน
ประจาตาแหน่ง ฯลฯ

42,000

กองการ
ศึกษาฯ

เงินรายได้ อบต.ศรีดอนไชย
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แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนไชย อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยูเ่ ย็นเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
1. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1.1 แผนงานการศึกษา
ลาดับ
รายละเอียดของ
งบ
ประเภท
สถานที่
หน่วย พ.ศ.2562
โครงการ / กิจกรรม
ที่
โครงการ / กิจกรรม
ประมาณ เงินตั้งจ่าย
ดาเนินการ
ดาเนินการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราว
4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
89,000 เงินรายได้ อบต.ศรีดอนไชย
กองการ
ให้แก่พนักงานจ้าง
345,600 อุดหนุนทั่วไป
ศึกษาฯ
1. ผู้ดูแลเด็กผู้มีทักษะ
2. ผู้ดูแลเด็ก (ไม่กาหนดคุณวุฒ)ิ

5 เงินวิทยฐานะ

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานครู
ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตาบลศรีดอนไชย

42,000 อุดหนุนทั่วไป อบต.ศรีดอนไชย

กองการ
ศึกษาฯ

6 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราว ให้แก่
พนักงานจ้าง จานวน 3 อัตรา
1) ผู้ดูแลเด็กผู้มีทักษะ 2 อัตรา
2) ผู้ดูแลเด็ก (ไม่กาหนดคุณวุฒ)ิ 1 อัตรา

102,624 เงินรายได้ อบต.ศรีดอนไชย
333,600 อุดหนุนทั่วไป

กองการ
ศึกษาฯ
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องค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนไชย อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยูเ่ ย็นเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
1. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1.1 แผนงานการศึกษา
ลาดับ
รายละเอียดของ
งบ
ประเภท
สถานที่
หน่วย พ.ศ.2562
โครงการ / กิจกรรม
ที่
โครงการ / กิจกรรม
ประมาณ เงินตั้งจ่าย
ดาเนินการ
ดาเนินการ
6 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว
15,180 เงินรายได้ อบต.ศรีดอนไชย
กองการ
พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับตามกฏหมาย
ศึกษาฯ
7 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่ อปท.

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ 200,000
อันเป็นประโยชน์ และเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่
พนักงานส่วนตาบล

เงินรายได้ อบต.ศรีดอนไชย

กองการ
ศึกษาฯ

8 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตาบลและพนักงานจ้าง

10,000

เงินรายได้ อบต.ศรีดอนไชย

กองการ
ศึกษาฯ

9 ค่าเช่าบ้าน

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงาน
ส่วนตาบล

84,000

เงินรายได้ อบต.ศรีดอนไชย

กองการ
ศึกษาฯ
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1.1 แผนงานการศึกษา
ลาดับ
รายละเอียดของ
งบ
ประเภท
สถานที่
หน่วย พ.ศ.2562
โครงการ / กิจกรรม
ที่
โครงการ / กิจกรรม
ประมาณ เงินตั้งจ่าย
ดาเนินการ
ดาเนินการ
10 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าการศึกษาบุตร
25,000 เงินรายได้ อบต.ศรีดอนไชย
กองการ
ศึกษาฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ

120,000

เงินรายได้ อบต.ศรีดอนไชย

กองการ
ศึกษาฯ

12 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของพนักงานส่วนตาบล
เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอื่น
13 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ปฏิบัติงานคณะกรรมการศูนย์พัฒนา ตามโครงการฯ
เด็กเล็ก ครู / ผู้ดูแลเด็ก และ
บุคลากรทางการศึกษา

20,000

เงินรายได้ อบต.ศรีดอนไชย

กองการ
ศึกษาฯ

40,000 อุดหนุนทั่วไป อบต.ศรีดอนไชย

กองการ
ศึกษาฯ

11 ค่าจ้างเหมาบริการ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยูเ่ ย็นเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
1. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1.1 แผนงานการศึกษา
ลาดับ
รายละเอียดของ
งบ
ประเภท
สถานที่
หน่วย พ.ศ.2562
โครงการ / กิจกรรม
ที่
โครงการ / กิจกรรม
ประมาณ เงินตั้งจ่าย
ดาเนินการ
ดาเนินการ
กองการ
14 โครงการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
10,000 อุดหนุนทั่วไป อบต.ศรีดอนไชย
ตามโครงการฯ
ศึกษาฯ
การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
15 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครู เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ผู้ดูแลเด็ก
ตามโครงการฯ

20,000 อุดหนุนทั่วไป อบต.ศรีดอนไชย

กองการ
ศึกษาฯ

16 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

50,000 อุดหนุนทั่วไป อบต.ศรีดอนไชย

กองการ
ศึกษาฯ

เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินต่างๆ เช่น วัสดุต่างๆ ครุภณ
ั ฑ์
ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนไชย

ซึ่งชารุด เสียหาย จาเป็นต้องทาการ
ซ่อมแซมให้อยูใ่ นสภาพดี สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ
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องค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนไชย อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยูเ่ ย็นเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
1. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1.1 แผนงานการศึกษา
ลาดับ
รายละเอียดของ
งบ
ประเภท
สถานที่
หน่วย พ.ศ.2562
โครงการ / กิจกรรม
ที่
โครงการ / กิจกรรม
ประมาณ เงินตั้งจ่าย
ดาเนินการ
ดาเนินการ
50,000 เงินรายได้ อบต.ศรีดอนไชย
กองการ
17 ค่าจัดหาวัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน
ศึกษาฯ
สาหรับใชในการบริหารงานทั่วไป ของ
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองการ
18 ค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า และ 10,000 เงินรายได้ อบต.ศรีดอนไชย
ศึกษาฯ
วัสดุอุปกรณ์วทิ ยุ ภายในสานักงานหรือ
กิจการซึ่งอยูในความรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตาบล
กองการ
19 ค่าอาหารเสริม (นม)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อนมสาหรับเด็กใน 585,781 อุดหนุนทั่วไป อบต.ศรีดอนไชย
ศึกษาฯ
ศพด.อบต.ศรีดอนไชย จานวน 72 คน
อัตราคนละ 7.37 บาท จานวน 260 วัน
และเด็กในระดับชั้นอนุบาล,ประถมศึกษา
ปีที่ 1 ถึง ปีที่ 6 โรงเรียนสังกัด สพฐ.
ในพื้นที่ตาบลศรีดอนไชย 3 โรงเรียน
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แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนไชย อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยูเ่ ย็นเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
1. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1.1 แผนงานการศึกษา
ลาดับ
รายละเอียดของ
งบ
ประเภท
สถานที่
หน่วย พ.ศ.2562
โครงการ / กิจกรรม
ที่
โครงการ / กิจกรรม
ประมาณ เงินตั้งจ่าย
ดาเนินการ
ดาเนินการ
กองการ
20 ค่าจัดหาวัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างใช้ในกิจการ 10,000 เงินรายได้ อบต.ศรีดอนไชย
ศึกษาฯ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนไชย
21 ค่าจัดหาวัสดุกีฬา

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกัฬาเพื่อใช้ใน
กิจการขององคการบริหารสวนตาบล

50,000

เงินรายได้ อบต.ศรีดอนไชย

กองการ
ศึกษาฯ

22 ค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น
หรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ

30,000

เงินรายได้ อบต.ศรีดอนไชย

กองการ
ศึกษาฯ

5,500

อุดหนุนทั่วไป อบต.ศรีดอนไชย

กองการ
ศึกษาฯ

ั ฑ์สานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
23 จัดหาครุภณ
- ตู้บานเลื่อนกระจก จานวน 1 หลัง บานเลื่อนกระจก จานวน 1 หลัง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยูเ่ ย็นเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
1. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1.1 แผนงานการศึกษา
ลาดับ
รายละเอียดของ
งบ
ประเภท
สถานที่
หน่วย พ.ศ.2562
โครงการ / กิจกรรม
ที่
โครงการ / กิจกรรม
ประมาณ เงินตั้งจ่าย
ดาเนินการ
ดาเนินการ
ั ฑ์สานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทางาน
24 จัดหาครุภณ
18,000 อุดหนุนทั่วไป ศพด.อบต.ศรีดอนไชย กองการ
- เก้าอี้ทางานแบบล้อเลื่อน
แบบล้อเลื่อน จานวน 6 ตัว
ศึกษาฯ
จานวน 6 ตัว
ั ฑ์สานักงาน
25 ค่าจัดหาครุภณ
- พัดลมติดผนัง จานวน 4 ตัว

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง
ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว

12,000 อุดหนุนทั่วไป ศพด.อบต.ศรีดอนไชย กองการ
ศึกษาฯ

ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
26 ค่าจัดหาครุภณ
- ลาโพงขยายเสียงลากจูงมีล้อลาก
พร้อมไมโครโฟนไร้สาย
จานวน 1 ชุด
ั ฑ์งานบ้านงานครัว
27 ค่าจัดหาครุภณ
- เครื่องทาน้าร้อน - น้าเย็น

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลาโพงขยายเสียง
ลากจูงมีล้อลากพร้อมไมโครโฟนไร้สาย
จานวน 1 ชุด

10,000 อุดหนุนทั่วไป อบต.ศรีดอนไชย

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องทาน้าร้อน
น้าเย็น จานวน 1 เครื่อง

10,000

กองการ
ศึกษาฯ

เงินรายได้ ศพด.อบต.ศรีดอนไชย กองการ
ศึกษาฯ
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1.1 แผนงานการศึกษา
ลาดับ
รายละเอียดของ
งบ
ประเภท
สถานที่
หน่วย พ.ศ.2562
โครงการ / กิจกรรม
ที่
โครงการ / กิจกรรม
ประมาณ เงินตั้งจ่าย
ดาเนินการ
ดาเนินการ
ั ฑ์สานักงาน
27 ค่าจัดหาครุภณ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางแฟ้มตั้ง
5,500 อุดหนุนทั่วไป อบต.ศรีดอนไชย
กองการ
- ชั้นวางแฟ้มตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ช่องสาหรับใช้
ศึกษาฯ
20 ช่อง จานวน 1 หลัง
จัดเก็บเอกสารสาคัญของงานราชการ
ั ฑ์สานักงาน
21 ค่าจัดหาครุภณ
- เครื่องเจาะกระดาษขนาดใหญ่

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ 5,000
ขนาดใหญ่ (เจาะ 2 รู)

อุดหนุนทั่วไป อบต.ศรีดอนไชย

กองการ
ศึกษาฯ

22 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
สพฐ. 3 โรงเรียน

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสาหรับ 912,000 อุดหนุนทั่วไป อบต.ศรีดอนไชย
เด็กนักเรียนโรงเรียน สพฐ. ระดับอนุบาล
และระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตาบล
ศรีดอนไชย 3 โรงเรียน

กองการ
ศึกษาฯ

23 โครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ

30,000

เงินรายได้ ศพด.อบต.ศรีดอนไชย กองการ
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1.1 แผนงานการศึกษา
ลาดับ
รายละเอียดของ
งบ
ประเภท
สถานที่
หน่วย พ.ศ.2562
โครงการ / กิจกรรม
ที่
โครงการ / กิจกรรม
ประมาณ เงินตั้งจ่าย
ดาเนินการ
ดาเนินการ
สู่โลกกว้าง
ฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้างของ
ศึกษาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
24 โครงการแข่งขันกีฬา ศพด.

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์

30,000

เงินรายได้ ศพด.อบต.ศรีดอนไชย กองการ
ศึกษาฯ

25 โครงการสายใยรักวันปิดภาคเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
สายใยรักวันปิดภาคเรียน

10,000

เงินรายได้ ศพด.อบต.ศรีดอนไชย กองการ
ศึกษาฯ

26 โครงการประกวดแข่งขันสวดมนต์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สรภัญญะ
ประกวดแข่งขันสวดมนต์สรภัญญะ

30,000

เงินรายได้ อบต.ศรีดอนไชย

กองการ
ศึกษาฯ
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1.1 แผนงานการศึกษา
ลาดับ
รายละเอียดของ
งบ
ประเภท
สถานที่
หน่วย พ.ศ.2562
โครงการ / กิจกรรม
ที่
โครงการ / กิจกรรม
ประมาณ เงินตั้งจ่าย
ดาเนินการ
ดาเนินการ
27 โครงการวันเด็กแห่งชาติ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
กิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

30,000

เงินรายได้ อบต.ศรีดอนไชย

กองการ
ศึกษาฯ

28 ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาและ
ต่อเติมหรือปรับปรุงทรัพย์สิน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษา
และต่อเติม หรือปรับปรุงทรัพย์สินของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

50,000 อุดหนุนทั่วไป อบต.ศรีดอนไชย

กองการ
ศึกษาฯ

งบประมาณรวมแผนงานที่ 1.1

5,224,305

