บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีดงเย็น
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.1 แนวทางที่ 1 การบริหารจัดการด้านการศึกษา
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

หน่วย

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
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.

1

โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทางานช่วงปิด
ภาคเรียน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจ้างนักเรียน
นักศึกษาทางานช่วงปิดภาคเรียน โดยจ่ายเป็น
ค่าจ้างรายชั่วโมงให้แก่นักเรียน นักศึกษาทางานช่วง
ปิดภาคเรียน

80,000

ดาเนินการ
อบต.ศรีดงเย็น ส่วนการศึกษา

2

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน
ตาบลศรีดงเย็น

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตาบลศรีดงเย็น

20,000

อบต.ศรีดงเย็น ส่วนการศึกษา

3

โครงการอบรมพัฒนาการน่ารู้สู่การเลี้ยงดู
ลูกหลาน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรม
พัฒนาการน่ารู้สู่การเลี้ยงดูลูกหลาน

15,000

อบต.ศรีดงเย็น ส่วนการศึกษา

4

เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้าตับเตา หมู่ที่ 13

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านถ้าตับเตา
หมู่ที่ 13 ตามโครงการการแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนบุคลากรในโรงเรียน เพื่อเป็นค่าจ้างครูอนุบาล
จานวน 1 อัตรา

60,000

อบต.ศรีดงเย็น ส่วนการศึกษา

5

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1, 3, 7,
18 จานวน 5 คน

10,000

ศูนย์พัฒนาเด็ก ส่วนการศึกษา
เล็ก หมู่ที่ 1,
3, 7, 18

20

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีดงเย็น
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.2 แนวทางที่ 2 การบริหารจัดการด้านสาธารณสุข
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

หน่วย

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
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.
สานักปลัด

1

โครงการส่งเสริมป้องกันควบคุมและเฝ้าระวัง
โรคติดต่อ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริม
ป้องกันควบคุมและเฝ้าระวังโรคติดต่อ

20,000

ดาเนินการ
อบต.ศรีดงเย็น

2

โครงการรณรงค์ ควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และการทาหมันในสัตว์เลี้ยง

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการรณรงค์
ควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการทาหมันใน
สัตว์เลี้ยง

60,000

อบต.ศรีดงเย็น

สานักปลัด

3

โครงการพ่นสารเคมีกาจัดยุงลายตัวแก่ตามหลัก
ระบาดวิทยา กรณีเกิดการระบาดของโรค

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการพ่นสารเคมี
กาจัดยุงลายตัวแก่ตามหลักระบาดวิทยา กรณีเกิด
การระบาดของโรค

50,000

อบต.ศรีดงเย็น

สานักปลัด

4

โครงการรณรงค์ ควบคุม ป้องกันโรคและพ่น
สารเคมีกาจัดยุงลายตัวแก่

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการรณรงค์
ควบคุม ป้องกันโรคและพ่นสารเคมีกาจัดยุงลายตัวแก่

70,000

อบต.ศรีดงเย็น

สานักปลัด

5

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพให้แก่อาสาสมัคร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรม
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
พัฒนาศักยภาพให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้าน

20,000

อบต.ศรีดงเย็น

สานักปลัด

6

เงินอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
หมู่ที่ 1 บ้านแม่ขิ

15,000

อบต.ศรีดงเย็น

สานักปลัด

21

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านแม่ขิ ตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครและแกนนาสุขภาพในการดูแล
สุขภาพในผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.2 แนวทางที่ 2 การบริหารจัดการด้านสาธารณสุข

7

เงินอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
หมู่ที่ 3 บ้านศรีดงเย็น

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน หมู่ที่ 3 บ้านศรีดงเย็น ตามโครงรวมพลัง
เสริมสร้างสุขภาพบ้านศรีดงเย็น

15,000

ดาเนินการ
อบต.ศรีดงเย็น

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
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.
สานักปลัด

8

เงินอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
หมู่ที่ 5 บ้านอ่าย

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านอ่าย ตามโครงการส่งเสริม
ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน เพิ่มไอโอดีน
เพิ่มไอคิว

15,000

อบต.ศรีดงเย็น

สานักปลัด

9

เงินอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
หมู่ที่ 6 บ้านร้องธาร

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน หมู่ที่ 6 บ้านร้องธาร ตามโครงการ
ควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชนร้อง
ธาร

15,000

อบต.ศรีดงเย็น

สานักปลัด

10 เงินอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
หมู่ที่ 7 บ้านทรายขาว

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน หมู่ที่ 7 บ้านทรายขาว ตามโครงการ
ควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน
บ้านทรายขาว

15,000

อบต.ศรีดงเย็น

สานักปลัด

11 เงินอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
หมู่ที่ 8 บ้านหนองป่าซาง

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน หมู่ที่ 8 บ้านหนองป่าซาง ตามโครงการ
ส่งเสริมการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนบ้านหนองป่า
ซาง

15,000

อบต.ศรีดงเย็น

สานักปลัด

ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

หน่วย

22

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.2 แนวทางที่ 2 การบริหารจัดการด้านสาธารณสุข

12 เงินอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
หมู่ที่ 9 บ้านดงป่าสัก

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน หมู่ที่ 9 บ้านดงป่าสัก ตามโครงการแก้ไข
ปัญหาและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนบ้านดง
ป่าสัก

15,000

ดาเนินการ
อบต.ศรีดงเย็น

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
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.
สานักปลัด

13 เงินอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
หมู่ที่ 10 บ้านหัวฝาย

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน หมู่ที่ 10 บ้านหัวฝาย ตามโครงการอสม.
บ้านหัวฝายใส่ใจห่วงใยชุมชนให้ห่างไกลโรคขาดสาร
ไอโอดีน

15,000

อบต.ศรีดงเย็น

สานักปลัด

14 เงินอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
หมู่ที่ 11 บ้านกิ่วจาปี

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน หมู่ที่ 11 บ้านกิ่วจาปี ตามโครงการ
อาสาสมัครสาธารณสุขร่วมใจป้องกันภัยโรคระบาด
ในชุมชนบ้านกิ่วจาปี

15,000

อบต.ศรีดงเย็น

สานักปลัด

15 เงินอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
หมู่ที่ 12 บ้านสันทราย

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน หมู่ที่ 12 บ้านสันทราย ตามโครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชุมชนในการป้องกันโรคติดต่อ

15,000

อบต.ศรีดงเย็น

สานักปลัด

16 เงินอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
หมู่ที่ 13 บ้านถ้าตับเตา

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน หมู่ที่ 13 บ้านถ้าตับเตา ตามโครงการ
ดูแลคุณแม่มือใหม่โดยอาสาสมัครสาธารณสุขบ้าน
ถ้าตับเตา

15,000

อบต.ศรีดงเย็น

สานักปลัด

ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

หน่วย

23

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.2 แนวทางที่ 2 การบริหารจัดการด้านสาธารณสุข

17 เงินอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
หมู่ที่ 14 บ้านปางมะขามป้อม

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน หมู่ที่ 14 บ้านปางมะขามป้อม ตาม
โครงการอสม.บ้านปางมะขามป้อมร่วมใจต้านภัย
ไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2559

15,000

ดาเนินการ
อบต.ศรีดงเย็น

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
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.
สานักปลัด

18 เงินอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
หมู่ที่ 15 บ้านเชียงหมั้น

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน หมู่ที่ 15 บ้านเชียงหมั้น ตามโครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชุมชนในการป้องกันโรคไม่
ติดต่อ

15,000

อบต.ศรีดงเย็น

สานักปลัด

19 เงินอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
หมู่ที่ 16 บ้านแพะเศรษฐี

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน หมู่ที่ 16 บ้านแพะเศรษฐี ตามโครงการ
รณรงค์การบริโภคเกลือไอโอดีนในชุมชน

15,000

อบต.ศรีดงเย็น

สานักปลัด

20 เงินอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
หมู่ที่ 18 บ้านเวียงผาพัฒนา

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน หมู่ที่ 18 บ้านเวียงผาพัฒนา ตาม
โครงการส่งเสริมโภชนาการ 3 กลุ่มวัยบ้านเวียงผา
พัฒนา

15,000

อบต.ศรีดงเย็น

สานักปลัด

21 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จานวน 49 คน คนละ 500 บาท จานวน 12
เดือน

294,000

อบต.ศรีดงเย็น

สานักปลัด

22 เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบสานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ ตามโครงการกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับองค์การบริหารส่วนตาบล

166,050

อบต.ศรีดงเย็น

สานักปลัด

ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

หน่วย
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีดงเย็น
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.3 แนวทางที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนในชุมชน
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

หน่วย

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
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.
สานักปลัด

1

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนา
ศักยภาพชุมชน ให้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงาน
ส่วนตาบล พนักงานจ้าง ผู้นาชุมชน กลุ่มสตรี
แม่บ้าน อสม. และผู้สูงอายุ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพชุมชน ให้แก่คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง ผู้นาชุมชน
กลุ่มสตรีแม่บ้าน อสม. และผู้สูงอายุ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559

700,000

ดาเนินการ
อบต.ศรีดงเย็น

2

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารกลางวันให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1, 3, 7, 18

700,000

อบต.ศรีดงเย็น ส่วนการศึกษา

3

โครงการค่ายครอบครัวอบอุ่นด้วยธรรมะ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการค่าย
ครอบครัวอบอุ่นด้วยธรรมะ

30,000

อบต.ศรีดงเย็น ส่วนการศึกษา

4

ค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หมู่ที่ 1, 3, 7, 18

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1, 3, 7, 18

257,950

อบต.ศรีดงเย็น ส่วนการศึกษา

5

ค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่
โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
ศรีดงเย็น

498,212

อบต.ศรีดงเย็น ส่วนการศึกษา
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.3 แนวทางที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนในชุมชน
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

หน่วย

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
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.

ดาเนินการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนสังกัด
1,040,000 อบต.ศรีดงเย็น ส่วนการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลศรีดงเย็น สาหรับ
สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน

6

เงินอุดหนุนโรงเรียนสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ใน
เขตองค์การบริหารส่วนตาบลศรีดงเย็น

7

ค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่สถานศึกษาสังกัด
กรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่
สถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน (ศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
หรือศูนย์การเรียนชุมชนบนพื้นที่ราบสูง)

264,141

อบต.ศรีดงเย็น ส่วนการศึกษา

8

เงินอุดหนุนกรมการศึกษานอกโรงเรียน

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่สถานศึกษาสังกัด
กรมการศึกษานอกโรงเรียน (ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือศูนย์การเรียน
ชุมชนบนพื้นที่ราบสูง) สาหรับสนับสนุนค่าอาหาร
กลางวัน

716,800

อบต.ศรีดงเย็น ส่วนการศึกษา

9

โครงการช่วยเหลือ สงเคราะห์ ผู้ด้อยโอกาส ใน
เขตตาบลศรีดงเย็น

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการช่วยเหลือ
สงเคราะห์ ผู้ด้อยโอกาส ในเขตตาบลศรีดงเย็น

50,000

อบต.ศรีดงเย็น

สานักปลัด

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัว

10,000

อบต.ศรีดงเย็น

สานักปลัด

5,000

อบต.ศรีดงเย็น

สานักปลัด

10 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัว

11 เงินอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอาเภอไชย เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการพัฒนา
ปราการ
สตรีอาเภอไชยปราการ ตามโครงการจัดงานวันสตรี
สากลอาเภอไชยปราการ ประจาปี 2559
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.3 แนวทางที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนในชุมชน
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

12 เงินอุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุตาบลศรีดงเย็น

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุตาบลศรี
ดงเย็น ตามโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้สูงอายุ
ตาบลศรีดงเย็น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

งบประมาณ
200,000

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.ศรีดงเย็น

หน่วย

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
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.
สานักปลัด

27

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีดงเย็น
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.4 แนวทางที่ 4 การส่งเสริม สนับสนุนด้านกีฬา
ลาดับที่
1

โครงการ/กิจกรรม
โครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเพื่อ
สุขภาพตาบลศรีดงเย็น

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการสนับสนุน
ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพตาบลศรีดงเย็น

งบประมาณ
170,000

สถานที่

หน่วย

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
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.

ดาเนินการ
อบต.ศรีดงเย็น ส่วนการศึกษา
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