แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางที่ ๑ การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน้ํา
พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๕
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
หน่วย
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
ดําเนินการ 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 ค่าเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก - เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
คอนกรีต หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าฝ้าย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๖๘.๐๐ เมตร
หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๒.๐๐
ตารางเมตร สถานที่ดําเนินการบริเวณด้านข้างร้านพิซซ่า
หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าฝ้าย (ตามรายละเอียดแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลบ้านกลาง) (แผนงานเคหะและชุมชน/
งานไฟฟ้าถนน)

๙๖,๐๐๐

หมู่ที่ ๔
บ้านสันป่าฝ้าย

กองช่าง

  

๒ ค่าเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก - เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
คอนกรีต หมู่ที่ ๖ บ้านสิงห์เคิ่ง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๙๖.๐๐ ตารางเมตร
สถานที่ดําเนินการบริเวณถนนซุปเปอร์ทางหลวง
หมายเลข ๑๑ ถึง หน้าวัดสิงห์เคิง หมู่ที่ ๖ บ้านสิงห์เคิ่ง
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)
(แผนงานเคหะและชุมชน/ งานไฟฟ้าถนน)

๗๒๔,๐๐๐

หมู่ที่ ๖
บ้านสิงห์เคิ่ง

กองช่าง

     

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางที่ ๑ การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน้ํา
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
หน่วย
พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๕
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
๒,๔๐๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๗
๓ ค่าเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก - เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
บ้านร่องส้าว
คอนกรีต หมู่ที่ ๗ บ้านร่องส้าว ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑,๘๒๑.๐๐ เมตร
หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๒๘๔.๐๐
ตารางเมตร สถานที่ดําเนินการบริเวณหน้าวัดสิงห์เคิ่งถึง
บ้านร่องส้าว บริเวณสามแยกบ้านนายประนอม คําเหล็ก
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)
(แผนงานเคหะและชุมชน/ งานไฟฟ้าถนน)
๔ ค่าเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า
คอนกรีต หมู่ที่ ๑๒
บ้านแจ่มพัฒนา
๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๔๖๕.๐๐ ตารางเมตร สถานที่ดําเนินการบริเวณสะพาน
ข้ามลําน้ําแม่ตีบ ถึง ทางแยกตลาดบ้านแจ่มพัฒนา

๒๕๐,๐๐๐

กองช่าง

หมู่ที่ ๑๒
กองช่าง
บ้านแจ่มพัฒนา

     

   

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางที่ ๑ การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน้ํา
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
หน่วย
พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๕
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๘๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า
๑๐๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๒๙๖.๘๐ ตารางเมตร สถานที่ดําเนินการบริเวณทางแยก
บ้านนายนาวิน บรรจบกับช่วงที่ ๑ หมู่ ๑๒ บ้านแจ่มพัฒนา
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)
(แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน)
๕ ค่าขุดลอกระบบระบายน้ํา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกระบบระบายน้ําสาธารณะ
สาธารณะ หมู่ที่ ๑ บ้านพญาผาบ เพื่อเปิดทางน้ําภายในหมู่บ้าน สถานที่ระบบระบายน้ํา
สาธารณะภายในหมู่บ้านพญาผาบ หมู่ที่ ๑ บ้านพญาผาบ
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)
(แผนงานเคหะและชุมชน/ งานบําบัดน้ําเสีย)

    

๑๐๐,๐๐๐

หมู่ที่ ๑
บ้านพญาผาบ

กองช่าง

    

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางที่ ๑ การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน้ํา
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
หน่วย
พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๕
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
๖ ค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู
หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าฝ้าย
ฝาปิด คสล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔๕.๐๐ เมตร สถานที่ดําเนินการ
บริเวณด้านข้างวัดสันป่าฝ้าย ถึงท่อระบายน้ําเดิม หมู่ที่ ๔
บ้านสันป่าฝ้าย (ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลบ้านกลาง) (แผนงานเคหะและชุมชน/ งานบําบัด
น้ําเสีย)

๑๓๕,๐๐๐

หมู่ที่ ๔
บ้านสันป่าฝ้าย

กองช่าง

   

๗ ค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู
หมู่ที่ ๘ บ้านแม่ยาก
มีฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร
ยาวไม่น้อยกว่า ๒๕.๐๐ เมตร สถานที่ดําเนินการบริเวณ
หน้าบ้านนายศรีทอน สามารถ หมู่ที่ ๘ บ้านแม่ยาก
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)
(แผนงานเคหะและชุมชน/ งานบําบัดน้ําเสีย)

๗๕,๐๐๐

หมู่ที่ ๘
บ้านแม่ยาก

กองช่าง

   

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางที่ ๑ การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน้ํา
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
หน่วย
พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๕
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
๘ ค่าวางท่อระบายน้ํา หมู่ที่ ๑๐
บ้านประตูโขง

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ํา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
๑๐๐.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้างบริเวณลําเหมืองด้าน
ทิศเหนือของวัดประตูโขง หมู่ที่ ๑๐ บ้านประตูโขง
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)
(แผนงานเคหะและชุมชน/ งานบําบัดน้ําเสีย)

๙ ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน - เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
และสิ่งก่อสร้าง
สิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าปรับปรุงอาคาร ค่าปรับปรุงระบบ
ระบายน้ํา ฯลฯ (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติที่มีวงเงินเกินกว่า ๕,๐๐๐.-บาท) (แผนงานเคหะ
และชุมชน/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
รวมงบประมาณ

๓๐๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑๐
บ้านประตูโขง

กองช่าง

   

๑๐๐,๐๐๐ ต.บ้านกลาง

กองช่าง

        

๔,๑๘๐,๐๐๐

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางที่ ๒ การปรับปรุง และพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
หน่วย
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
ดําเนินการ
๑ ค่าวางท่อประปา PVC
หมู่ที่ ๑๑ บ้านหอชัย

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อประปา PVC ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๓๕.๐๐
เมตร สถานที่ดําเนินการบริเวณภายในหมู่บ้านหอชัย
หมู่ที่ ๑๑ บ้านหอชัย (ตามรายละเอียดแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลบ้านกลาง) (แผนงานเคหะและชุมชน/
งานบําบัดน้ําเสีย)

๑๕๐,๐๐๐

รวมงบประมาณ

๑๕๐,๐๐๐

หมู่ที่ ๑๑
บ้านหอชัย

กองช่าง

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
      

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางที่ ๓ การปรับปรุง พัฒนา และจัดหาแหล่งน้ํา
พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๕
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
หน่วย
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
ดําเนินการ 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 ค่าก่อสร้างราวกันตก
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างราวกันตกเลียบลําน้ําแม่ยาก
เลียบลําน้ําแม่ยาก หมู่ที่ ๘ ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เมตร สถานที่ดําเนินการ
บ้านแม่ยาก
บริเวณหน้าบ้านนางยุพิน สุทธวิชา หมู่ที่ ๘ บ้านแม่ยาก
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)
(แผนงานเคหะและชุมชน/ งานสวนสาธารณะ)

๒๕๐,๐๐๐

หมู่ที่ ๘
บ้านแม่ยาก

กองช่าง

    

๒ ค่าก่อสร้างพนังกันตลิ่ง
คสล. หมู่ที่ ๙ บ้านกลาง

๓๐๐,๐๐๐

หมู่ที่ ๙
บ้านกลาง

กองช่าง

    

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างพนังกันตลิ่ง คสล. หนา ๐.๑๕
เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า
๑๑๐.๐๐ เมตร สถานที่บริเวณลําเหมืองสาธารณะ
กลางหมู่บ้านจากสะพานข้ามลําเหมืองไปทางทิศใต้
หมู่ที่ ๙ บ้านกลาง (ตามรายละเอียดแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลบ้านกลาง) (แผนงานเคหะและชุมชน/
งานสวนสาธารณะ)

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางที่ ๓ การปรับปรุง พัฒนา และจัดหาแหล่งน้ํา
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
หน่วย
พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๕
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
๓ ค่าขุดลอกลําน้ําแม่ยาก
- เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําน้ําแม่ยาก เปลี่ยนทิศทาง
หมู่ที่ ๒ บ้านท่าล้อ-ศรีคํา การไหลของน้ํา กว้างเฉลี่ย ๑๕.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า
๒๖.๐๐ เมตร พร้อมถมดินปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบ
สถานที่ก่อสร้างบริเวณหอกระจายข่าวประจําหมู่บ้านศรีคํา
หมู่ที่ ๒ บ้านท่าล้อ-ศรีคํา (ตามรายละเอียดแบบแปลน
ของเทศบาลตําบลบ้านกลาง) (แผนงานเคหะและชุมชน/
งานบําบัดน้ําเสีย)

รวมงบประมาณ

๔๕๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

หมู่ที่ ๒
บ้านท่าล้อ-ศรีคํา

กองช่าง

      

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางที่ ๔ การจัดทําและวางระบบผังเมือง
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
หน่วย
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
ดําเนินการ
๑ โครงการจัดทําผังเมือง
ชุมชนบ้านกลาง

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําผังเมืองชุมชน
บ้านกลาง โดยการสํารวจจัดทําแผนที่ฐาน แผนที่เขต
การปกครอง จัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทําผังเมือง พร้อม
จัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประชุมคณะกรรมการ
และหรือคณะทํางานที่เกี่ยวข้องร่วมกับสํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดลําพูน ตามหนังสือสํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดลําพูน ที่ ลพ ๐๐๒๐.๔/๖๓๘ ลงวันที่
๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ (แผนงานเคหะและชุมชน/
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
รวมงบประมาณ

๔๗๕,๓๓๐ ต.บ้านกลาง

๔๗๕,๓๓๐

กองช่าง

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
         

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางที่ ๕ การปรับปรุงและพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่สาธารณะในท้องถิ่น
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
หน่วย
พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๕
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
ดําเนินการ 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 ค่าก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านขี้เหล็ก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ เมตร สูง ๕.๕๐ เมตร
สถานที่บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๓
บ้านขี้เหล็ก (ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลบ้านกลาง) (แผนงานเคหะและชุมชน/
งานสวนสาธารณะ)

๓๐๐,๐๐๐

หมู่ที่ ๓
บ้านขี้เหล็ก

กองช่าง

    

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางที่ ๕ การปรับปรุงและพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่สาธารณะในท้องถิ่น
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
หน่วย
พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๕
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
๒ ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ที่
สาธารณะประจําหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๑ บ้านพญาผาบ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณะประจํา
หมู่บ้าน ให้เป็นสถานที่ออกกําลังกาย พร้อมติดตั้งชุด
ออกกําลังกายกลางแจ้ง ขนาดมาตรฐาน สถานที่บริเวณที่
สาธารณะประจําหมู่บ้านพญาผาบ หมู่ที่ ๑ บ้านพญาผาบ
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)
(แผนงานเคหะและชุมชน/ งานสวนสาธารณะ)

๔๐๐,๐๐๐

รวมงบประมาณ

๗๐๐,๐๐๐

หมู่ที่ ๑
บ้านพญาผาบ

กองช่าง

    

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
(เงินอุดหนุน)
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางที่ ๒ การปรับปรุง และพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
หน่วย
พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
ดําเนินการ 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 ค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ - เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สถานที่
หมู่ที่ ๕ บ้านศรีชุม
ดําเนินการบริเวณจากทางหลวงบ้านสะแล่ง - บ้าน
ศรีบัวบาน เข้าไปสู่ฌาปนสถานประจําหมู่บ้าน ความยาว
ไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ เมตร (ตามประมาณการของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลําพูน) (แผนงาน
เคหะและชุมชน/ งานไฟฟ้าถนน)

รวมงบประมาณ

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

หมู่ที่ ๕
บ้านศรีชุม

กองช่าง

   

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แนวทางที่ ๑ การสร้างและพัฒนาระบบเครือข่ายการตลาด ส่งเสริม หรือจัดตั้งตลาดกลางและศูนย์จําหน่าย OTOP ในท้องถิ่น
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
หน่วย
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
ดําเนินการ
๑ จ้างเหมาทําความสะอาด
ศูนย์โอท็อป (OTOP)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทําความ
สะอาดศูนย์โอท็อป (OTOP) จํานวน ๑๒ เดือน
(แผนงานสังคมสงเคราะห์/ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

๖๐,๐๐๐

รวมงบประมาณ

๖๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

กองสวัสดิการสังคม            

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แนวทางที่ ๓ การส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยเกื้อหนุนด้านเศรษฐกิจในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
๑ โครงการเสริมสร้างความรู้ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน
ด้านเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน อาชีพการเกษตรแก่เกษตรกรและประชาชนที่
พึ่งตนเอง
สนใจเพือ่ ส่งเสริมการประหยัดและลดหนี้ระดับ
ครัวเรือนตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
(แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

รวมงบประมาณ

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

หน่วย
ดําเนินการ
กองสวัสดิการสังคม

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
    

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แนวทางที่ ๔ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานแก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
๑ โครงการฝึกอบรมอาชีพ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพ ๑๒
หมู่บ้าน โดยการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพให้แก่
กลุ่มสตรีแม่บ้าน และผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และ
สามารถนําไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ แก้ไขปัญหา
แรงงานและการว่างงาน (แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน/ งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน)

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

๓๐,๐๐๐ ต.บ้านกลาง กองสวัสดิการสังคม

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
    

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แนวทางที่ ๔ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานแก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
๒ โครงการฝึกอบรมอาชีพ
เสริมเพิ่มรายได้และพัฒนา
การใช้ทักษะชีวิตแก่เด็กและ
เยาวชน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพ
เสริมทักษะแก่เด็กและเยาวชนตําบลบ้านกลาง
(แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

รวมงบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

๒๐,๐๐๐ ต.บ้านกลาง กองสวัสดิการสังคม

๕๐,๐๐๐

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
    

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
(งบเงินอุดหนุน)
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แนวทางที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทั้งการเกษตรและอุตสาหกรรมแก่ประชาชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
๑ เงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพ
ตําบลบ้านกลาง

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพตําบล
บ้านกลาง ตามโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุน
(แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

รวมงบประมาณ

๑๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

ต.บ้านกลาง

กองสวัสดิการสังคม

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
  

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๑ การพัฒนาสังคม สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส รวมถึงแรงงานนอกระบบ และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
๑ ค่าเงินสมทบกองทุนสวัสดิการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลบ้านกลาง
ชุมชนตําบลบ้านกลาง ประจําปีงบประมาณ
๒๕๕๕ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
และเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงชุมชน
ฐานราก เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ
สังคมในการพัฒนาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีด้วยหลัก
การออม (แผนงานงบกลาง/ งานงบกลาง)

๒๒๐,๐๐๐

หน่วย
ดําเนินการ

ต.บ้านกลาง สํานักปลัดเทศบาล
กองสวัสดิการสังคม

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
  

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๑ การพัฒนาสังคม สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส รวมถึงแรงงานนอกระบบ และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

๒ โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เป็นค่า
เด็กด้อยโอกาสยากจน ขาด วัสดุอุปกรณ์การเรียน และค่าใช้จ่ายในชีวิต
ผู้อุปการะดูแล
ประจําวันแก่เด็กด้อยโอกาส ยากจน พ่อแม่หย่าร้าง
ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู จํานวน ๑๕๐ คน ๆ ละ
๒,๐๐๐.-บาท (แผนงานสังคมสงเคราะห์/
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

๓๐๐,๐๐๐ ต.บ้านกลาง กองสวัสดิการสังคม            

๓ โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เด็ก
เด็กที่ได้รับผลกระทบจาก
ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์พ่อแม่เสียชีวิต
โรคเอดส์
ขาดผูอ้ ุปการะเลี้ยงดู มีฐานะยากจน จํานวน ๘๐
คนๆ ละ ๓๐๐.-บาท จํานวน ๑๒ เดือน
(แผนงานสังคมสงเคราะห์/ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์)

๒๘๘,๐๐๐ ต.บ้านกลาง กองสวัสดิการสังคม            

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๑ การพัฒนาสังคม สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส รวมถึงแรงงานนอกระบบ และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)

หน่วย
ดําเนินการ

๔ โครงการจัดเก็บและบันทึก
ข้อมูล จปฐ.

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและบันทึก
ข้อมูล จปฐ. ในพื้นที่ตําบลบ้านกลาง
(แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

๓๖,๐๐๐ ต.บ้านกลาง กองสวัสดิการสังคม

๕ โครงการวันสตรีสากล

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาความรู้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้าน และการ
เข้าร่วมกิจกรรมวันสตรีสากล (แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน/ งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน)

๒๐,๐๐๐ ต.บ้านกลาง กองสวัสดิการสังคม

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
   

 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๑ การพัฒนาสังคม สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส รวมถึงแรงงานนอกระบบ และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
๖ โครงการเฝ้าระวังการค้า
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้
มนุษย์ และการป้องกันแก้ไข แก่ผู้นําชุมชนเพื่อให้ชุมชนเฝ้าตระหนักถึงความ
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก
สําคัญของการค้ามนุษย์ในชุมชนและการป้องกัน
สตรีและบุคคลในครอบครัว แก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคล
ในครอบครัว ตามหนังสือสํานักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว ด่วนมาก ที่ พม ๐๔๐๒/
ว ๓๒๕๕ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๓
(แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

หน่วย
ดําเนินการ

๒๐,๐๐๐ ต.บ้านกลาง กองสวัสดิการสังคม

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
   

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๑ การพัฒนาสังคม สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส รวมถึงแรงงานนอกระบบ และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
๗ โครงการพัฒนาระบบงาน
คุ้มครองเด็กในชุมชน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้
เพื่อให้ชุมชนมีการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหา
ด้านเด็ก เช่น เด็กถูกทารุณกรรม เด็กมีพฤติกรรม
ไม่เหมาะสม ฯลฯ รวมทั้งการสร้างเครือข่าย
คุ้มครองเด็กในชุมชน (แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน/ งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน)

๘ โครงการเสริมสร้างเครือข่าย - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพอาสา
เครือข่ายและพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ (อผส)
สมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
(แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/
(อผส.)
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

หน่วย
ดําเนินการ

๓๐,๐๐๐ ต.บ้านกลาง กองสวัสดิการสังคม

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
   

๓๐,๐๐๐ ต.บ้านกลาง กองสวัสดิการสังคม            

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๑ การพัฒนาสังคม สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส รวมถึงแรงงานนอกระบบ และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
๙ โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือ
ดูแลครอบครัวผู้ยากไร้ ผู้ด้อย
โอกาส ผู้ยากจนและผู้ประสบ
ปัญหาความเดือดร้อน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ช่วยเหลือ
ดูแลครอบครัวผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนและ
ผู้ประสบปัญหาความเดือนร้อนเร่งด่วนในชุมชน
โดยการจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค ฯลฯ หรือ
ช่วยเหลือครอบครัวเพื่อค่าใช้จ่ายในการบรรเทา
ความเดือดร้อน ไม่เกินรายละ ๒,๐๐๐.-บาทต่อ
ครอบครัว (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

๑๐๐,๐๐๐ ต.บ้านกลาง กองสวัสดิการสังคม            

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๑ การพัฒนาสังคม สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส รวมถึงแรงงานนอกระบบ และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)

หน่วย
ดําเนินการ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทบทวนการจัดทํา
แผนชุมชนของประชาชนตําบลบ้านกลาง
(แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

๕๐,๐๐๐ ต.บ้านกลาง กองสวัสดิการสังคม

๑๑ โครงการพัฒนาศักยภาพ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ศึกษาดูงาน
กลุ่มสตรีแม่บ้าน ผู้นําท้องถิ่น การประชุมประจําเดือนของกลุ่มสตรีแม่บ้าน ผู้นํา
ตําบลบ้านกลาง
ชุมชน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้
และเสริมสร้างความรักสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน
(แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

๒๐๐,๐๐๐ ต.บ้านกลาง กองสวัสดิการสังคม

๑๐ โครงการจัดทําแผนชุมชน
๑๒ หมู่บ้าน

รวมงบประมาณ

๑,๒๙๔,๐๐๐

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
   

       

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๒ การส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาและการอนุรักษ์ฟื้นฟู บูรณะสถานที่สําคัญในตําบลบ้านกลาง
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
๑ โครงการวันสําคัญทาง
ศาสนา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันสําคัญ
ทางศาสนา เช่น กิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ
การแห่เทียนพรรษา กิจกรรมเข้าวัดฟังเทศน์
ช่วงเข้าพรรษา ฯลฯ (แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ/ งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น)

รวมงบประมาณ

๗๕,๐๐๐

๗๕,๐๐๐

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

ต.บ้านกลาง

กองการศึกษา

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
 

 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๓ การสืบสาน อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
๑ โครงการฝึกสอนดนตรีพื้นเมือง - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างครูสอนดนตรีพื้นเมืองใน
ภาคฤดูร้อน
ภาคฤดูร้อนให้แก่เด็กเยาวชน และผู้ที่สนใจ
(แผนงานการศึกษา/ งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)
๒ โครงการเทศกาลงานลําไย

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศกาล
งานลําไย (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

หน่วย
ดําเนินการ

๕,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

กองการศึกษา

๓๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

กองการศึกษา

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
  

 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๓ การสืบสาน อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
๓ โครงการส่งเสริมประเพณี
สําคัญจังหวัดลําพูน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมสรงน้ํา
พระบรมธาตุหริภุญชัย กิจกรรมเข้าร่วมแห่
น้ําทิพย์ดอยขะม้อ กิจกรรมไหว้สาป๋ารมี
ครูบาเจ้าศรีวิชัย (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

๔ โครงการสืบสานประเพณี
ลอยกระทง

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง (แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ /งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น)

หน่วย
ดําเนินการ

๖๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

กองการศึกษา

๑๐๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

กองการศึกษา

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
  

 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๓ การสืบสาน อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)

หน่วย
ดําเนินการ

๕ โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ (แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ/ งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น)

๖๐๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

กองการศึกษา

๖ โครงการส่งเสริมศิลปะ
วัฒนธรรมท้องถิ่น

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม
ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น (แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ/ งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น)

๒๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

กองการศึกษา

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
 

 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๓ การสืบสาน อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
๗ โครงการส่งเสริมประเพณี
ประจําตําบลบ้านกลาง

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
ตานก๋วยสลาก กิจกรรมปอยหลวง ฯลฯ ใน
ตําบล (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ/ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

๘ โครงการสืบสานวัฒนธรรม - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสาน
วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชน
ชุมชน
(แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

๑๕,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

กองการศึกษา



๑๐๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

กองการศึกษา

  

 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๓ การสืบสาน อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
๙ โครงการเสริมสร้างศักยภาพ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้าง
คณะกรรมการสภาวัฒนธรรม ศักยภาพคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตําบล
ตําบลบ้านกลาง
บ้านกลาง (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ/ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

รวมงบประมาณ

๘๐,๐๐๐

๑,๐๑๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

หน่วย
ดําเนินการ
กองการศึกษา

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
    

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๔ การส่งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่น
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
๑ โครงการพัฒนาศักยภาพ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนา
คณะทํางานศูนย์พัฒนา เพื่อเสริมสร้างให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง
ครอบครัวและเสริมสร้าง รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของคณะทํางาน
เครือข่ายครอบครัวคุณธรรม ศูนย์พัฒนาครอบครัวตําบลบ้านกลาง
(แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

รวมงบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)
๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

ต.บ้านกลาง

กองสวัสดิการสังคม

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
    

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๕ การสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
๑ โครงการรณรงค์เพื่อป้องกัน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์
ยาเสพติดในโรงเรียนท้องถิ่น เพือ่ ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนท้องถิ่น
ประกอบด้วย กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
จํานวน ๑๕,๗๐๐.-บาท ค่าพัฒนาเจ้าหน้าที่ของ
อปท. จํานวน ๑ คน เป็นเงิน ๖,๐๐๐.-บาท
ค่าพัฒนาครูแกนนํา จํานวน ๑ คน เป็นเงิน
๖,๐๐๐.-บาท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
เงินอุดหนุนทั่วไป จากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (แผนงานการศึกษา/ งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา)

งบประมาณ
(บาท)
๒๗,๗๐๐

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

ต.บ้านกลาง

กองการศึกษา

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
  

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๕ การสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
๒ โครงการรวมพลังแผ่นดิน
ขจัดสิ้นยาเสพติด

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนปลอดยาเสพติด
โดยบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งสร้างกระแสความร่วมมือของประชาชน
ในการต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ตามการดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้
เพื่อเอาชนะยาเสพติด (แผนงานสาธารณสุข/
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

รวมงบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)
๑๕๐,๐๐๐

๑๗๗,๗๐๐

พื้นที่

ต.บ้านกลาง

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
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

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๖ การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาเยาวชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
๑ โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็ก - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม
และเยาวชน
พัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ได้เรียนรู้และฝึกประสบการณ์จริงสามารถ
พัฒนาตนเองเติบโตอย่างมีคุณภาพให้เป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ของเงินอุดหนุนทั่วไปของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (แผนงาน
การศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)

งบประมาณ
(บาท)
๒๕,๐๐๐

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

ต.บ้านกลาง

กองการศึกษา

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
  

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๖ การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาเยาวชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

๒ โครงการจ้างนักเรียน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างนักเรียน
นักศึกษาทํางานช่วงปิดเทอม นักศึกษาทํางานช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน ตาม
ภาคฤดูร้อน
นโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับ
กระทรวงศึกษาธิการ (แผนงานการศึกษา/
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

๒๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

กองการศึกษา

๓ โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเยาวชนและ
ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ฯลฯ (แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน/ งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน)

๒๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

กองสวัสดิการสังคม

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย


 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๖ การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาเยาวชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
๔ โครงการเสริมสร้างทักษะ
ชีวิตแก่เด็กและเยาวชน
ตําบลบ้านกลาง

งบประมาณ
(บาท)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมศึกษาดูงาน
การประชุมประจําเดือนของสภาเด็กและเยาวชน
ตําบลบ้านกลาง เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ
องค์ความรู้ และสร้างความสามัคคีให้แก่กลุ่มเด็ก
และเยาวชน (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน/ งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน)

๘๐,๐๐๐

รวมงบประมาณ

๑๔๕,๐๐๐

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

ต.บ้านกลาง

กองสวัสดิการสังคม

 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
(งบเงินอุดหนุน)
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๑ การพัฒนาสังคม สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส รวมถึงแรงงานนอกระบบ และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
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 เงินอุดหนุนสมาคมฌาปนกิจ - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสมาคมฌาปณกิจ
สงเคราะห์ตําบลบ้านกลาง สงเคราะห์ตําบลบ้านกลาง (แผนงานสังคม
สงเคราะห์/ งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์)

๒๐๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง กองสวัสดิการสังคม

  

๒ เงินอุดหนุนกองทุนผู้ติด
เชื้อเอดส์ (กลุ่มทานตะวัน)

๑๐๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง กองสวัสดิการสังคม

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกองทุนผู้ติดเชื้อเอดส์
(กลุ่มทานตะวัน) ตําบลบ้านกลาง (แผนงาน
สังคมสงเคราะห์/ งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์)

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
(งบเงินอุดหนุน)
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๑ การพัฒนาสังคม สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส รวมถึงแรงงานนอกระบบ และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
๓ เงินอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุ
ตําบลบ้านกลาง

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุตําบล
บ้านกลาง (แผนงานสังคมสงเคราะห์/
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

๔ เงินอุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้าน - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้านตําบล
ตําบลบ้านกลาง
บ้านกลาง ตามโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุน
(แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
รวมงบประมาณ

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

๑๕๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง กองสวัสดิการสังคม

  

๖๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง กองสวัสดิการสังคม

  

๕๑๐,๐๐๐

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
(งบเงินอุดหนุน)
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๓ การสืบสาน อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
๑ อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอเมืองลําพูน

หน่วย
ดําเนินการ

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอเมืองลําพูน สําหรับโครงการจัดงาน
ประเพณีและรัฐพิธีต่างๆ ที่ขอรับเงินอุดหนุน
(แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/
งานกีฬาและนันทนาการ)

๑๒,๐๐๐

จ.ลําพูน

กองการศึกษา

๒ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน
หมู่ที่ ๑๑ บ้านหอชัย
หมู่ที่ ๑๑ บ้านหอชัย ในการจัดกิจกรรมประเพณี
ประจําหมู่บ้าน (ป๋างเก้า) (แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ/ งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น)

๒๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

กองการศึกษา

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
 

 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
(งบเงินอุดหนุน)
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๓ การสืบสาน อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)

หน่วย
ดําเนินการ

๓ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน - เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๑๒ บ้านแจ่มพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ บ้านแจ่มพัฒนา ในการจัดกิจกรรม
ประเพณีประจําหมู่บ้าน (ทําบุญหอเจ้าพ่อบ้าน)
(แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

๒๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

กองการศึกษา

๔ อุดหนุนวัดในตําบลบ้านกลาง - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้วัดต่างๆ ในการจัด
ประเพณีประจําวัด (แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ/ งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น)

๓๐๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

กองการศึกษา

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
 

 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
(งบเงินอุดหนุน)
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๓ การสืบสาน อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
๕ อุดหนุนกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม ๑. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม
๑๕,๐๐๐ ต.บ้านกลาง
ศิลปะพื้นบ้าน

ศิลปะพื้นบ้าน (การตีกลองสะบัดชัย)
หมู่ที่ ๑ บ้านพญาผาบ เป็นเงิน ๕,๐๐๐.-บาท
๒. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม
ศิลปะพื้นบ้าน (การตีกลองมองเซิง)
หมู่ที่ ๕ บ้านศรีชุม เป็นเงิน ๕,๐๐๐.-บาท
๓. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม
ศิลปะพื้นบ้าน (การตีกลองสะบัดชัย)
หมู่ที่ ๑๒ บ้านแจ่มพัฒนา เป็นเงิน ๕,๐๐๐.-บาท
(แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

หน่วย
ดําเนินการ
กองการศึกษา

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
   

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
(งบเงินอุดหนุน)
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๓ การสืบสาน อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
๖ อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบล - เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบล
บ้านกลาง
บ้านกลาง (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

รวมงบประมาณ

๒๐,๐๐๐

๓๘๗,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

หน่วย
ดําเนินการ
กองการศึกษา

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
  

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
(งบเงินอุดหนุน)
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๔ การส่งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่น
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
๑ อุดหนุนหน่วยอบรม
ประชาชนประจําตําบล
บ้านกลาง

งบประมาณ
(บาท)

- เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนให้แก่หน่วยอบรม
ประชาชนประจําตําบลบ้านกลาง ในการส่งเสริม
พระพุทธศาสนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็ก
และเยาวชนและประชาชนตําบลบ้านกลาง โดย
จัดกิจกรรมบรรพชา อุปสมบท กิจกรรม
พุทธศาสนาวันอาทิตย์ และกิจกรรมธรรมะสัญจร
(แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

๓๐๐,๐๐๐

รวมงบประมาณ

๓๐๐,๐๐๐

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

ต.บ้านกลาง

กองการศึกษา

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
  

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
(งบเงินอุดหนุน)
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๕ การสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
๑ เงินอุดหนุนกลุ่มอาสาสมัคร - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่ม อส.ปปส.
ป้องกันและปราบปราม
ประจําหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๑๕,๐๐๐.-บาท
ยาเสพติด
ตามโครงการป้องกันและควบคุมปัญหายาเสพติด
ที่เสนอขอรับเงินอุดหนุน (แผนงานสาธารณสุข/
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
๒ เงินอุดหนุน ศตส.อ.
เมืองลําพูน

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ศตส.อ.เมืองลําพูน
ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล (แผนงาน
สาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

๑๘๐,๐๐๐

จ.ลําพูน

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

๓๐,๐๐๐

จ.ลําพูน

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
  

 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
(งบเงินอุดหนุน)
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๕ การสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
๓ เงินอุดหนุน ศตส.จ.ลําพูน

งบประมาณ
(บาท)

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ศตส.จ.ลําพูน
ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล (แผนงาน
สาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

๒๐,๐๐๐

รวมงบประมาณ

๒๓๐,๐๐๐

พื้นที่

จ.ลําพูน

หน่วย
ดําเนินการ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
(งบเงินอุดหนุน)
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๖ การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาเยาวชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
๑ เงินอุดหนุนสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลบ้านกลาง

งบประมาณ
(บาท)

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน
ตําบลบ้านกลาง ตามโครงการที่เสนอขอรับเงิน
อุดหนุน (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

๔๐,๐๐๐

รวมงบประมาณ

๔๐,๐๐๐

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

ต.บ้านกลาง

กองสวัสดิการสังคม

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
  

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ ๑ การสร้างองค์ความรู้และจิตสํานึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
หน่วย
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
ดําเนินการ
๑ โครงการหน้าบ้านน่ามอง

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหน้าบ้าน
น่ามอง โดยการจัดประกวดหมู่บ้านดีเด่นด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่สวยงาม
จัดซื้อป้ายบอกทาง ป้ายชื่อหมู่บ้าน วัสดุประดับ
ตกแต่งที่หรือทางสาธารณะในชุมชน ฯลฯ และ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ทํา
ความสะอาดในหมู่บ้าน (แผนงานสาธารณสุข
/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

๑๕๐,๐๐๐

รวมงบประมาณ

๑๕๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
   

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ ๒ การดูแล เฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน์
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
หน่วย
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
ดําเนินการ
๑ โครงการกําจัดผักตบชวาและ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกําจัด
วัชพืชในลําน้ํา
ผักตบชวาและวัชพืชในลําน้ํา บริเวณลําน้ําแม่ตีบ
แม่ยาก ร่องส้าว และแม่กวง ฯลฯ เพื่อป้องกัน
อุทกภัย (แผนงานการรักษาความสงบภายใน/
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

รวมงบประมาณ

๘๕,๐๐๐

๘๕,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

สํานักปลัด
เทศบาล

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
  

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ ๓ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
หน่วย
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
ดําเนินการ
๑ ค่าจ้างเหมาแรงงาน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน เช่น
ค่าจ้างเหมาแรงงานเก็บขยะประจํารถและ
ค่าจ้างเหมาเก็บกวาดถนน หรือทําความสะอาด
ที่สาธารณะ (แผนงานเคหะและชุมชน/
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

๒ ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขน - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนและ
ขยะไปบําบัด
กําจัดขยะ เช่น จ้างเหมารถยนต์ เพื่อเก็บขนขยะ
จากสถานที่พักขยะไปทิ้งยังบ่อขยะฝังกลบหรือ
สถานที่กําจัดขยะ รวมทั้งเป็นค่าจ้างในการ
กําจัดขยะ รวม ๑๒ เดือน (แผนงานเคหะและ
ชุมชน/ งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)
รวมงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

๒,๑๖๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

กองสาธารณสุข            
และสิ่งแวดล้อม

๖,๕๐๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

กองสาธารณสุข            
และสิ่งแวดล้อม

๘,๖๖๐,๐๐๐

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างมีประสิทธิภาพ
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
หน่วย
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
ดําเนินการ
๑ โครงการเฝ้าระวังคุณภาพ - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวัง
แหล่งน้ําสาธารณะตําบล คุณภาพแหล่งน้ําสาธารณะ ในเขตพื้นที่ตําบล
บ้านกลาง
บ้านกลาง ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การ
เก็บตัวอย่างน้ําส่งตรวจหาค่ามวลสารปนเปื้อน
เพื่อไปสู่การปรับปรุงแก้ไขให้เกิดคุณภาพ
แหล่งน้ําที่ดี ฯลฯ (แผนงานสาธารณสุข/
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

๕๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
    

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างมีประสิทธิภาพ
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
หน่วย
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
ดําเนินการ
๒ โครงการส่งเสริมคุณภาพ
ระบบประปาหมู่บ้าน

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม
คุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน โดยการจัดอบรม
คณะกรรมการและผู้ผลิตน้ําประปาหมู่บ้าน
น้ําดื่มชุมชน ตลอดจนผลักดันให้สามารถผ่าน
การรับรองมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
(อย.) ฯลฯ (แผนงานสาธารณสุข/ งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

๕๐,๐๐๐

รวมงบประมาณ

๑๐๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
  

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ ๕ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
หน่วย
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
ดําเนินการ
๑ โครงการเรารักษ์สิ่งแวดล้อม - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเรารักษ์
สิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกจิตสํานึกให้เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม
และภาวะโลกร้อน เช่น การจัดงาน เนื่องใน
วันสิ่งแวดล้อมโลก ฯลฯ (แผนงานสาธารณสุข/
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

รวมงบประมาณ

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
  

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา
แนวทางที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
๑ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบริหาร ๓,๖๐๗,๖๐๐
การศึกษา ได้แก่
๑. ค่าจ้างเหมาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐.-บาท
๒. ค่าจ้างเหมาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล เป็นเงิน
๓,๐๕๐,๐๐๐.-บาท
๓. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.-บาท
๔. ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
เป็นเงิน ๙,๖๐๐.-บาท

พื้นที่

ต.บ้านกลาง

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
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            

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา
แนวทางที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
(ต่อ)

๕. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือห้องสมุด
โรงเรียน เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐.-บาท
๖. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียนสําหรับเป็นฐาน ในการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐.-บาท
๗. ค่าพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาครู
โรงเรียนฯ จํานวน ๑๓ คน เป็นเงิน ๗๘,๐๐๐.-บาท
๘. ค่าพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน ๖ คน เป็นเงิน
๑๘,๐๐๐.-บาท

พื้นที่

ต.บ้านกลาง

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
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            

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา
แนวทางที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
(ต่อ)

๙. ค่าปฐมนิเทศครูใหม่ เป็นเงิน ๙๒,๐๐๐.-บาท
(แผนงานการศึกษา/ งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา)

๒ โครงการศึกษาดูงานและ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมมหกรรม
ร่วมงานมหกรรมการจัดการ การจัดการศึกษาท้องถิ่น โดยการนําคณะครูและ
ศึกษาท้องถิ่น
บุคลากรทางการศึกษาดูงานในมหกรรมการจัด
ศึกษาท้องถิ่นและศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ
(แผนงานการศึกษา/ งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา)

พื้นที่

ต.บ้านกลาง

๑๕๐,๐๐๐ ต.บ้านกลาง

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
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            

กองการศึกษา

 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา
แนวทางที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
๓ โครงการศูนย์สามวัยใส่ใจ
พัฒนาการเด็กเล็ก

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์สามวัย
ใส่ใจพัฒนาการเด็กเล็กของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
(แผนงานการศึกษา/ งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)

๔ โครงการส่งเสริมทักษะ
วิชาการเด็กนักเรียน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพื่อเข้า
แข่งขันทักษะวิชาการของเด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านกลางวิทยานุกูล และโรงเรียนในเขตจังหวัด
ลําพูนระดับเขต ระดับประเทศ (แผนงานการศึกษา/
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

ต.บ้านกลาง

กองการศึกษา

  

๘๐,๐๐๐ ต.บ้านกลาง

กองการศึกษา

  

๓๐,๐๐๐

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา
แนวทางที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
๕ โครงการส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาการการเรียนรู้

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม
กิจกรรมพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล (แผนงานการศึกษา/
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

๓๐,๐๐๐ ต.บ้านกลาง

กองการศึกษา

๖ โครงการเพิ่มศักยภาพทางการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มศัยกภาพ
เรียนรู้เพื่อการศึกษาต่อ
ทางการเรียนรู้เพื่อการศึกษาต่อ (ติวเข้ม) ของ
(ติวเข้ม)
เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล
(แผนงานการศึกษา/ งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)

๕๐,๐๐๐ ต.บ้านกลาง

กองการศึกษา

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
  

 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา
แนวทางที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
๗ โครงการวันเด็กแห่งชาติ
ประจําปี ๒๕๕๕

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็ก
แห่งชาติ ประจําปี ๒๕๕๕ (แผนงานการศึกษา/
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

๘ โครงการมอบสัมฤทธิ์บัตรและ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการมอบ
ประกาศนียบัตร
สัมฤทธิ์บัตรและประกาศนียบัตร เป็นค่าใช้จ่าย
การมอบสัมฤทธิบัตรและประกาศนียบัตรให้แก่
เด็กนักเรียนระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา
ปีที่ ๖ ที่สําเร็จการศึกษา (แผนงานการศึกษา/
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

๘๐,๐๐๐ ต.บ้านกลาง

กองการศึกษา

๔๐,๐๐๐ ต.บ้านกลาง

กองการศึกษา

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย




แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา
แนวทางที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
๙ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยนักเรียน (แผนงาน
การศึกษา/ งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)
๑๐ โครงการส่งเสริมความ
ประพฤติ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม
ความประพฤติเด็กนักเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียน
ระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเงินอุดหนุนทั่วไป
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(แผนงานการศึกษา/ งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

๓๐,๐๐๐ ต.บ้านกลาง

กองการศึกษา

๗,๐๐๐ ต.บ้านกลาง

กองการศึกษา

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
   

 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา
แนวทางที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
๑๑ โครงการเข้าร่วมชุมนุมลูกเสือ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าร่วมชุมนุม
ระดับเขตและระดับประเทศ ลูกเสือระดับเขตและระดับประเทศ ของเด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล (แผนงานการศึกษา/
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

รวมงบประมาณ

พื้นที่

๑๕,๐๐๐ ต.บ้านกลาง

๔,๑๑๙,๖๐๐

หน่วย
ดําเนินการ
กองการศึกษา

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
   

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา
แนวทางที่ ๒ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา พร้อมปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
๑ ค่าก่อสร้างสระว่ายน้ํา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสระว่ายน้ํา คสล.
ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร
สถานที่ก่อสร้างบริเวณภายในโรงเรียนบ้านกลาง
วิทยานุกูล หมู่ที่ ๙ บ้านกลาง (ตามรายละเอียด
แบบแปลนของเทศบาล) (แผนงานการศึกษา/
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

๘๐๐,๐๐๐ ร.ร.บ้านกลางฯ
หมู่ที่ ๙
บ้านกลาง

หน่วย
ดําเนินการ
กองการศึกษา

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
    

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา
แนวทางที่ ๒ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา พร้อมปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
๒ ค่าก่อสร้างโรงอาหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก คสล. ๑ ชั้น ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว
๑๒.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้างบริเวณภายใน
โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล หมู่ที่ ๙ บ้านกลาง
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาล)
(แผนงานการศึกษา/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา)

๓๐๐,๐๐๐ ร.ร.บ้านกลางฯ
หมู่ที่ ๙
บ้านกลาง

หน่วย
ดําเนินการ
กองการศึกษา

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
   

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา
แนวทางที่ ๒ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา พร้อมปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
๓ ค่าก่อสร้างส้วมนักเรียน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องส้วมเด็กนักเรียน
คสล. ๑ ชั้น จํานวน ๖ ห้อง และโถปัสสาวะ
จํานวน ๖ ที่ พร้อมอ่างล้างมือทําความสะอาด
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร สถานที่
ก่อสร้างบริเวณภายในโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล
หมู่ที่ ๙ บ้านกลาง (ตามรายละเอียดแบบแปลน
ของเทศบาล) (แผนงานการศึกษา/ งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

๒๐๐,๐๐๐ ร.ร.บ้านกลางฯ
หมู่ที่ ๙
บ้านกลาง

หน่วย
ดําเนินการ
กองการศึกษา

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
    

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา
แนวทางที่ ๒ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา พร้อมปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
๔ ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม บริเวณรอบอาคารปฐมพยาบาล
บริเวณรอบเสาธง และอาคารห้องน้ํา ภายใน
โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล (ตามรายละเอียด
แบบแปลนของเทศบาล) (แผนงานการศึกษา/
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

๑๐๐,๐๐๐ ร.ร.บ้านกลางฯ
หมู่ที่ ๙
บ้านกลาง

หน่วย
ดําเนินการ
กองการศึกษา

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
      

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา
แนวทางที่ ๒ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา พร้อมปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
๕ ค่าปรับปรุงโรงอาหาร

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงอาหาร คสล. ๑ ชั้น
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔.๐๐ ตารางเมตร สถานที่
ก่อสร้างบริเวณด้านหลังอาคารเรียน ๔ ชั้น ของ
โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล (ตามรายละเอียด
แบบแปลนของเทศบาล) (แผนงานการศึกษา/
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

๖ โครงการเสริมสร้างความ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้าง
เข้มแข็งและเพิ่มทักษะ
ความเข้มแข็งและเพิ่มทักษะการเรียนรู้ของ
การจัดการเรียนรู้ของ
บุคลากรครูสังกัดเทศบาล (แผนงานการศึกษา/
บุคลากรครูสังกัดเทศบาล งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

หน่วย
ดําเนินการ

๕๐,๐๐๐ ร.ร.บ้านกลางฯ
หมู่ที่ ๙
บ้านกลาง

กองการศึกษา

๕๐,๐๐๐ ร.ร.บ้านกลางฯ
หมู่ที่ ๙
บ้านกลาง

กองการศึกษา

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
    

   

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา
แนวทางที่ ๒ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา พร้อมปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)

หน่วย
ดําเนินการ

๗ โครงการส่งเสริมขวัญและ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมขวัญ
กําลังใจและความภาคภูมิ และกําลังใจและความภาคภูมิในวิชาชีพครู ของ
ในวิชาชีพครู
ครูโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล และครูศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา)

๔๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

กองการศึกษา

๘ โครงการทัศนศึกษาดูงาน
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

๓๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

กองการศึกษา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทัศนศึกษา
ดูงานเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แผนงาน
การศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
   

 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา
แนวทางที่ ๒ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา พร้อมปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
๙ โครงการจ้างเหมาครูสอน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมา
กลุ่มสาระที่ขาดแคลน
ครูสอนกลุ่มสาระที่ขาดแคลนของเด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล และเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แผนงานการศึกษา/งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

รวมงบประมาณ

๕๐,๐๐๐

๑,๖๒๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

หน่วย
ดําเนินการ
กองการศึกษา

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
     

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา
แนวทางที่ ๓ การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในท้องถิ่น
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
๑ โครงการแข่งขันกีฬามวลชน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬามวลชน
สัมพันธ์ตําบลบ้านกลาง
สัมพันธ์ตําบลบ้านกลาง (แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน/ งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน)
๒ โครงการกีฬาสัมพันธ์
เด็กนักเรียนโรงเรียนใน
ตําบลบ้านกลาง

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาสัมพันธ์
เด็กนักเรียนโรงเรียนในตําบลบ้านกลาง เช่น
โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล โรงเรียนวัดขี้เหล็ก
โรงเรียนธนรัตน์วิทยา (แผนงานการศึกษา/
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

๑๕๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

กองสวัสดิการสังคม

๓๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

กองการศึกษา

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
   

  

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา
แนวทางที่ ๓ การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในท้องถิ่น
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
๓ โครงการกีฬาสีสานสัมพันธ์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสีสานสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล เช่น ค่าสนับสนุน
รูปขบวน เงินรางวัลสําหรับนักกีฬา ค่าจัดเลี้ยง
อาหารและน้ําดื่ม ฯลฯ (แผนงานการศึกษา/
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
๔ โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬา
โรงเรียนในสังกัด อปท.
ของโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล เข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาของโรงเรียนในสังกัด อปท. ในระดับภาค
และระดับประเทศ (แผนงานการศึกษา/
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

๘๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

กองการศึกษา

๑๐๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

กองการศึกษา

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
  



แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา
แนวทางที่ ๓ การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในท้องถิ่น
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ
กีฬาสานสัมพันธ์เทศบาลจังหวัดลําพูน
(แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/
งานกีฬาและนันทนาการ)

๑๐๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

กองการศึกษา

 

๖ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬา
เสพติดตําบลบ้านกลาง
ต้านยาเสพติดให้กับประชาชนตําบลบ้านกลาง
และเครือข่าย (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ/ งานกีฬาและนันทนาการ)

๔๕๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

กองการศึกษา

 

๕ โครงการกีฬาสานสัมพันธ์
เทศบาลจังหวัดลําพูน

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา
แนวทางที่ ๓ การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในท้องถิ่น
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

๗ โครงการส่งเสริมกีฬา
พนักงานภายในเทศบาล

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬา
พนักงานภายในเทศบาล เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน
มีความสามัคคี (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ)

๕๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

กองการศึกษา

  

๘ โครงการวิ่งมินิมาราธอน
เฉลิมพระเกียรติ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวิ่งมินิ
มาราธอนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕
ธันวาคม (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ/ งานกีฬาและนันทนาการ)

๓๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

กองการศึกษา



รวมงบประมาณ

๙๙๐,๐๐๐

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา
แนวทางที่ ๔ การสนับสนุนการจัดการศึกษาตามภารกิจถ่ายโอน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
๑ ค่าอาหารเสริมนม

งบประมาณ
(บาท)

๑. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
๑๑๘,๘๐๐
ให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๒. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
๑,๔๕๙,๓๖๐
ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล
๓. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
๒๗๓,๒๔๐
ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ใน
เขตตําบลบ้านกลาง
(แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)
รวมงบประมาณ

๑,๘๕๑,๔๐๐

พื้นที่

ต.บ้านกลาง

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
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            
           
           

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา
แนวทางที่ ๕ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
๑ โครงการส่งเสริมการจัดการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัด
ศึกษานอกระบบ
การศึกษานอกระบบ ตามความเข้าใจร่วมกัน
(MOU) ระหว่างเทศบาลตําบลบ้านกลาง กับ
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อําเภอเมือง
ลําพูน เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑
(แผนงานการศึกษา/ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา)

๓๐,๐๐๐

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

ต.บ้านกลาง

กองการศึกษา

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา
แนวทางที่ ๕ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
๒ โครงการส่งเสริมการอ่าน
ในหมู่บ้าน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม
การอ่านในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้มี
โอกาสได้อ่านหนังสือ และรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ได้อย่างทั่วถึง (แผนงานการศึกษา/งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

๔๐,๐๐๐

รวมงบประมาณ

๗๐,๐๐๐

พื้นที่

ต.บ้านกลาง

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
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            

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
(เงินอุดหนุน)
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา
แนวทางที่ ๓ การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในท้องถิ่น
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

๑ อุดหนุนเทศบาลเจ้าภาพกีฬา - อุดหนุนเทศบาลเจ้าภาพกีฬานักเรียนเทศบาล
นักเรียนเทศบาล ระดับเขต ระดับเขต ตามโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุน
(แผนงานการศึกษา/ งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)

๑๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

กองการศึกษา

๒ อุดหนุนเทศบาลเจ้าภาพ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลเจ้าภาพกีฬา
กีฬาเทศบาล จังหวัดลําพูน เทศบาล จังหวัดลําพูน ตามโครงการที่เสนอขอรับ
เงินอุดหนุน (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ/ งานกีฬาและนันทนาการ)

๒๐,๐๐๐

จ.ลําพูน

กองการศึกษา

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
 

 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
(เงินอุดหนุน)
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา
แนวทางที่ ๓ การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในท้องถิ่น
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
๓ อุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวัด - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวัด
ลําพูน
ลําพูน ตามโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุน
(แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/
งานกีฬาและนันทนาการ)
๔ อุดหนุนชมรมกีฬาตําบล
บ้านกลาง

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชมรมกีฬาตําบล
บ้านกลาง ตามโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุน
(แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)
รวมงบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

๓๐๐,๐๐๐

จ.ลําพูน

กองการศึกษา

   

๘๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

กองการศึกษา

   

๔๑๐,๐๐๐

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
(เงินอุดหนุน)
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา
แนวทางที่ ๔ การสนับสนุนการจัดการศึกษาตามภารกิจถ่ายโอน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
๑ เงินอุดหนุนส่วนราชการ

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับจัดหา
อาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน สังกัด
สพฐ. ในเขตตําบลบ้านกลาง (แผนงาน
การศึกษา/ งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)

รวมงบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)
๕๗๕,๐๐๐

๕๗๕,๐๐๐

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

ต.บ้านกลาง

กองการศึกษา

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
        

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
แนวทางที่ ๑ การส่งเสริมพัฒนาสุขาภิบาลและระบบบริการสาธารณสุข
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
๑ โครงการพัฒนาด้านสุขาภิบาล - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาด้าน
ในสถานที่จําหน่ายอาหารและ สุขาภิบาลในสถานที่จําหน่ายอาหารและสะสม
สะสมอาหาร
อาหาร โดยการอบรมผู้ประกอบการจําหน่าย
อาหาร รวมทั้งผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟ และมอบป้าย
มาตรฐาน Clean Food Good Taste ตาม
เกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย
ให้ผู้ประกอบการกิจการค้า/จําหน่ายอาหาร
ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตลอดจนเพื่อเฝ้าระวัง
สารปนเปื้อนในอาหาร ตามแผนงานอาหาร
ปลอดภัย (Food Safety) โดยการเก็บตัวอย่าง
อาหารส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ (แผนงาน
สาธารณสุข/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

๕๐,๐๐๐ ต.บ้านกลาง

หน่วย
ดําเนินการ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
  

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
แนวทางที่ ๑ การส่งเสริมพัฒนาสุขาภิบาลและระบบบริการสาธารณสุข
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
๒ โครงการบริการรักษาพยาบาล - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ในการ
ออกหน่วยเคลื่อนที่
สนับสนุนยาเวชภัณฑ์ สําหรับการออกหน่วย
เทศบาลเคลื่อนที่ หน่วยปฐมพยาบาลของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนยา
และเวชภัณฑ์แก่โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเทศบาลและเพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานแก่แพทย์และพยาบาล
สําหรับการออกหน่วยเทศบาลตําบลบ้านกลาง
เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยในชุมชน
(แผนงานสาธารณสุข/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข)
รวมงบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

๑๒๐,๐๐๐ ต.บ้านกลาง

๑๗๐,๐๐๐

หน่วย
ดําเนินการ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
  

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
แนวทางที่ ๒ การสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
๑ ค่าเงินสมทบกองทุนหลักประกัน - เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนระบบ
สุขภาพระดับท้องถิ่น
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๕ ในการให้ผู้นําชุมชน
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานดําเนินกิจกรรม
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในตําบล
(แผนงานงบกลาง/ งานงบกลาง)
๒ โครงการอนามัยโรงเรียนตําบล - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนามัยโรงเรียน
บ้านกลาง
เช่น จัดกิจกรรมอบรมผู้นํานักเรียนการส่งเสริม
ของนักเรียนให้มีความรู้ทักษะในการดูแลสุขภาพ
ของกลุ่มนักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่รับผิดชอบ
การตรวจสุขภาพนักเรียน ฯลฯ (แผนงาน
สาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

๒๐๐,๐๐๐ ต.บ้านกลาง

สํานักปลัด
เทศบาล

๓๐,๐๐๐ ต.บ้านกลาง

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
  

      

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
แนวทางที่ ๒ การสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
๓ โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิง
ตั้งครรภ์

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ
หญิงตั้งครรภ์ โดยอบรมให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์
โดยสูตินารีแพทย์ ติดตามหญิงตั้งครรภ์ที่บ้าน
ติดตามเยี่ยมบ้านหญิงหลังคลอด เพื่อส่งเสริม
ให้กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ในตําบลบ้านกลางมีสุขภาพดี
(แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข)

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

๒๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

หน่วย
ดําเนินการ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย


แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
แนวทางที่ ๒ การสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
๔ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ โดยการอบรมให้ความรู้ในการปฎิบัติตัว
ที่ดีต่อสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
ในตําบลบ้านกลาง มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ
(แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข)

รวมงบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

๓๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

๒๘๐,๐๐๐

หน่วย
ดําเนินการ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย


แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
แนวทางที่ ๓ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

๑ โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โดยการจัดซื้อวัสดุเคมีควบคุมโรค เช่น ทรายอะเบท
น้ํายา น้ํามันเชื้อเพลิงผสมในเครื่องพ่นยุง อุปกรณ์
และเวชภัณฑ์อื่น ๆ (แผนงานสาธารณสุข/ งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

๑๒๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

๒ โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า โดยการจัดซื้อวัสดุเคมีควบคุมโรค
ยาฉีดคุมกําเนิดสุนัขและแมว อุปกรณ์และเวชภัณฑ์
(แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข)

๕๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
        

  

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
แนวทางที่ ๓ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
๓ โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคเอดส์

งบประมาณ
(บาท)

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุม
โรคเอดส์ โดยการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ พร้อมทั้ง
ดําเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุม
โรคเอดส์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามสื่อสิ่งพิมพ์
ในวันสําคัญ ฯลฯ (แผนงานสาธารณสุข/ งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

๓๐,๐๐๐

รวมงบประมาณ

๒๐๐,๐๐๐

พื้นที่

ต.บ้านกลาง

หน่วย
ดําเนินการ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
  

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
แนวทางที่ ๔ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขทั้งภาครัฐ-ภาคเอกชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
๑ โครงการพัฒนาศักยภาพ
อสม. ตําบลบ้านกลาง

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมประจําเดือน
แกนนํา และประธาน อสม. ตําบลบ้านกลาง และ
จัดทําคู่มือการดําเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน
(แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข)

รวมงบประมาณ

พื้นที่

๒๐๐,๐๐๐ ต.บ้านกลาง

๒๐๐,๐๐๐

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๕
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

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
แนวทางที่ ๕ การส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรท้องถิ่น
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
๑ โครงการส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์พื้นบ้านแบบ
พหุลักษณ์

งบประมาณ
(บาท)

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีรวบรวม
ภูมิความรู้ของหมอเมืองและการรักษาแบบ
พหุลักษณ์ ตลอดจนเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้
และเป็นทางเลือกในการรักษาสุขภาพ
(แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข)

๒๐,๐๐๐

รวมงบประมาณ

๒๐,๐๐๐

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

ต.บ้านกลาง

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย


แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
แนวทางที่ ๖ การดําเนินงานด้านอาชีวอนามัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในชุมชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
๑ โครงการโรงงานอุตสาหกรรม - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการโรงงาน
น่าอยู่น่าทํางาน
อุตสาหกรรมน่าอยู่น่าทํางาน โดยการตรวจเยี่ยม
โรงงานอุตสาหกรรม และประเมินตามเกณฑ์
Happy Work Place (แผนงานสาธารณสุข/
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

รวมงบประมาณ

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

ต.บ้านกลาง

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
  

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
แนวทางที่ ๗ การสนับสนุน ส่งเสริม การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนในการจัดบริการด้านสาธารณสุขในชุมชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
หน่วย
พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๕
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
ดําเนินการ 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 โครงการยกระดับมาตรฐาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการยกระดับ
ร้านเสริมสวย-แต่งผม
มาตรฐานร้านเสริมสวย-แต่งผม โดยการอบรม
เจ้าของร้านเสริมสวย-แต่งผม ตรวจติดตาม
สถานที่ประกอบการให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการ
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(แผนงานสาธารณสุข/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข)

รวมงบประมาณ

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

  

 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
(งบเงินอุดหนุน)
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
แนวทางที่ ๗ การสนับสนุน ส่งเสริม การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนในการจัดบริการด้านสาธารณสุขในชุมชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
หน่วย
พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๕
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
ดําเนินการ 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 เงินอุดหนุนชมรมอาสาสมัคร - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนา
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน สาธารณสุขมูลฐาน เพื่อพัฒนากิจกรรมสาธารณสุข
มูลฐานในหมู่บ้าน จํานวน ๑๒ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ
๒๐,๐๐๐.-บาท (แผนงานสาธารณสุข/
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

รวมงบประมาณ

๒๔๐,๐๐๐

๒๔๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
แนวทางที่ ๑ การส่งเสริมพัฒนาสุขาภิบาลและระบบบริการสาธารณสุข
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
๑ โครงการพัฒนาด้านสุขาภิบาล - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาด้าน
ในสถานที่จําหน่ายอาหารและ สุขาภิบาลในสถานที่จําหน่ายอาหารและสะสม
สะสมอาหาร
อาหาร โดยการอบรมผู้ประกอบการจําหน่าย
อาหาร รวมทั้งผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟ และมอบป้าย
มาตรฐาน Clean Food Good Taste ตาม
เกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย
ให้ผู้ประกอบการกิจการค้า/จําหน่ายอาหาร
ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตลอดจนเพื่อเฝ้าระวัง
สารปนเปื้อนในอาหาร ตามแผนงานอาหาร
ปลอดภัย (Food Safety) โดยการเก็บตัวอย่าง
อาหารส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ (แผนงาน
สาธารณสุข/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

๕๐,๐๐๐ ต.บ้านกลาง

หน่วย
ดําเนินการ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
  

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
แนวทางที่ ๑ การส่งเสริมพัฒนาสุขาภิบาลและระบบบริการสาธารณสุข
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
๒ โครงการบริการรักษาพยาบาล - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ในการ
ออกหน่วยเคลื่อนที่
สนับสนุนยาเวชภัณฑ์ สําหรับการออกหน่วย
เทศบาลเคลื่อนที่ หน่วยปฐมพยาบาลของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนยา
และเวชภัณฑ์แก่โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเทศบาลและเพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานแก่แพทย์และพยาบาล
สําหรับการออกหน่วยเทศบาลตําบลบ้านกลาง
เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยในชุมชน
(แผนงานสาธารณสุข/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข)
รวมงบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

๑๒๐,๐๐๐ ต.บ้านกลาง

๑๗๐,๐๐๐

หน่วย
ดําเนินการ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
  

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
แนวทางที่ ๒ การสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
๑ ค่าเงินสมทบกองทุนหลักประกัน - เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนระบบ
สุขภาพระดับท้องถิ่น
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๕ ในการให้ผู้นําชุมชน
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานดําเนินกิจกรรม
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในตําบล
(แผนงานงบกลาง/ งานงบกลาง)
๒ โครงการอนามัยโรงเรียนตําบล - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนามัยโรงเรียน
บ้านกลาง
เช่น จัดกิจกรรมอบรมผู้นํานักเรียนการส่งเสริม
ของนักเรียนให้มีความรู้ทักษะในการดูแลสุขภาพ
ของกลุ่มนักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่รับผิดชอบ
การตรวจสุขภาพนักเรียน ฯลฯ (แผนงาน
สาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

๒๐๐,๐๐๐ ต.บ้านกลาง

สํานักปลัด
เทศบาล

๓๐,๐๐๐ ต.บ้านกลาง

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
  

      

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
แนวทางที่ ๒ การสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
๓ โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิง
ตั้งครรภ์

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ
หญิงตั้งครรภ์ โดยอบรมให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์
โดยสูตินารีแพทย์ ติดตามหญิงตั้งครรภ์ที่บ้าน
ติดตามเยี่ยมบ้านหญิงหลังคลอด เพื่อส่งเสริม
ให้กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ในตําบลบ้านกลางมีสุขภาพดี
(แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข)

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

๒๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

หน่วย
ดําเนินการ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย


แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
แนวทางที่ ๒ การสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
๔ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ โดยการอบรมให้ความรู้ในการปฎิบัติตัว
ที่ดีต่อสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
ในตําบลบ้านกลาง มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ
(แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข)

รวมงบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

๓๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

๒๘๐,๐๐๐

หน่วย
ดําเนินการ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย


แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
แนวทางที่ ๓ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

๑ โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โดยการจัดซื้อวัสดุเคมีควบคุมโรค เช่น ทรายอะเบท
น้ํายา น้ํามันเชื้อเพลิงผสมในเครื่องพ่นยุง อุปกรณ์
และเวชภัณฑ์อื่น ๆ (แผนงานสาธารณสุข/ งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

๑๒๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

๒ โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า โดยการจัดซื้อวัสดุเคมีควบคุมโรค
ยาฉีดคุมกําเนิดสุนัขและแมว อุปกรณ์และเวชภัณฑ์
(แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข)

๕๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
        

  

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
แนวทางที่ ๓ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
๓ โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคเอดส์

งบประมาณ
(บาท)

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุม
โรคเอดส์ โดยการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ พร้อมทั้ง
ดําเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุม
โรคเอดส์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามสื่อสิ่งพิมพ์
ในวันสําคัญ ฯลฯ (แผนงานสาธารณสุข/ งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

๓๐,๐๐๐

รวมงบประมาณ

๒๐๐,๐๐๐

พื้นที่

ต.บ้านกลาง

หน่วย
ดําเนินการ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
  

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
แนวทางที่ ๔ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขทั้งภาครัฐ-ภาคเอกชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
๑ โครงการพัฒนาศักยภาพ
อสม. ตําบลบ้านกลาง

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมประจําเดือน
แกนนํา และประธาน อสม. ตําบลบ้านกลาง และ
จัดทําคู่มือการดําเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน
(แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข)

รวมงบประมาณ

พื้นที่

๒๐๐,๐๐๐ ต.บ้านกลาง

๒๐๐,๐๐๐

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๕
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

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
แนวทางที่ ๕ การส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรท้องถิ่น
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
๑ โครงการส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์พื้นบ้านแบบ
พหุลักษณ์

งบประมาณ
(บาท)

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีรวบรวม
ภูมิความรู้ของหมอเมืองและการรักษาแบบ
พหุลักษณ์ ตลอดจนเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้
และเป็นทางเลือกในการรักษาสุขภาพ
(แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข)

๒๐,๐๐๐

รวมงบประมาณ

๒๐,๐๐๐

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

ต.บ้านกลาง

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย


แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
แนวทางที่ ๖ การดําเนินงานด้านอาชีวอนามัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในชุมชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
๑ โครงการโรงงานอุตสาหกรรม - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการโรงงาน
น่าอยู่น่าทํางาน
อุตสาหกรรมน่าอยู่น่าทํางาน โดยการตรวจเยี่ยม
โรงงานอุตสาหกรรม และประเมินตามเกณฑ์
Happy Work Place (แผนงานสาธารณสุข/
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

รวมงบประมาณ

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

ต.บ้านกลาง

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
  

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
แนวทางที่ ๗ การสนับสนุน ส่งเสริม การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนในการจัดบริการด้านสาธารณสุขในชุมชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
หน่วย
พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๕
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
ดําเนินการ 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 โครงการยกระดับมาตรฐาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการยกระดับ
ร้านเสริมสวย-แต่งผม
มาตรฐานร้านเสริมสวย-แต่งผม โดยการอบรม
เจ้าของร้านเสริมสวย-แต่งผม ตรวจติดตาม
สถานที่ประกอบการให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการ
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(แผนงานสาธารณสุข/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข)

รวมงบประมาณ

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

  

 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
(เงินอุดหนุน)
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
หน่วย
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
ดําเนินการ 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 เงินอุดหนุนที่ทําการปกครอง - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
อําเภอเมืองลําพูน

๓๕,๐๐๐ ที่ทําการปกครอง

สํานักปลัด

อําเภอเมืองลําพูน

เทศบาล

เมืองลําพูน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

  

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอ (แผนงานบริหาร
งานทั่วไป/ งานบริหารทั่วไป)
๒ เงินอุดหนุนสํานักงานส่งเสริม - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด การปกครองท้องถิ่นจังหวัดลําพูน ตามโครงการ
ลําพูน
ศูนย์ประสานงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดลําพูน (แผนงานบริหารงานทั่วไป/
งานบริหารทั่วไป)
รวมงบประมาณ

๓๐,๐๐๐ สํานักงานส่งเสริม สํานักปลัด
การปกครองท้องถิ่น เทศบาล
จังหวัดลําพูน

๖๕,๐๐๐

  

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการจัดทําระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น
แนวทางที่ ๑ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
หน่วย
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
ดําเนินการ
๑ โครงการจัดเก็บและบันทึก
ข้อมูลลงในฐานระบบข้อมูล
ท้องถิ่น

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเก็บและ
บันทึกข้อมูลลงในฐานระบบข้อมูลท้องถิ่น โดยการ
จัดเก็บและบันทึกข้อมูลลงในฐานระบบข้อมูล
ท้องถิ่น เช่น e-laas, e-plan ระบบมาตรฐาน
บริการสาธารณะ ฯลฯ พร้อมทั้งจัดทํารายงาน
สรุปผลเสนอผู้บริหารและจัดทําสื่อเผยแพร่
(แผนงานบริหารงานทั่วไป/ งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ)

๑๐,๐๐๐

รวมงบประมาณ

๑๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

กองวิชาการ
และแผนงาน

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย


แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการจัดทําระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น
แนวทางที่ ๒ การพัฒนา ICT เพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กรและการให้บริการประชาชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
หน่วย
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
ดําเนินการ
๑ โครงการพัฒนาระบบ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนา
สารสนเทศภายในหน่วยงาน ระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน โดยการ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้บริหาร
พนักงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และหรือ
จัดหาโปรแกรมสารสนเทศ สําหรับใช้ภายใน
หน่วยงาน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการ
ติดต่อสื่อสาร (แผนงานบริหารงานทั่วไป/
งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

๓๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

กองวิชาการ
และแผนงาน

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย


แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการจัดทําระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น
แนวทางที่ ๒ การพัฒนา ICT เพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กรและการให้บริการประชาชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
หน่วย
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
ดําเนินการ
๒ โครงการส่งเสริมความรู้ ICT - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม
แก่ผู้นําชุมชน สมาชิกสภา ความรู้ ICT แก่ผู้นําชุมชนสมาชิกสภาเทศบาล
(แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)

รวมงบประมาณ

๒๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

กองการศึกษา

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
      

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการจัดทําระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น
แนวทางที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
หน่วย
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
ดําเนินการ
๑ โครงการภาษาอังกฤษ เพื่อ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการภาษาอังกฤษ
การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพือ่ การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ โดยการจัดการ
สอนภาษาอังกฤษให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่สนใจ โดยการ
จ้างครูสอนภาษา เป็นรายชั่วโมง (แผนงาน
บริหารงานทั่วไป/ งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

รวมงบประมาณ

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

กองวิชาการ
และแผนงาน

พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย


