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1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการความปลอดภยัและการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยในชวีิตและทรพัย์สินของประชาชน  
    1.1  กลยุทธ.์..................................-...............................................................

 งบประมาณ สถานที่

 (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการป้องกันอุบัติเหตุและ ต้ังจุดตรวจหรือจัดเวรยาม 15,000       ทต. ส านักปลัด

บริการประชาชนช่วงเทศกาล ช่วงเทศกาล ส าโรงใหม่

2 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาอัคคีภยั        50,000 ทต. ส านักปลัด

บรรเทาอัคคีภยั ส าโรงใหม่

3 โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิัติการ จัดฝึกอบรมชุดปฏบิัติการ        50,000 ทต. ส านักปลัด

จิตอาสาภยัพิบัติของเทศบาลต าบล จิตอาสาภยัพิบัติของเทศบาลต าบล ส าโรงใหม่

ส าโรงใหม่ (หลักสูตรทบทวน) ส าโรงใหม่ (หลักสูตรทบทวน)
4 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้อาสา จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน/เยาวชน        50,000 ทต. ส านักปลัด

สมัครป้องกันปราบปรามยาเสพติด ส าโรงใหม่

รวม 4 โครงการ     165,000

แบบ ผด.02
บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรรีมัย์

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2566รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565

       (1) แผนงานการรกัษาความสงบภายใน
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2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ดา้นการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณกีีฬาและนันทนาการ 
    2.1  กลยุทธ.์.................................-................................................................

 งบประมาณ สถานที่

 (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการงานวนัเด็กแห่งชาติ เพื่อจัดกิจกรรมงานวนัเด็กแห่งชาติ        50,000 ศูนย์พัฒนา กองการศึกษา

เด็กเล็ก
2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานด้าน        15,000 ทต. กองการศึกษา

ทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ การศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ส าโรงใหม่
บุคลากรทางการศึกษาภายในเขต

3 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก        20,000 ทต. กองการศึกษา

และเยาวชน และเยาวชน ส าโรงใหม่

4 โครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภยั เพื่อส่งเสริมการสวมหมวกนิรภยัของเด็ก        10,000 ศูนย์พัฒนา กองการศึกษา

ของเด็กปฐมวยัในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปฐมวยัในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 แห่ง เด็กเล็ก

แบบ ผด.02

พ.ศ.2565

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

      (1) แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2566

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรรีมัย์
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2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ดา้นการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณกีีฬาและนันทนาการ 
    2.2  กลยุทธ.์.................................-..............................................................   

 งบประมาณ สถานที่

 (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   1,796,240 ศูนย์พัฒนา กองการศึกษา
การบริหารสถานศึกษา  4 แห่ง  ได้แก่ เด็กเล็ก
1.1 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เด็กส าหรับเด็ก   - ศูนย์พัฒนา กองการศึกษา

อายุ 3-5 ปี จ านวน 140 คนๆละ 430 บาท เด็กเล็ก

1.2 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ค่าเคร่ืองแบบนักเรียนให้เด็กส าหรับเด็ก   - ศูนย์พัฒนา กองการศึกษา

อายุ 3-5 ปี จ านวน 140 คนๆละ 300 เด็กเล็ก

1.3 ค่าหนังสือเรียน ค่าหนังสือเรียนให้แก่เด็กส าหรับเด็กอายุ   - ศูนย์พัฒนา กองการศึกษา

 3-5 ปี จ านวน 140 คนๆละ 200 บาท เด็กเล็ก
1.4 ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียนให้เด็กส าหรับเด็กอายุ   - ศูนย์พัฒนา กองการศึกษา

 3-5 ปี จ านวน 140 คนๆละ 200 บาท เด็กเล็ก
1.5 ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว ค่าจัดการเรียนการสอนของเด็กศูนย์พัฒนา   - ศูนย์พัฒนา กองการศึกษา

เด็กเล็ก 4 แห่ง เด็กเล็ก

1.6 ค่าอาหารกลางวนั สนับสนุนอาหารกลางวนัศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   - ศูนย์พัฒนา กองการศึกษา
 4 แห่ง เด็กเล็ก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

      (1) แผนงานการศึกษา

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรรีมัย์

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

ที่

แบบ ผด.02

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
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2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ดา้นการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณกีีฬาและนันทนาการ 
    2.2  กลยุทธ.์.................................-..............................................................   

 งบประมาณ สถานที่

 (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวนั เพื่อสนับสนุนค่าอาหารกลางวนัให้แก่โรงเรียน   3,788,400 โรงเรียน กองการศึกษา

โรงเรียน (สพฐ) ในเขตพื้นที่ จ านวน 5 แห่ง จ านวน 902 คน ในเขตพื้นที่

คนละ 21 บาท/วนั จ านวน 200 วนั
รวม 6 โครงการ   5,679,640

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรรีมัย์
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แบบ ผด.02
บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
       (1) แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
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    2.2  กลยุทธ.์.................................-..............................................................   

       (2)  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
 งบประมาณ สถานที่

 (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ เพื่อจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธใ์นศูนย์พัฒนา        20,000 ทต. กองการศึกษา
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็ก ส าโรงใหม่

2 โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เพื่อส่งเสริมกีฬาให้แก่ประชาชน      300,000 ทต. กองการศึกษา

ต้านยาเสพติด "หินหลุมเกมส์" ส าโรงใหม่
3 โครงการแข่งขันกีฬาละหานทราย เพื่อเชื่อมสัมพันธบ์ุคลากรในอ าเภอละหาน        60,000 ทต. กองการศึกษา

สัมพันธเ์กมส์ ทราย    ส าโรงใหม่
4 โครงการสืบสานประเพณีวฒันธรรม เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง        10,000 ทต. กองการศึกษา

ท้องถิน่ประเพณีลอยกระทง ส าโรงใหม่
5 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์        10,000 ทต. กองการศึกษา

    ส าโรงใหม่
6 โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียน เพื่อสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา        10,000 ทต. กองการศึกษา

พรรษา    ส าโรงใหม่
7 อุดหนุนการจัดงานประเพณีขึน้เขา อุดหนุนการจัดงานประเพณีขึน้เขา        20,000 เขาพนมรุ้ง กองการศึกษา

พนมรุ้งจังหวดับุรีรัมย์ พนมรุ้งจังหวดับุรีรัมย์ให้แก่จังหวดับุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

รวม 7 โครงการ      430,000  

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566ที่

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณกีีฬาและนันทนาการ 
เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรรีมัย์

แบบ ผด.02
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3 .ยุทธศาสตรด์า้นการพัฒนาระบบการจัดการทรพัยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
    3.1  กลยุทธ.์.................................-..............................................................   

 งบประมาณ สถานที่
 (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เพื่อควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน/        90,000 ทต. กอง
ในชุมชน/หมู่บ้าน หมู่บ้าน ส าโรงใหม่ สาธารณสุขฯ

2 โครงการท้องถิน่ปลูกป่าเฉลิม จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ        10,000 ทต. กอง
พระเกียรติ"ท้องถิน่ สร้างป่า รักษ์
น้ า"

ในพื้นที่สาธารณต าบลส าโรงใหม่ ส าโรงใหม่ สาธารณสุขฯ
3 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ จัดกิจกรรมปรับปรุงภาวะโภชนาการและ        90,000 ทต. กอง

และสุขภาพเด็กในชุมชน สุขภาพเด็กในชุมชน ส าโรงใหม่ สาธารณสุขฯ

4 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ จัดกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า

     100,000 ทต. กอง

สุนัขบ้าตามโครงการสัตวป์ลอดโรค ส าโรงใหม่ สาธารณสุขฯ

คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบ้า  

      (1) แผนงานสาธารณสุข

ที่

แบบ ผด.02

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรรีมัย์
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

พ.ศ.2566
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2565
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4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสวัสดกิารสังคมและพัฒนาคุณภาพชวีิต

    4.1  กลยุทธ.์.................................-..............................................................   

 งบประมาณ สถานที่

 (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการรณรงค์และแก้ปัญหายา จัดกิจกรรมรณรงค์และแก้ปัญหายา      100,000 ทต. กอง

เสพติด TO BE NUMBER ONE  เสพติด TO BE NUMBER ONE ส าโรงใหม่ สาธารณสุขฯ

(ศูนย์เพื่อใจวยัรุ่นในหมู่บ้าน/ชุมชน) (ศูนย์เพื่อใจวยัรุ่นในหมู่บ้าน/ชุมชน)

6 โครงการรณรงค์และป้องกันโรค จัดกิจกรรมรณรงค์และป้องกันโรค      300,000 ทต. กอง
ไข้เลือดออก ไข้เลือดออก ส าโรงใหม่ สาธารณสุขฯ

7 โครงการรณรงค์และป้องกัน อบรมให้ความรู้การป้องกันและรณรงค์
ป้องกัน

       10,000 ทต. กอง
โรคติดต่อ โรคติดต่อ ส าโรงใหม่ สาธารณสุขฯ

8 โครงการให้บริการแพทย์ เพื่อพัฒนาระบบการ        10,000 ทต. กอง

ฉุกเฉินเทศบาลต าบลส าโรงใหม่ การแพทย์ฉุกเฉินต าบลส าโรงใหม่ ส าโรงใหม่ สาธารณสุขฯ

9 โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏบิัติ จัดกิจกรรมให้ความรู้เชิงปฏบิัติการแก่อาสา        50,000 ทต. กอง

การแก่อาสาสมัครท้องถิน่รักษ์โลก สมัครท้องถิน่รักษ์โลก ส าโรงใหม่ สาธารณสุขฯ

รวม 9 โครงการ      760,000

พ.ศ.2566
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2565

แบบ ผด.02
บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรรีมัย์

       (1) แผนงานสาธารณสุข

ที่
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4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสวัสดกิารสังคมและพัฒนาคุณภาพชวีิต

    4.2  กลยุทธ.์.................................-..............................................................   

 งบประมาณ สถานที่
 (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม เพื่อให้ประชาชนได้รับ        30,000 ทต. กอง

พัฒนาอาชีพ ความรู้และพัฒนาอาชีพ ส าโรงใหม่ สวสัดิการฯ
2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ เพื่อช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวติ          5,000 ทต. กอง

ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีราย ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีราย ส าโรงใหม่ สวสัดิการฯ

ได้น้อย การสังคมสงเคราะห์ ได้น้อย การสังคมสงเคราะห์ 
สงเคราะห์ผู้ยากไร้ การส่งเสริม สงเคราะห์ผู้ยากไร้ การส่งเสริม
คุณภาพชีวติของ ผู้สูงอายุ คนพิการ คุณภาพชีวติของ ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส และผู้ด้อยโอกาส

รวม 2  โครงการ       35,000

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

       (1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

แบบ ผด.02
บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรรีมัย์
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4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสวัสดกิารสังคมและพัฒนาคุณภาพชวีิต
    4.3  กลยุทธ.์.................................-..............................................................   

 งบประมาณ สถานที่
 (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรองรับการจัดสวสัดิการให้แก่ผู้สูงอายุ  15,136,800 ทต. กอง
ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึน้ไป ส าโรงใหม่ สวสัดิการฯ

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อรองรับการจัดสวสัดิการเบี้ยความพิการ   6,840,000 ทต. กอง

ให้แก่คนพิการที่มีสิทธติามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ส าโรงใหม่ สวสัดิการฯ
3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย      270,000 ทต. กอง

เอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและท าการวนิิจฉัยแล้ว ส าโรงใหม่ สวสัดิการฯ
และมีความเป็นอยูย่ากจนหรือถูกทอดทิ้งฯ

4 สมทบกองทุนสวสัดิการชุมชนต าบล เพื่อสนับสนุนกองทุนสวสัดิการ      100,000 ทต. กอง

ส าโรงใหม่ ชุมชน   เพื่อให้มีการออมทรัพย์ ส าโรงใหม่ สวสัดิการฯ

(กลุ่มออมวนัละบาทต าบลส าโรงใหม่) ใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน ฝึกการออม
5 สมทบโครงการกองทุนหลักประกัน เพื่อจ่ายเป็นเงินสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับ     284,670 ทต. กอง

สุขภาพต าบลล าโรงใหม่ บุคคลในพื้นที่โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมตาม ส าโรงใหม่ สาธารณสุขฯ

(สปสช.) ความพร้อมและความต้องการในพื้นที่
รวม 5  โครงการ  22,631,470

แบบ ผด.02

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรรีมัย์

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

       (1) แผนงานงบกลาง
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5. ยุทธศาสตรด์า้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน
    5.1  กลยุทธ.์.................................-..............................................................   

 งบประมาณ สถานที่
 (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8      427,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง
ขนาดกวา้ง  4  เมตร ยาว  200   เมตร
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกวา่ 800  ตารางเมตร

ป้ายโครงการ  1 ป้าย
2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7      427,000 หมู่ที่ 7 กองช่าง

ขนาดกวา้ง  4  เมตร ยาว  200   เมตร
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกวา่ 800  ตารางเมตร
ป้ายโครงการ  1 ป้าย

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9      469,000 หมู่ที่ 9 กองช่าง
ขนาดกวา้ง 4   เมตร ยาว  220   เมตร
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกวา่ 880  ตารางเมตร
ป้ายโครงการ  1 ป้าย

โครงการ/กิจกรรมที่

ก่อสร้างถนน คสล. จากสวนนายปิ
ยะพงษ์  สวนพฤกษา-คลองส่งน้ า 
บ้านโคกจบก  หมู่ที่ 9

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรรีมัย์

    (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02
บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

ก่อสร้างถนน คสล.จาก
ถนนลาดยาง-คลองส่งน้ า (ช่วงที2่)
 บ้านน้อยหนองหวา้ หมู่ที่ 8

ก่อสร้างถนน คสล.จาก
ถนนลาดยาง-บ้านนางนารีรัตน์  
นุ่มนวลศรี  บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 7
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5. ยุทธศาสตรด์า้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน
    5.1  กลยุทธ.์.................................-..............................................................   

 งบประมาณ สถานที่
 (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11      427,000 หมู่ที่ 11 กองช่าง
ขนาดกวา้ง  4  เมตร ยาว  200    เมตร
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกวา่ 800  ตารางเมตร
ป้ายโครงการ  1 ป้าย

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10      448,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง
ขนาดกวา้ง  4  เมตร ยาว 210    เมตร
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกวา่ 840  ตารางเมตร
ป้ายโครงการ  1 ป้าย

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3      481,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง
ขนาดกวา้ง  5  เมตร ยาว  180   เมตร
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกวา่ 880  ตารางเมตร
ป้ายโครงการ  1 ป้าย

ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณบ้านนาย
มนตรี  ไทยลือนาม  บ้านโคกตา
ด้วง หมู่ที่ 11

ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณส านัก
สงฆว์ดัหินหลุม  บ้านสันติสุข หมู่ที่
 10

ก่อสร้างถนน คสล.จากคลองล า
จังหัน-คลอง 5 (ช่วงที่ 2) บ้านโคก
ใหม่  หมู่ที่ 3

    (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรรีมัย์

แบบ ผด.02
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5. ยุทธศาสตรด์า้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน
    5.1  กลยุทธ.์.................................-..............................................................   

 งบประมาณ สถานที่

 (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2      459,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง
ขนาดกวา้ง 4  เมตร ยาว  215   เมตร
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกวา่ 860  ตารางเมตร

ป้ายโครงการ  1 ป้าย
8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5      470,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง

ขนาดกวา้ง  4  เมตร ยาว  220   เมตร
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกวา่ 880  ตารางเมตร
ป้ายโครงการ  1 ป้าย

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1      383,000 หมู่ที่ 1 กองช่าง
ขนาดกวา้ง  4  เมตร ยาว  179   เมตร
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกวา่ 716  ตารางเมตร
ป้ายโครงการ  1 ป้าย

ก่อสร้างถนน คสล.จากหลังวดั
ส าโรง-ศาลตาปู่ (ช่วงที่ 3) บ้าน
ส าโรง  หมู่ที่ 5

ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณรอบ
หนองไผ่  บ้านโคกไม้แดง  หมู่ที่ 1

ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนาย
สุวรรณ์  สิงห์สม-บ้านนายสุด เพลา
รัมย์  บ้านโคกเฟือง  หมู่ที่ 2

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

หน่วย
ด าเนินการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม

แบบ ผด.02
บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรรีมัย์

   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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5. ยุทธศาสตรด์า้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน
    5.1  กลยุทธ.์.................................-..............................................................   

 งบประมาณ สถานที่
 (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 ก่อสร้างอาคารงานอาคารเอนกประสงค์หมู1่3   3,000,000 หมู่ที่ 13 กองช่าง
ขนาดกวา้ง  26  เมตร ยาว  30   เมตร
สูง 7 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล
ส าโรงใหม่

11 อุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคละหานทราย      800,000 หมู่ที่ 1-14 กองช่าง

ด าเนินการขยายเขตจ าหน่ายไฟฟ้า 
หมู่ 1-14 ต าบลส าโรงใหม่ ตามแบบแปลน
ของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคละหานทราย

รวม 11  โครงการ    7,791,000

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

ก่อสร้างอาคารงานอาคาร
เอนกประสงค์  บ้านโคกใหม่ หมู่ที่
13

ขยายเขตติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรรีมัย์

แบบ ผด.02
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6. ยุทธศาสตรด์า้นการเมอืงการบรหิารและการพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน
    6.1  กลยุทธ.์.................................-..............................................................   

 งบประมาณ สถานที่

 (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและ เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏบิัติงานแก่ผู้น า      170,000 ทต. ส านักปลัด

ทัศนศึกษาดูงานแก่ผู้น าชุมชน ชุมชน ผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงาน
เทศบาล

ส าโรงใหม่
ผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานเทศบาล

2 โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการจัด อุดหนุนโครงการจัดงานพระราช        40,000 อ าเภอ ส านักปลัด
งานพระราชพิธแีละงานรัฐพิธี พิธแีละงานรัฐพิธใีห้แก่ที่ท าการปกครอง ละหานทราย

อ าเภอละหานทราย
3 โครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรม อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวดับุรีรัมย์เพื่อ        20,000 เหล่า ส านักปลัด

สาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือ จัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความ กาชาด
ประชาชนตามภารกิจของเหล่า ช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของ จังหวดั
กาชาดจังหวดั เหล่ากาชาดจังหวดับุรีรัมย์ บุรีรัมย์

4 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ เพื่อจัดท าแผนที่ภาษีและ      326,000 ทต. กองคลัง

ทะเบียนทรัพย์สินและภาษีที่ดิน ทะเบียนทรัพย์สิน ส าโรงใหม่
และส่ิงปลูกสร้าง

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2566

แบบ ผด.02

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรรีมัย์

      (1) แผนงานบรหิารงานทั่วไป

ที่
พ.ศ.2565
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6. ยุทธศาสตรด์า้นการเมอืงการบรหิารและการพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน

    6.1  กลยุทธ.์.................................-..............................................................   

 งบประมาณ สถานที่
 (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการอบรมให้ความรู้เกีย่วกับภาษี เพื่อให้ความรู้เกีย่วกับภาษีที่ดินและส่ิงปลูก        50,000 ทต. กองคลัง
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ภาษีป้าย สร้าง  ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ส าโรงใหม่
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆและ ต่างๆและงานทะเบียนพาณิชย์
งานทะเบียนพาณิชย์

รวม 5 โครงการ     606,000

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรรีมัย์

      (1) แผนงานบรหิารงานทั่วไป

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566หน่วย

ด าเนินการ

แบบ ผด.02

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
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1. ประเภทครภุณัฑ์ส านักงาน
     1.1  กลยุทธ.์.....................................-..........................................................

 งบประมาณ สถานที่
 (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เก้าอี้จัดเล้ียง จัดซ้ือเก้าอี้จัดเล้ียง จ านวน 15 ตัว 11,250       ทต. ส านักปลัด
ต้ังจ่ายตามราคาท้องถิน่ เนื่องจากไม่มีในบัญชี ส าโรงใหม่

ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ
2 เก้าอี้ผู้บริหาร จัดซ้ือเก้าอี้ผู้บริหาร  จ านวน 4 ตัว        12,800 ทต. ส านักปลัด

ต้ังจ่ายตามราคาท้องถิน่ เนื่องจากไม่มีในบัญชี ส าโรงใหม่
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ

3 เก้าอี้ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน  จ านวน 6 ตัว        13,200 ทต. ส านักปลัด

ต้ังจ่ายตามราคาท้องถิน่ เนื่องจากไม่มีในบัญชี ส าโรงใหม่
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ

4 เคร่ืองปรับอากาศ จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ  ขนาดไม่ต่ ากวา่ 41,500       ทต. ส านักปลัด

30,000 บีทียู ส าโรงใหม่
ต้ังจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์

ของส านักงบประมาณ

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรรีมัย์

แบบ ผด.02/1

บัญชจี านวนครภุณัฑ์  ส าหรบัที่ไมไ่ดด้ าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ประเภทครภุณัฑ์

       (1) แผนงานบรหิารทั่วไป

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์ที่ด าเนินการ
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1. ประเภทครภุณัฑ์ส านักงาน
     1.1  กลยุทธ.์.....................................-..........................................................

 งบประมาณ สถานที่
 (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โซฟา จัดซ้ือชุดโซฟารับแขก  จ านวน 1 ชุด 7,500         ทต. ส านักปลัด
ต้ังจ่ายตามราคาท้องถิน่ เนื่องจากไม่มีในบัญชี ส าโรงใหม่
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ

6 ตู้บานเล่ือนกระจก จัดซ้ือตู้เหล็ก 1 หลังแบบบานเล่ือนกระจก          5,900 ทต. ส านักปลัด
2 บาน ต้ังจ่ายตามราคาท้องถิน่เนื่องจากไม่มี ส าโรงใหม่
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของส านักงบฯ

7 ตู้เหล็ก จัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 1 หลัง          5,700 ทต. ส านักปลัด
ต้ังจ่ายตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของ ส าโรงใหม่
ส านักงบประมาณ

8 โต๊ะท างาน จัดซ้ือโต๊ะท างาน จ านวน 4 ตัว        15,600 ทต. ส านักปลัด

ต้ังจ่ายตามราคาท้องถิน่ เนื่องจากไม่มีในบัญชี ส าโรงใหม่
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ

พ.ศ.2566

ประเภทครภุณัฑ์

       (1) แผนงานบรหิารทั่วไป

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์ที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรรีมัย์

บัญชจี านวนครภุณัฑ์  ส าหรบัที่ไมไ่ดด้ าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แบบ ผด.02/1
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1. ประเภทครภุณัฑ์ส านักงาน
     1.1  กลยุทธ.์.....................................-..........................................................

 งบประมาณ สถานที่

 (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 โต๊ะพับขาว จัดซ้ือโต๊ะพับขาว  จ านวน 3 ตัว          6,000 ทต. ส านักปลัด
ต้ังจ่ายตามราคาท้องถิน่ เนื่องจากไม่มีในบัญชี ส าโรงใหม่
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ

10 เก้าอี้ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน  จ านวน 5 ตัว        16,000 ทต. กองคลัง
ต้ังจ่ายตามราคาท้องถิน่ เนื่องจากไม่มีในบัญชี ส าโรงใหม่
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ

11 ตู้เหล็ก จัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 2 หลัง        11,400 ทต. กองคลัง
ต้ังจ่ายตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของ ส าโรงใหม่
ส านักงบประมาณ

12 ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก จัดซ้ือตู้เหล็ก จ านวน 2 หลัง        11,800 ทต. กองคลัง
ต้ังจ่ายตามราคาท้องถิน่ เนื่องจากไม่มีในบัญชี ส าโรงใหม่
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ

รวม 12 โครงการ     158,650

พ.ศ.2566

ประเภทครภุณัฑ์

       (1) แผนงานบรหิารทั่วไป

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์ที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565

แบบ ผด.02/1
บัญชจี านวนครภุณัฑ์  ส าหรบัที่ไมไ่ดด้ าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรรีมัย์
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1. ประเภทครภุณัฑ์ส านักงาน
     1.1  กลยุทธ.์.....................................-..........................................................

 งบประมาณ สถานที่

 (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เก้าอี้ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน  จ านวน 2 ตัว          4,400 ทต. กองสาธารณสุขฯ

ต้ังจ่ายตามราคาท้องถิน่ เนื่องจากไม่มีในบัญชี ส าโรงใหม่
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ

2 โต๊ะท างาน จัดซ้ือโต๊ะท างาน  จ านวน 2 ตัว          7,800 ทต. กองสาธารณสุขฯ

ต้ังจ่ายตามราคาท้องถิน่ เนื่องจากไม่มีในบัญชี ส าโรงใหม่
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ

รวม 2 โครงการ       12,200

(3) แผนงานการศึกษา
1 ตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิด จัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิด จ านวน 2 หลัง        11,400 ทต. กองการศึกษา

ต้ังจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ส าโรงใหม่
ของส านักงบประมาณ

รวม 1 โครงการ       11,400

พ.ศ.2566

ประเภทครภุณัฑ์

       (2) แผนงานสาธารณสุข

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์ที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565

แบบ ผด.02/1
บัญชจี านวนครภุณัฑ์  ส าหรบัที่ไมไ่ดด้ าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรรีมัย์
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2. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
     2.1  กลยุทธ.์.....................................-..........................................................

 งบประมาณ สถานที่

 (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ       15,000 ทต. ส านักปลัด
หรือ LED สี LED สี  จ านวน 1 เคร่ือง  ต้ังจ่ายตามเกณฑ์    ส าโรงใหม่

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมฯ ฉบับเดือน ธค.2564

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in One 1เคร่ือง       23,000 ทต. กองคลัง
ต้ังจ่ายตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ส าโรงใหม่
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมฯฉบับธค.64

3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 1 เคร่ือง        22,000 ทต. กองคลัง
ต้ังจ่ายตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน    ส าโรงใหม่
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมฯฉบับธค.64

4 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ       10,000 ทต. กองคลัง
หรือ LED ขาวด า LED ขาวด า จ านวน1เคร่ือง ต้ังจ่ายตามเกณฑ์   ส าโรงใหม่

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมฯ ฉบับเดือน ธค.2564

       (1) แผนงานบรหิารทั่วไป

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์ที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

ประเภทครภุณัฑ์

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02/1
บัญชจี านวนครภุณัฑ์ ส าหรบัที่ไมไ่ดด้ าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรรีมัย์
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2. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
     2.1  กลยุทธ.์.....................................-..........................................................

 งบประมาณ สถานที่

 (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ       15,000 ทต. กองคลัง
หรือ LED สี LED สี จ านวน 1 เคร่ือง  ต้ังจ่ายตามเกณฑ์ ส าโรงใหม่

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมฯ ฉบับเดือน ธค.2564

6 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์             700 ทต. กองคลัง
จ านวน 1 เคร่ือง  ต้ังจ่ายตามราคากลางและ ส าโรงใหม่
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธนัวาคม 2564

รวม 6 โครงการ       85,700

พ.ศ.2566

ประเภทครภุณัฑ์

ที่ ครภุณัฑ์

แบบ ผด.02/1
บัญชจี านวนครภุณัฑ์  วัสด ุส าหรบัที่ไมไ่ดด้ าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรรีมัย์

       (1) แผนงานบรหิารทั่วไป

รายละเอียดของครภุณัฑ์ที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565
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2. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
     2.1  กลยุทธ.์.....................................-..........................................................

 งบประมาณ สถานที่

 (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด        10,000 ทต. กองการศึกษา
Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที) ส าโรงใหม่
ต้ังจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิว
เตอร์ ฉบับเดือน ธนัวาคม 2564

รวม 1 โครงการ       10,000

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์ที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรรีมัย์

       (2) แผนงานการศึกษา

ประเภทครภุณัฑ์

แบบ ผด.02/1
บัญชจี านวนครภุณัฑ์ ส าหรบัที่ไมไ่ดด้ าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
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3. ประเภทครภุณัฑ์สนาม
     3.1  กลยุทธ.์.....................................-..........................................................

 งบประมาณ สถานที่

 (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น จัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น ส าหรับศูนย์      200,000 ทต. กองการศึกษา
พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 4 ศูนย์ ต้ังจ่ายตาม ส าโรงใหม่
ราคาท้องถิน่เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภณัฑ์

รวม 1 โครงการ     200,000

4. ประเภทครภุณัฑ์การเกษตร 
     4.1  กลยุทธ.์.....................................-..........................................................

 งบประมาณ สถานที่

 (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองพ่นหมอกควนั จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควนั จ านวน 2 เคร่ือง      118,000 ทต. กองสาธารณสุขฯ

ต้ังจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของ ส าโรงใหม่
ส านักงบประมาณ ฉบับเดือนธนัวาคม 2564

รวม 1 โครงการ     118,000

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์ที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565

ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์ที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02/1
บัญชจี านวนครภุณัฑ์  วัสด ุส าหรบัที่ไมไ่ดด้ าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลต าบลส าโรงใหม ่    อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรรีมัย์

       (1) แผนงานการศึกษา

ประเภทครภุณัฑ์

พ.ศ.2566

       (1) แผนงานสาธารณสุข

ที่


















































































































