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แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางที่ ๑ การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน้ํา
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
หน่วย
พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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 ค่าก่อสร้างปิดฝารางระบายน้ํา - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปิดฝารางระบายน้ํารูปตัววี ขนาด
รูปตัววี หม่ที่ ๑ บ้านพญาผาบ กว้างปากราง ๑.๓๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๙๘.๐๐
เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ําขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐
เมตร จํานวน ๘ ท่อน และบ่อพักขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐
เมตร บริเวณบ้านนายไชยา อยู่พุ่ม ถึง บ้านนายชุมพล
พรมโย (ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตําบล
บ้านกลาง) (แผนงานเคหะและชุมชน/ งานบําบัดน้ําเสีย)

๑๕๐,๐๐๐

หมู่ที่ ๑
บ้านพญาผาบ

กองช่าง

  

๒ ค่าก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ ๒ บ้านท่าล้อ-ศรีคํา

๑๐๐,๐๐๐

หมู่ที่ ๒
กองช่าง
บ้านท่าล้อ-ศรีคํา

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร ตั้งแต่
บ้านนางคําป้อ นัยแจ่ม ถึง บ้านนางนวลจันทร์ ต๊ะกาบโพ
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)
(แผนงานเคหะและชุมชน/ งานไฟฟ้าถนน)

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางที่ ๑ การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน้ํา
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
หน่วย
พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ํา คสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาว
ไม่น้อยกว่า ๒๔.๐๐ เมตร บริเวณซอยบ้านนายทุน
ต๊ะนาเรือน (ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลบ้านกลาง) (แผนงานเคหะและชุมชน/
งานบําบัดน้ําเสีย)

๔๐,๐๐๐

หมู่ที่ ๒
กองช่าง
บ้านท่าล้อ-ศรีคํา

  

๔ ค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู
หมู่ที่ ๒ บ้านท่าล้อ-ศรีคํา
มีฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๗.๐๐ เมตร ตั้งแต่บ้าน
นายเปลื่องศรี ปัญโญกลาง ถึงลําน้ําแม่ยาก (ตาม
รายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)
(แผนงานเคหะและชุมชน/ งานบําบัดน้ําเสีย)

๔๐๐,๐๐๐

หมู่ที่ ๒
กองช่าง
บ้านท่าล้อ-ศรีคํา

     

๓ ค่าวางท่อระบายน้ํา คสล.
หมู่ที่ ๒ บ้านท่าล้อ-ศรีคํา

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางที่ ๑ การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน้ํา
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
หน่วย
พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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
๕ ค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา
พร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ ๔
บ้านสันป่าฝ้าย

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู
มีฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๖.๐๐ เมตร และวางท่อ
ระบายน้ํา คสล. ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า
๑๕๖.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณด้านข้างวัด
สันป่าฝ้ายถึงลําน้ําแม่ยาก (ตามรายละเอียดแบบแปลน
ของเทศบาลตําบลบ้านกลาง) (แผนงานเคหะและชุมชน/
งานบําบัดน้ําเสีย)

๘๐๐,๐๐๐

หมู่ที่ ๔
บ้านสันป่าฝ้าย

กองช่าง

     

๖ ค่าก่อสร้างเสริมผิวทางลูกรัง
หมู่ที่ ๕ บ้านศรีชุม

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสริมผิวทางลูกรัง ขนาดกว้าง
๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐๐.๐๐ เมตร หนา
๐.๒๐ เมตร บริเวณถนนสายทางไประบบประปาผิวดิน
หมู่ที่ ๕ บ้านศรีชุม (ตามรายละเอียดแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลบ้านกลาง) (แผนงานเคหะและชุมชน/
งานไฟฟ้าถนน)

๔๐๐,๐๐๐

หมู่ที่ ๕
บ้านศรีชุม

กองช่าง

     

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางที่ ๑ การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน้ํา
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
หน่วย
พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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
๗ ค่าก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ ๖ บ้านสิงห์เคิ่ง
(ศาลาอเนกประสงค์)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๕๐
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๒.๕๐ ตารางเมตร สถานที่
บริเวณศาลาอเนกประสงค์ ถึง บริเวณบ้านนายตา
ต๊ะนันกลาง หมู่ที่ ๖ บ้านสิงห์เคิ่ง (ตามรายละเอียด
แบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง) (แผนงานเคหะ
และชุมชน/ งานไฟฟ้าถนน)

๒๓๐,๐๐๐

หมู่ที่ ๖
บ้านสิงห์เคิ่ง

กองช่าง

    

๘ ค่าก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ ๖ บ้านสิงห์เคิ่ง
(ร้านหมูกระทะใบตอง)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ เมตร
ยาวไม่น้อยกว่า ๖๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙๖.๐๐ ตารางเมตร บริเวณตั้งแต่
ร้านหมูกระทะใบตองถึงบริษัทไทคิชา ประเทศไทย จํากัด
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)
(แผนงานเคหะและชุมชน/ งานไฟฟ้าถนน)

๒๓๐,๐๐๐

หมู่ที่ ๖
บ้านสิงห์เคิ่ง

กองช่าง

    

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางที่ ๑ การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน้ํา
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
หน่วย
พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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
๙ ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ํา คสล. - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ํา คสล. ขนาด
หมู่ที่ ๖ บ้านสิงห์เคิ่ง
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาว
ไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ เมตร บริเวณบ้านนายสุแก้ว
จันทร์ตาเมือง ถึงลําน้ําแม่ยาก (ตามรายละเอียด
แบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง) (แผนงานเคหะ
และชุมชน/ งานบําบัดน้ําเสีย)

๒๒๘,๐๐๐

หมู่ที่ ๖
บ้านสิงห์เคิ่ง

กองช่าง

๑๐ ค่าก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ ๗ บ้านร่องส้าว

๑๐๐,๐๐๐

หมู่ที่ ๗
บ้านร่องส้าว

กองช่าง

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๕๐
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อม
ดําเนินการก่อสร้างสะพาน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร
ยาว ๔.๐๐ เมตร ตั้งแต่บ้านนายอนันต์ กันทะวัง ถึง
บ้านนายสัง กันทะเหล็ก (ตามรายละเอียดแบบแปลน
ของเทศบาลตําบลบ้านกลาง) (แผนงานเคหะและชุมชน/
งานไฟฟ้าถนน)

     

  

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางที่ ๑ การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน้ํา
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
หน่วย
พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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
๑๑ ค่าขยายไหล่ทางแอสฟัลท์ติก - เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
คอนกรีต หมู่ที่ ๘ บ้านแม่ยาก ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๒๐.๐๐ เมตร
หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐
ตารางเมตร จากบริเวณบ้านนายสมาน ชัยมงคล ถึง
บริเวณสะพานข้ามลําน้ําแม่ยากไปหมู่บ้านฝ้ายคําแลนด์
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)
(แผนงานเคหะและชุมชน/ งานไฟฟ้าถนน)
๑๒ ค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา
หมู่ที่ ๘ บ้านแม่ยาก

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู
มีฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๕.๐๐ เมตร บริเวณหน้าบ้าน
นายศรีทอน สามารถ (ตามรายละเอียดแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลบ้านกลาง) (แผนงานเคหะและชุมชน/
งานบําบัดน้ําเสีย)

๒๔๕,๐๐๐

หมู่ที่ ๘
บ้านแม่ยาก

กองช่าง

     

๗๕,๐๐๐

หมู่ที่ ๘
บ้านแม่ยาก

กองช่าง

  

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางที่ ๑ การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน้ํา
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
หน่วย
พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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
๑๓ ค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา หมู่ที่ ๙ - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู
บ้านกลาง (บ้านนางคําปัน)
มีฝาปิด ต่อจากรางระบายน้ําเดิม ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร
ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๖๖.๐๐ เมตร
บริเวณบ้านนางคําปัน จันทร์สะวะ ถึงบ้านนายอุดม ศรีธิ
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)
(แผนงานเคหะและชุมชน/ งานบําบัดน้ําเสีย)

๑๙๘,๐๐๐

หมู่ที่ ๙
บ้านกลาง

กองช่าง

    

๑๔ ค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา หมู่ที่ ๙ - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู
บ้านกลาง (บ้านนางจินตนา) มีฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๖.๐๐ เมตร บริเวณบ้าน
นางจินตนา เขียวอะสะวะ ถึง ลําน้ําแม่ตีบ (ตาม
รายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)
(แผนงานเคหะและชุมชน/ งานบําบัดน้ําเสีย)

๔๗๗,๐๐๐

หมู่ที่ ๙
บ้านกลาง

กองช่าง

     

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางที่ ๑ การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน้ํา
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
หน่วย
พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู
มีฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๑๒.๐๐ เมตร บริเวณบ้าน
นายไพฑูรย์ ประธานราษฎร์ ถึงหอพักน้องต้อม
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)
(แผนงานเคหะและชุมชน/ งานบําบัดน้ําเสีย)

๖๗๘,๐๐๐

หมู่ที่ ๑๐
บ้านประตูโขง

กองช่าง

      

๑๖ ค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา พร้อม - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู
ถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ บ้านหอชัย มีฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๖๕.๐๐ เมตร พร้อมก่อสร้างถนน
คสล. ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖.๕๐ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒.๗๕ ตารางเมตร
บริเวณบ้านนายไพฑูร์ มาศมุททิก ถึง บริเวณหอพัก
เม็ดทราย (ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตําบล
บ้านกลาง) (แผนงานเคหะและชุมชน/ งานบําบัดน้ําเสีย)

๒๐๙,๐๐๐

หมู่ที่ ๑๑
บ้านหอชัย

กองช่าง

    

๑๕ ค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา
หมู่ที่ ๑๐ บ้านประตูโขง

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางที่ ๑ การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน้ํา
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
หน่วย
พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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
๑๗ ค่าก่อสร้างโครงป้าย
ประชาสัมพันธ์

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงป้ายประชาสัมพันธ์
จํานวน ๓ จุด คือ
๑) โครงป้ายประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วยเสาคอนกรีต
โครงสร้างตาข่ายเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า ๔.๘๐ x ๑๔.๖๐
เมตร ณ บริเวณทางโค้งบ้านหนองเป็ดก่อนถึงสะพาน
ข้ามแม่กวง (สะพานศรีวิชัย) หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าฝ้าย
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)
๒) โครงป้ายประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วยเสาคอนกรีต
โครงสร้างตาข่ายเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า ๔.๘๐ x ๑๔.๖๐
เมตร ณ บริเวณสุดเขตรับผิดชอบเทศบาลตําบลบ้านกลาง
ถนนสายบ้านกลาง - ดอยติ หมู่ที่ ๗ บ้านร่องส้าว
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)

๑๘๗,๐๐๐ ต.บ้านกลาง

กองช่าง

     

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางที่ ๑ การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน้ํา
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
หน่วย
พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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
๑๗ ค่าก่อสร้างโครงป้าย
ประชาสัมพันธ์ (ต่อ)

๓) โครงป้ายประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วยเสาคอนกรีต
โครงสร้างตาข่ายเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ x ๗.๒๐
เมตร ณ บริเวณทางเข้าวัดฆ้องคํา หมู่ที่ ๙ บ้านกลาง
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)
(แผนงานเคหะและชุมชน/ งานสวนสาธารณะ)

๑๘ ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน - เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
และสิ่งก่อสร้าง
สิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าปรับปรุงอาคาร ค่าปรับปรุงระบบ
ระบายน้ํา ฯลฯ (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท) (แผนงานเคหะ
และชุมชน/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุม)

รวมงบประมาณ

ต.บ้านกลาง

กองช่าง

     

๒๐๐,๐๐๐ ต.บ้านกลาง

กองช่าง

        

๔,๙๔๗,๐๐๐

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางที่ ๒ การปรับปรุง และพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
หน่วย
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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 ค่าขยายระบบประปา
หมู่ที่ ๑ บ้านพญาผาบ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายระบบประปา หมู่ที่ ๑ โดย
การวางท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ความยาว
ไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ เมตร (ตามรายละเอียด
แบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)
(แผนงานเคหะและชุมชน/ งานบําบัดน้ําเสีย)

๙๐,๐๐๐

หมู่ที่ ๑
บ้านพญาผาบ

กองช่าง

     

๒ ค่าเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๓
บ้านขี้เหล็ก

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาลความลึกไม่น้อยกว่า
๒๕๐.๐๐ เมตร ท่อกรุ PVC ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕๐ ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว บริเวณที่สาธารณประโยชน์
ประจําหมู่บ้าน (ตามรายละเอียดแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลบ้านกลาง) (แผนงานเคหะและชุมชน/
งานบําบัดน้ําเสีย)

๔๒๕,๐๐๐

หมู่ที่ ๓
บ้านขี้เหล็ก

กองช่าง

     

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางที่ ๒ การปรับปรุง และพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
หน่วย
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
ดําเนินการ
๓ ค่าเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๗
บ้านร่องส้าว

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาลความลึกไม่น้อยกว่า
๒๕๐.๐๐ เมตร ท่อกรุ PVC ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕๐ ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว บริเวณที่สาธารณประโยชน์
หมู่ที่ ๗ บ้านร่องส้าว (ตามรายละเอียดแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลบ้านกลาง) (แผนงานเคหะและชุมชน/
งานบําบัดน้ําเสีย)

๔๒๕,๐๐๐

รวมงบประมาณ

๙๔๐,๐๐๐

หมู่ที่ ๗
บ้านร่องส้าว

กองช่าง

พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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 ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางที่ ๕ การปรับปรุงและพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่สาธารณะในท้องถิ่น
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
หน่วย
พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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 ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์และ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์และสถานที่บริเวณ
สถานที่ หมู่ที่ ๘ บ้านแม่ยาก ที่ดนิ สาธารณประโยชน์หมู่บ้านฝ้ายคําแลนด์ หมู่ที่ ๘
บ้านแม่ยาก โดยการเทลานออกกําลังกาย คสล. พื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๑๒๓.๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์
ออกกําลังกายกลางแจ้ง (ตามรายละเอียดแบบแปลน
ของเทศบาลตําบลบ้านกลาง) (แผนงานเคหะและชุมชน/
งานสวนสาธารณะ)

๑๐๐,๐๐๐

หมู่ที่ ๘
บ้านแม่ยาก

กองช่าง

      

๒ ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สถานที่ออกกําลังกาย
หมู่ที่ ๑๒ บ้านแจ่มพัฒนา

๑๐๐,๐๐๐

หมู่ที่ ๑๒
บ้านแจ่มพัฒนา

กองช่าง

      

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์และสถานที่
ออกกําลังกายประจําหมู่บ้านบริเวณศาลาอเนกประสงค์
ประจําหมู่บ้าน โดยการเทลานออกกําลังกาย คสล.
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๗.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์
ออกกําลังกายกลางแจ้ง (ตามรายละเอียดแบบแปลน
ของเทศบาลตําบลบ้านกลาง) (แผนงานเคหะและชุมชน/
งานสวนสาธารณะ)
รวมงบประมาณ

๒๐๐,๐๐๐

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
(เงินอุดหนุน)
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางที่ ๒ การปรับปรุง และพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
หน่วย
พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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 เชื่อมจาก
หมู่ที่ ๑๒ บ้านแจ่มพัฒนา
หมู่ที่ ๙ บ้านกลาง ผ่านคลองชลประทาน ถึง โรงเรียน
รัตนโชติ (ตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดลําพูน) (แผนงานเคหะและชุมชน/
งานไฟฟ้าถนน)

รวมงบประมาณ

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

หมู่ที่ ๑๒
บ้านแจ่มพัฒนา

กองช่าง

      

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
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

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

หน่วย
ดําเนินการ
กองสวัสดิการสังคม

พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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 ๒๕๕๖
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)

รวมงบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

๖๐,๐๐๐ ต.บ้านกลาง กองสวัสดิการสังคม

๖๐,๐๐๐

พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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 ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
(งบเงินอุดหนุน)
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แนวทางที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทั้งการเกษตรและอุตสาหกรรมแก่ประชาชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
๑ เงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพ
ตําบลบ้านกลาง

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพตําบล
บ้านกลาง (แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน/ งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน)

รวมงบประมาณ

๑๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

ต.บ้านกลาง

กองสวัสดิการสังคม

พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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 ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
(งบเงินอุดหนุน)
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แนวทางที่ ๔ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานแก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
๑ เงินอุดหนุนกองทุนผู้ติดเชื้อ - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกองทุนผู้ติดเชื้อเอดส์
เอดส์ (กลุ่มทานตะวัน)
(กลุม่ ทานตะวัน) ตําบลบ้านกลาง
(แผนงานสังคมสงเคราะห์/ งานสวัสดิการสังคม
และสิงคมสงเคราะห์)

รวมงบประมาณ

หน่วย
ดําเนินการ

๑๐๐,๐๐๐ ตําบลบ้านกลาง กองสวัสดิการสังคม

๑๐๐,๐๐๐

พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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 ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๑ การพัฒนาสังคม สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส รวมถึงแรงงานนอกระบบ และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)

หน่วย
ดําเนินการ

๑ ค่าเงินสมทบกองทุนสวัสดิการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลบ้านกลาง
ชุมชนตําบลบ้านกลาง ประจําปีงบประมาณ
๒๕๕๖ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
และเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงชุมชน
ฐานราก เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ
สังคมในการพัฒนาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีด้วยหลัก
การออม (แผนงานงบกลาง/ งานงบกลาง)

๑๐๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง สํานักปลัดเทศบาล
กองสวัสดิการสังคม

๒ เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์

๔๘๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง สํานักปลัดเทศบาล
กองสวัสดิการสังคม

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพสําหรับผู้ติดเชื้อเอดส์
คนละ ๕๐๐ บาท เป็นเงินสมทบจากเทศบาล
สมทบเงินอุดหนุนทั่วไปของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น (แผนงานงบกลาง/ งานงบกลาง)

พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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 ๒๕๕๖
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.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เป็นค่า
เด็กด้อยโอกาสยากจน ขาด วัสดุอุปกรณ์การเรียน และค่าใช้จ่ายในชีวิต
ผู้อุปการะดูแล
ประจําวันแก่เด็กด้อยโอกาส ยากจน ขาด
ขาดผู้อุปการะดูแล จํานวน ๑๕๐ คน ๆ ละ
๒,๐๐๐.-บาท (แผนงานสังคมสงเคราะห์/
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

๓๐๐,๐๐๐ ต.บ้านกลาง กองสวัสดิการสังคม

๔ โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เด็กที่ได้รับผลกระทบจาก
โรคเอดส์ และเด็กกําพร้า
พ่อแม่เสียชีวิตหรือหย่าร้าง

๒๘๘,๐๐๐ ต.บ้านกลาง กองสวัสดิการสังคม            

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เด็ก
ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ และเด็กกําพร้า
พ่อแม่เสียชีวิตหรือหย่าร้าง จํานวน ๘๐ คนๆ ละ
๓๐๐.-บาท จํานวน ๑๒ เดือน (แผนงานสังคม
สงเคราะห์/งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

 

 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
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.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

๕ โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือ
ดูแลครอบครัวผู้ยากไร้ ผู้ด้อย
โอกาส ผู้ยากจนและผู้ประสบ
ปัญหาความเดือดร้อน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ช่วยเหลือ
ดูแลครอบครัวผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนและ
ผู้ประสบปัญหาความเดือนร้อนเร่งด่วนในชุมชน
โดยการจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค ฯลฯ หรือ
ช่วยเหลือครอบครัว และค่าใช้จ่ายในการบรรเทา
ความเดือดร้อน ไม่เกินรายละ ๒,๐๐๐.-บาทต่อ
ครอบครัว (แผนงานสังคมสงเคราะห์/
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

๕๐,๐๐๐ ต.บ้านกลาง กองสวัสดิการสังคม            

๖ โครงการจัดเก็บและบันทึก
ข้อมูล จปฐ.

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและบันทึก
ข้อมูล จปฐ. ในพื้นที่ตําบลบ้านกลาง
(แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

๓๖,๐๐๐ ต.บ้านกลาง กองสวัสดิการสังคม

      

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๑ การพัฒนาสังคม สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส รวมถึงแรงงานนอกระบบ และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
๗ โครงการเฝ้าระวังการค้า
มนุษย์ และการป้องกันแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก
สตรีและบุคคลในครอบครัว

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้
แก่ผู้นําชุมชน เพื่อให้ชุมชนเฝ้าตระหนักถึงความ
สําคัญของการค้ามนุษย์ในชุมชนและการป้องกัน
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.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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 ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๑ การพัฒนาสังคม สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส รวมถึงแรงงานนอกระบบ และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)

หน่วย
ดําเนินการ

๘ โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรพี่เลี้ยงเด็กประจํา
ศูนย์เจริญวัยเนอร์สเซอรี่
ตําบลบ้านกลาง

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมบุคลากร
พี่เลี้ยงเด็กประจําศูนย์เจริญวัยเนอร์สเซอรี่ ตําบล
บ้านกลาง สําหรับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
พี่เลี้ยงเด็ก (แผนงานสังคมสงเคราะห์/
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

๕๐,๐๐๐ ต.บ้านกลาง กองสวัสดิการสังคม

๙ โครงการพัฒนาระบบงาน
คุ้มครองเด็กในชุมชน

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

๓๐,๐๐๐ ต.บ้านกลาง กองสวัสดิการสังคม

พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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 ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๑ การพัฒนาสังคม สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส รวมถึงแรงงานนอกระบบ และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
๑๐ โครงการพัฒนาศักยภาพ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ศึกษาดูงาน
กลุ่มสตรีแม่บ้าน ผู้นําท้องถิ่น การประชุมประจําเดือนของกลุ่มสตรีแม่บ้าน ผู้นํา
ตําบลบ้านกลาง
ชุมชน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้
และเสริมสร้างความรักสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน
(แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
๑๑ โครงการจัดทําแผนชุมชน
๑๒ หมู่บ้าน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทบทวนการจัดทํา
แผนชุมชนของประชาชนตําบลบ้านกลาง ๑๒
หมู่บ้าน (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
รวมงบประมาณ

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

๒๐๐,๐๐๐ ต.บ้านกลาง กองสวัสดิการสังคม

๕๐,๐๐๐ ต.บ้านกลาง กองสวัสดิการสังคม

๑,๖๐๔,๐๐๐

     

 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๒ การส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาและการอนุรักษ์ฟื้นฟู บูรณะสถานที่สําคัญในตําบลบ้านกลาง
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
๑ โครงการวันสําคัญทาง
ศาสนา

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

รวมงบประมาณ

๗๕,๐๐๐

๗๕,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

หน่วย
ดําเนินการ
กองการศึกษา

พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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 ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๓ การสืบสาน อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)

หน่วย
ดําเนินการ

๑ โครงการเทศกาลงานลําไย
ผลไม้มหัศจรรย์เมืองลําพูน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารูปขบวนลําไย
ค่าจัดเลี้ยงน้ําดื่ม ฯลฯ ตามโครงการเทศกาล
ลําไย (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

๓๐,๐๐๐

จ.ลําพูน

กองการศึกษา

๒ โครงการส่งเสริมประเพณี
สําคัญจังหวัดลําพูน

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

๔๐,๐๐๐

จ.ลําพูน

กองการศึกษา

พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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 ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๓ การสืบสาน อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)

หน่วย
ดําเนินการ

๓ โครงการสืบสานประเพณี
ลอยกระทง

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง เช่น การประกวดต่างๆ
การจัดเลี้ยง การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ การจ้างเหมา
ฯลฯ (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ /งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

๒๐๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

กองการศึกษา

๔ โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ เช่น การประกวดต่างๆ
การจ้างเหมา การจัดซื้อของรดน้ําดําหัว ฯลฯ
(แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

๒๕๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

กองการศึกษา

พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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 ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๓ การสืบสาน อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
๕ โครงการส่งเสริมประเพณี
ประจําตําบลบ้านกลาง

หน่วย
ดําเนินการ

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมตามโครงการส่งเสริม
ประเพณีประจําตําบลบ้านกลาง เช่น การจัดตั้ง
ต้นครัวทาน การจัดซื้อเครื่องจัตตุปัจจัยไทยทาน
ฯลฯ (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ /งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

๑๕,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

กองการศึกษา

๖ โครงการเสริมสร้างศักยภาพ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้าง
คณะกรรมการสภาวัฒนธรรม ศักยภาพคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตําบล
ตําบลบ้านกลาง
บ้านกลางในการอบรม ศึกษาดูงาน ฯลฯ
(แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

๘๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

กองการศึกษา

รวมงบประมาณ

๖๑๕,๐๐๐

พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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 ๒๕๕๖
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.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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 ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๕ การสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
๑ โครงการรวมพลังแผ่นดิน
ขจัดสิ้นยาเสพติด

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนปลอดยาเสพติด
โดยบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งสร้างกระแสความร่วมมือของประชาชน
ในการต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด ตาม
การดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด (แผนงานสาธารณสุข/
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

งบประมาณ
(บาท)
๑๕๐,๐๐๐

พื้นที่
ต.บ้านกลาง

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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 ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๕ การสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
๒ โครงการรณรงค์เพื่อป้องกัน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์
ยาเสพติดในโรงเรียนท้องถิ่น ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนท้องถิ่น จํานวน
๑๐,๐๐๐.-บาท ค่าใช้จ่ายครูแกนนํา จํานวน
๓,๐๐๐.-บาท ค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่ อปท.
จํานวน ๒,๐๐๐.-บาท (แผนงานการศึกษา/
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

รวมงบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

๑๕,๐๐๐ ร.ร.บ้านกลาง
วิทยานุกูล

๑๖๕,๐๐๐

หน่วย
ดําเนินการ
กองการศึกษา

พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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 ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๖ การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาเยาวชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

๑ โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
และสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเยาวชนและให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯลฯ
(แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/ งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

๔๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง กองสวัสดิการสังคม

๒ โครงการเสริมสร้างทักษะ
ชีวิตแก่เด็กและเยาวชน
ตําบลบ้านกลาง

๘๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง กองสวัสดิการสังคม

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

๑๒๐,๐๐๐

พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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 ๒๕๕๖
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.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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 - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ตําบลบ้านกลาง สงเคราะห์ตําบลบ้านกลาง (แผนงานสังคม
สงเคราะห์ / งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์)

๒๐๐,๐๐๐ ตําบลบ้านกลาง กองสวัสดิการสังคม

     

๒ เงินอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุ
ตําบลบ้านกลาง

๓๐๐,๐๐๐ ตําบลบ้านกลาง กองสวัสดิการสังคม

     

๑๐๐,๐๐๐ ตําบลบ้านกลาง กองสวัสดิการสังคม

     

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุตําบล
บ้านกลาง (แผนงานสังคมสงเคราะห์/
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

๓ เงินอุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้าน - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้าน
ตําบลบ้านกลาง
ตําบลบ้านกลาง (แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน/ งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน)

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
(งบเงินอุดหนุน)
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๑ การพัฒนาสังคม สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส รวมถึงแรงงานนอกระบบ และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
๔ เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนา
ครอบครัวระดับหมู่บ้าน
๑๒ หมู่บ้าน

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว
ระดับหมู่บ้าน ๑๒ หมู่บ้าน (แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน/ งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน)

รวมงบประมาณ

หน่วย
ดําเนินการ

๖๐๐,๐๐๐ ตําบลบ้านกลาง กองสวัสดิการสังคม

๑,๒๐๐,๐๐๐

พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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 ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
(งบเงินอุดหนุน)
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๒ การส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาและการอนุรักษ์ฟื้นฟู บูรณะสถานที่สําคัญในตําบลบ้านกลาง
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
๑ เงินอุดหนุนหน่วยอบรม
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหน่วยอบรมประชาชน
ประชาชนประจําตําบล
ประจําตําบลบ้านกลาง ในการดําเนินการ
บ้านกลาง (ส่งเสริมประเพณี) ส่งเสริมประเพณีประจําวัด ของแต่ละวัดในตําบล
บ้านกลาง (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ/ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)
๒ เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ตําบลบ้านกลาง

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบล
บ้านกลาง (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ/ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

หน่วย
ดําเนินการ

๓๐๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

กองการศึกษา

๒๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

กองการศึกษา

พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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 ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
(งบเงินอุดหนุน)
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๒ การส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาและการอนุรักษ์ฟื้นฟู บูรณะสถานที่สําคัญในตําบลบ้านกลาง
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
๓ เงินอุดหนุนหน่วยอบรม
ประชาชนประจําตําบล
บ้านกลาง (จัดกิจกรรม)

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหน่วยอบรมประชาชน
ประจําตําบลบ้านกลาง ในการส่งเสริมกิจกรรม
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กิจกรรมอบรม
จริยธรรมกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน
กิจกรรมธรรมะสัญจร ฯลฯ (แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ/ งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น)

๔๐๐,๐๐๐

รวมงบประมาณ

๗๒๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

หน่วย
ดําเนินการ
กองการศึกษา

พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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 ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
(งบเงินอุดหนุน)
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๓ การสืบสาน อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
๑ เงินอุดหนุนที่ทําการปกครอง - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอเมืองลําพูน
อําเภอเมืองลําพูน ตามโครงการจัดงานประเพณี
และรัฐพิธีต่างๆ ที่ขอรับเงินอุดหนุน (แผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/
งานกีฬาและนันทนาการ)
๒ เงินอุดหนุนคณะกรรมการ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหอชัย หมูท่ ี่ ๑๑ บ้านหอชัย ในการจัดกิจกรรมประเพณี
ประจําหมู่บ้าน (ป๋างเก้า) (แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ/ งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น)

หน่วย
ดําเนินการ

๑๒,๐๐๐ อําเภอเมืองลําพูน กองการศึกษา

๒๐,๐๐๐

หมู่ที่ ๑๑
บ้านหอชัย

กองการศึกษา

พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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 ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
(งบเงินอุดหนุน)
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๓ การสืบสาน อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
๓ เงินอุดหนุนกลุ่มอนุรักษ์
วัฒนธรรมศิลปะพื้นบ้าน

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม
ศิลปะพื้นบ้าน ดังนี้
๑. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มอนุรักษ์
วัฒนธรรมศิลปะพื้นบ้าน (การตีกลองสะบัดชัย)
หมู่ที่ ๑ บ้านพญาผาบ จํานวน ๕,๐๐๐ บาท
๒. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มอนุรักษ์
วัฒนธรรมศิลปะพื้นบ้าน (การตีกลองสะบัดชัย)
หมู่ที่ ๑๒ บ้านแจ่มพัฒนา จํานวน ๕,๐๐๐ บาท
๓. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มอนุรักษ์
วัฒนธรรมศิลปะพื้นบ้าน (การตีกลองมองเซิง)
หมู่ที่ ๕ บ้านศรีชุม จํานวน ๕,๐๐๐ บาท

๑๕,๐๐๐

หมู่ที่ ๑
หมู่ที่ ๕
หมู่ที่ ๑๒
ต.บ้านกลาง

หน่วย
ดําเนินการ
กองการศึกษา

พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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 ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
(งบเงินอุดหนุน)
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๓ การสืบสาน อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
๔ เงินอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒
บ้านแจ่มพัฒนา

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๑๒ บ้านแจ่มพัฒนา ในการจัดกิจกรรม
ประเพณีประจําหมู่บ้าน (ทําบุญหอเจ้าพ่อบ้าน)
(แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

รวมงบประมาณ

๓๐,๐๐๐

๗๗,๐๐๐

หมู่ที่ ๑๒
บ้านแจ่มพัฒนา

หน่วย
ดําเนินการ
กองการศึกษา

พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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 ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
(งบเงินอุดหนุน)
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๕ การสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
๑ เงินอุดหนุนกลุ่มอาสาสมัคร - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่ม อส.ปปส.
ป้องกันและปราบปราม
ประจําหมู่บ้าน ตามโครงการป้องกันและควบคุม
ยาเสพติด
ปัญหายาเสพติด (แผนงานสาธารณสุข/
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
๒ เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
อําเภอเมืองลําพูน

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ศตส.อ.เมืองลําพูน
ตามโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนดําเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาล (แผนงานสาธารณสุข/
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

๑๘๐,๐๐๐ ตําบลบ้านกลาง

หน่วย
ดําเนินการ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

๓๐,๐๐๐ อําเภอเมืองลําพูน กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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 ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
(งบเงินอุดหนุน)
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๕ การสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
๓ เงินอุดหนุน ศตส.จ.ลําพูน

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ศพส.จ.ลําพูน
ตามโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนดําเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาล (แผนงานสาธารณสุข/
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

รวมงบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)
๓๐,๐๐๐

๒๔๐,๐๐๐

พื้นที่
จ.ลําพูน

หน่วย
ดําเนินการ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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 ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
(งบเงินอุดหนุน)
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๖ การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาเยาวชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
๑ เงินอุดหนุนสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลบ้านกลาง

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน
ตําบลบ้านกลาง (แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน/ งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน)

รวมงบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)
๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

ต.บ้านกลาง

กองสวัสดิการสังคม

พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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 ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ ๑ การสร้างองค์ความรู้และจิตสํานึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
หน่วย
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
ดําเนินการ
๑ โครงการเรารักษ์สิ่งแวดล้อม - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเรารักษ์
สิ่งแวดล้อมเพื่อปลูกจิตสํานึกให้เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม
และร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
ขยะมูลฝอย น้ําเสีย และแหล่งน้ําธรรมชาติ
(แผนงานสาธารณสุข /งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข)

๕๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

๒ โครงการชุมชนน่าอยู่
หมู่บ้านน่ามอง

๕๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการชุมชน
น่าอยู่ หมู่บ้านน่ามอง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ของชุมชน/ หมู่บ้าน
ให้เกิดความสะอาด สวยงาม น่าอยู่ และ
มีสิ่งแวดล้อมที่ดี (แผนงานสาธารณสุข /
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
รวมงบประมาณ

๑๐๐,๐๐๐

พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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 ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ ๒ การดูแล เฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน์
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
หน่วย
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
ดําเนินการ
๑ โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ํา - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวัง
ประปาและแหล่งน้ําธรรมชาติ คุณภาพน้ําประปาและแหล่งน้ําธรรมชาติ ในเขต
พื้นที่ตําบลบ้านกลาง ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น
การเก็บตัวอย่างน้ําส่งตรวจค่ามวลสารปนเปื้อน
เพื่อไปสู่การปรับปรุงแก้ไขให้เกิดคุณภาพแหล่งน้ํา
ที่ดี ฯลฯ (แผนงานสาธารณสุข /งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข)

รวมงบประมาณ

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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 ๒๕๕๖
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.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

๓,๓๕๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

กองสาธารณสุข            
และสิ่งแวดล้อม

๖,๐๐๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

กองสาธารณสุข            
และสิ่งแวดล้อม

๙,๓๕๐,๐๐๐

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างมีประสิทธิภาพ
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
หน่วย
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
ดําเนินการ
๑ โครงการกําจัดผักตบชวา - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกําจัด
และวัชพืชในลําน้ํา
ผักตบชวาและวัชพืชในลําน้ํา บริเวณลําน้ําแม่ตีบ
แม่ยาก ร่องส้าว และแม่กวง ฯลฯ เพื่อป้องกัน
อุทกภัย (แผนงานการรักษาความสงบภายใน/
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

รวมงบประมาณ

๘๕,๐๐๐

๘๕,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

สํานักปลัด
เทศบาล

พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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 ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา
แนวทางที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
๑ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
การบริหารการศึกษา ได้แก่
๑. ค่าจ้างเหมาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน ๔๔๘,๐๐๐.-บาท
๒. ค่าจ้างเหมาจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล
เป็นเงิน ๒,๔๖๐,๐๐๐.-บาท
๓. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.-บาท
๔. ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
เป็นเงิน ๙,๖๐๐.-บาท
๕. ค่าใช้จ่าย Wireless (Fidelity Wifi)
เป็นเงิน ๗,๒๐๐.-บาท

๓,๑๙๑,๘๐๐

พื้นที่
ร.ร.บ้านกลาง
วิทยานุกูล

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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 ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา
แนวทางที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
๑ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
(ต่อ)

๖. ค่าใช้จ่ายพัฒนาข้าราชการครูของ
โรงเรียนในสังกัด อปท. จํานวน ๑๘ คนๆ ละ
๓,๐๐๐.-บาท เป็นเงิน ๕๔,๐๐๐.-บาท
๗. ค่าพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน ๖ คนๆ ละ ๑,๐๐๐.-บาท
เป็นเงิน ๖,๐๐๐.-บาท
๘. ค่าปฐมนิเทศครูใหม่ เป็นเงิน ๙๒,๐๐๐.-บาท
๙. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน จํานวน ๒๐,๐๐๐.-บาท
๑๐. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
เป็นเงิน ๗๕,๐๐๐.-บาท (แผนงานการศึกษา/
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

พื้นที่
ร.ร.บ้านกลาง
วิทยานุกูล

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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 ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา
แนวทางที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
๒ โครงการงานมหกรรม
การจัดการศึกษาท้องถิ่น

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมมหกรรม
การจัดการศึกษาท้องถิ่น โดยการนําคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาดูงานในมหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถิ่นและศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ
(แผนงานการศึกษา/ งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา)

๓ โครงการส่งเสริมทักษะ
วิชาการ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพื่อเข้า
แข่งขันทักษะวิชาการของเด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านกลางวิทยานุกูล และโรงเรียนในเขตจังหวัด
ลําพูนระดับเขต ระดับประเทศ (แผนงาน
การศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา)

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

๒๐๐,๐๐๐ ร.ร.บ้านกลาง
วิทยานุกูล

กองการศึกษา

 

๘๐,๐๐๐ ร.ร.บ้านกลาง
วิทยานุกูล

กองการศึกษา

 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา
แนวทางที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
๔ โครงการเพิ่มศักยภาพและ
ทักษะทางการเรียนรู้ เพื่อ
การศึกษาต่อ

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มศัยกภาพ
และทักษะทางการเรียนรู้ และเพื่อแนะนําแนวทาง
การศึกษาต่อแก่เด็กนักเรียนและค่าวัสดุอุปกรณ์
ฯลฯ (แผนงานการศึกษา/ งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา)

๔๐,๐๐๐ ร.ร.บ้านกลาง
วิทยานุกูล

กองการศึกษา

  

๕ โครงการมอบสัมฤทธิ์บัตรและ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการมอบ
ประกาศนียบัตรแก่เด็กนักเรียน สัมฤทธิ์บัตรและประกาศนียบัตร ให้แก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล ระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษาปีที่ ๖
ที่สําเร็จการศึกษา (แผนงานการศึกษา/
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

๕๐,๐๐๐ ร.ร.บ้านกลาง
วิทยานุกูล

กองการศึกษา



แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา
แนวทางที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
๖ โครงการวันเด็กแห่งชาติ

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็ก
แห่งชาติ ประจําปี ๒๕๕๖ เช่น ค่าจัดกิจกรรม
สําหรับเด็ก ค่าจัดเลี้ยงอาหาร ค่ารางวัล
(แผนงานการศึกษา/ งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)

๑๐๐,๐๐๐ ร.ร.บ้านกลาง
วิทยานุกูล

กองการศึกษา

๗ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยนักเรียน (แผนงาน
การศึกษา/ งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)

๓๐,๐๐๐ ร.ร.บ้านกลาง
วิทยานุกูล

กองการศึกษา

พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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 ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา
แนวทางที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
๘ โครงการเข้าร่วมชุมนุมลูกเสือ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าร่วม
ระดับเขตและระดับประเทศ ชุมนุมลูกเสือระดับเขตและระดับประเทศของ
เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล
(แผนงานการศึกษา/ งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)

รวมงบประมาณ

พื้นที่

๑๕,๐๐๐ ร.ร.บ้านกลาง
วิทยานุกูล

๓,๗๐๖,๘๐๐

หน่วย
ดําเนินการ
กองการศึกษา

พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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 ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา
แนวทางที่ ๒ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา พร้อมปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
๑ ค่าปรับปรุงพัฒนา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
สิ่งแวดล้อมแลภูมิทัศน์ของ ภูมทิ ัศน์ของโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล
โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล (แผนงานการศึกษา/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา)
๒ โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและเพิ่มทักษะ
การจัดการเรียนรู้ของ
บุคลากรครูสังกัดเทศบาล

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและเพิ่มทักษะการเรียนรู้ของ
บุคลากรครูสังกัดเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเลี้ยงอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ฯลฯ ในการอบรม ตามโครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและเพิ่มทักษะการจัดการเรียนรู้ของ
บุคลากรครูสังกัดเทศบาล (แผนงานการศึกษา/
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

๑๐๐,๐๐๐ ร.ร.บ้านกลาง
วิทยานุกูล

๖๐,๐๐๐ ร.ร.บ้านกลาง
วิทยานุกูล

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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 ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา
แนวทางที่ ๒ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา พร้อมปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
๓ โครงการส่งเสริมขวัญและ
กําลังใจและภาคภูมิใจ
ในวิชาชีพครู

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมขวัญ
และกําลังใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพครู ของ
ครูโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล และครูศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา)

๔ โครงการอบรมผู้ประกอบการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม
รถรับ-ส่งนักเรียน
ผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียน ของโรงเรียน
บ้านกลางวิทยานุกูลและนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

รวมงบประมาณ

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

๔๐,๐๐๐ ร.ร.บ้านกลาง
วิทยานุกูล

กองการศึกษา

๑๐,๐๐๐ ร.ร.บ้านกลาง
วิทยานุกูล

กองการศึกษา            

๒๑๐,๐๐๐



แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา
แนวทางที่ ๓ การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในท้องถิ่น
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

๑๕๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

กองสวัสดิการสังคม

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

๕๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

กองการศึกษา

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

๕๐๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

กองการศึกษา

๑ โครงการแข่งขันกีฬามวลชน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬามวลชน
สัมพันธ์ตําบลบ้านกลาง
สัมพันธ์ตําบลบ้านกลาง (แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน/ งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน)
๒ โครงการกีฬาสัมพันธ์
เด็กนักเรียนโรงเรียนใน
ตําบลบ้านกลาง

งบประมาณ
(บาท)

พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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 ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา
แนวทางที่ ๓ การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในท้องถิ่น
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
๔ โครงการกีฬาสีสานสัมพันธ์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสีสานสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล เช่น ค่าสนับสนุน
รูปขบวน เงินรางวัลสําหรับนักกีฬา ค่าจัดเลี้ยง
อาหารและน้ําดื่ม ฯลฯ (แผนงานการศึกษา/
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
๕ โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬา
ในสังกัด อปท.
ของโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล เข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาของโรงเรียนในสังกัด อปท. ในระดับภาค
และระดับประเทศ (แผนงานการศึกษา/
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

๑๐๐,๐๐๐ ร.ร.บ้านกลาง
วิทยานุกูล

หน่วย
ดําเนินการ
กองการศึกษา

๕๐,๐๐๐ ร.ร.บ้านกลาง
กองการศึกษา
วิทยานุกูล
(ภูมิภาค/ประเทศ)

พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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 ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา
แนวทางที่ ๓ การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในท้องถิ่น
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

๖ โครงการส่งเสริมกีฬา
พนักงานภายในเทศบาล

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬา
พนักงานภายในเทศบาล เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน
มีความสามัคคี (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ)

๕๐,๐๐๐

เทศบาล

กองการศึกษา

๗ โครงการวิ่งมินิมาราธอน
เฉลิมพระเกียรติ

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

๔๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

กองการศึกษา

รวมงบประมาณ

๙๔๐,๐๐๐

พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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 ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา
แนวทางที่ ๕ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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 โครงการส่งเสริมการจัดการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัด
ศึกษานอกระบบ
การศึกษานอกระบบ ในการจัดซื้อวัสดุหรือ
จัดกิจกรรมระหว่างเทศบาลตําบลบ้านกลาง
กับหน่วยงานภายนอกเพื่อส่งเสริมการจัดการ
ศึกษานอกระบบ (แผนงานการศึกษา/
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

๓๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

กองการศึกษา            

๒ โครงการส่งเสริมการอ่าน
ในหมู่บ้าน

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

๔๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

กองการศึกษา            

รวมงบประมาณ

๗๐,๐๐๐

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
(เงินอุดหนุน)
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา
แนวทางที่ ๓ การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในท้องถิ่น
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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 อุดหนุนเทศบาลเจ้าภาพกีฬา - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลเจ้าภาพกีฬา
นักเรียนเทศบาล ระดับเขต นักเรียนเทศบาลระดับเขต ตามโครงการที่เสนอ
ขอรับเงินอุดหนุน (แผนงานการศึกษา/ งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

๑๐,๐๐๐ ร.ร.บ้านกลาง
วิทยานุกูล

กองการศึกษา

        

๒ เงินอุดหนุนเทศบาลเจ้าภาพ - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลเจ้าภาพ ในการ
กีฬาเทศบาล จังหวัดลําพูน จัดแข่งขันกีฬาระหว่างเทศบาลในจังหวัดลําพูน
ตามโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุน (แผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/ งานกีฬา
และนันทนาการ)

๒๐,๐๐๐

กองการศึกษา

 

จ.ลําพูน

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
(เงินอุดหนุน)
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา
แนวทางที่ ๓ การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในท้องถิ่น
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
๓ อุดหนุนชมรมกีฬาตําบล
บ้านกลาง

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชมรมกีฬาตําบล
บ้านกลาง (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ/ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

รวมงบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐

๑๓๐,๐๐๐

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

ต.บ้านกลาง

กองการศึกษา

พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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 ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
(เงินอุดหนุน)
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา
แนวทางที่ ๔ การสนับสนุนการจัดการศึกษาตามภารกิจถ่ายโอน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
๑ เงินอุดหนุนสําหรับจัดหา
อาหารกลางวันสําหรับเด็ก
นักเรียนของ โรงเรียน
สังกัด สพฐ. ในเขตตําบล
บ้านกลาง

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับจัดหา
อาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนของ
โรงเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตตําบลบ้านกลาง
(แผนงานการศึกษา/ งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา)

รวมงบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)
๖๒๘,๐๐๐

๖๒๘,๐๐๐

พื้นที่

ต.บ้านกลาง

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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 ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
แนวทางที่ ๒ การสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
๑ ค่าเงินสมทบกองทุนหลักประกัน - เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนระบบ
สุขภาพระดับท้องถิ่น
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ ในการให้ผู้นําชุมชน
อสม. ดําเนินกิจกรรม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านสุขภาพในตําบล (แผนงานงบกลาง/
งานงบกลาง)
๒ โครงการ อย. น้อยในโรงเรียน

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อย. น้อย
ในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ด้านสารพิษ
ที่ปะปนในอาหารและสามารถตรวจสอบได้
พร้อมทั้งสามารถเผยแพร่ให้ประชาชนในหมู่บ้าน
ทราบได้ (แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข)
รวมงบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

๒๐๐,๐๐๐ ต.บ้านกลาง

สํานักปลัด
เทศบาล

 

๓๐,๐๐๐ ต.บ้านกลาง

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

 

๒๓๐,๐๐๐

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
แนวทางที่ ๓ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

๑ โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก โดยการจัดซื้อวัสดุเคมีควบคุมโรค
เช่น ทรายอะเบท น้ํายา น้ํามันเชื้อเพลิงผสมใน
เครื่องพ่นยุง อุปกรณ์และเวชภัณฑ์อื่น ๆ (แผนงาน
สาธารณสุข/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

๑๕๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

๒ โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า โดยการจัดซื้อวัสดุเคมีควบคุมโรค
ยาฉีดคุมกําเนิดสุนัขและแมว อุปกรณ์และเวชภัณฑ์
ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (แผนงานสาธารณสุข/
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

๕๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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 ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
แนวทางที่ ๓ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
๓ โครงการพัฒนาศักยภาพ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
ชมรมเบาหวานความดัน ชมรมเบาหวานความดันโลหิตสูงตําบลบ้านกลาง เพื่อ
โลหิตสูงตําบลบ้านกลาง จัดอบรมสมาชิกชมรมเบาหวานความดัน จัดประชุม
อสม. ด้านโรคไม่ติดต่อ และกิจกรรมศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการชมรมฯ (แผนงานสาธารณสุข/
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

รวมงบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)
๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

พื้นที่
ต.บ้านกลาง

หน่วย
ดําเนินการ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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 ประจําปีงบปะมาณ ๒๕๕๖
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
การฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏบัติงานด้าน
สาธารณสุขในชุมชนและการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้นอกสถานที่ (แผนงานสาธารณสุข/
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

พื้นที่

๓๐๐,๐๐๐ ต.บ้านกลาง

หน่วย
ดําเนินการ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. ๒๕๕๕
พ.ศ. ๒๕๕๖
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 ประจําปีงบปะมาณ ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
แนวทางที่ ๔ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขทั้งภาครัฐ-ภาคเอกชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
๒ โครงการวัน อสม. แห่งชาติ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวัน อสม.
แห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข
เกิดพลังในการทํางานด้านสาธารณสุขมูลฐานชุมชน
อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเข้มแข็ง ความ
สามัคคีของกลุ่มพลังมวลชน อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหม้าน โดยมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬา อสม.
การประกวดหรือแข่งขันด้านการออกกําลังกาย
อาหาร อารมณ์ อนามัยสิ่งแวดล้อมและอบายมุข
ของ อสม. (แผนงานสาธารณสุข/ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข)

รวมงบประมาณ

พื้นที่

๖๐,๐๐๐ ต.บ้านกลาง

๓๖๐,๐๐๐

หน่วย
ดําเนินการ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. ๒๕๕๕
พ.ศ. ๒๕๕๖
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 ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
แนวทางที่ ๕ การส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรท้องถิ่น
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
๑ โครงการส่งเสริมการแพทย์ - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม
แผนไทยและสมุนไพรท้องถิ่น การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริมให้ประชาชนได้นําหลักการแพทย์แผนไทย
มาใช้ในการรักษาพยาบาล ทบทวนองค์ความรู้
และส่งเสริมให้ประชาชนได้นําสมุนไพรท้องถิ่น
มาใช้ในการรักษาพยาบาลภายในครัวเรือน
(แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข)

งบประมาณ
(บาท)
๒๐,๐๐๐

พื้นที่
ต.บ้านกลาง

หน่วย
ดําเนินการ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. ๒๕๕๕
พ.ศ. ๒๕๕๖
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 ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
แนวทางที่ ๕ การส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรท้องถิ่น
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
๒ โครงการพัฒนาการจัดบริการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
งานแพทย์แผนไทย
ที่ใช้สําหรับการปฏิบัติงานตลอดจนเป็นค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อยกระดับเป็น
แพทยืแผนไทย เพื่อให้บริการในชุมชน
(แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข)

รวมงบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)
๑๕๐,๐๐๐

๑๗๐,๐๐๐

พื้นที่
ต.บ้านกลาง

หน่วย
ดําเนินการ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. ๒๕๕๕
พ.ศ. ๒๕๕๖
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 ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
แนวทางที่ ๗ การสนับสนุน ส่งเสริม การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนในการจัดบริการด้านสาธารณสุขในชุมชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
หน่วย
พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ. ๒๕๕๖
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 โครงการพัฒนาร้านเสริมสวย- - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนา
แต่งผม ตําบลบ้านกลาง
ร้านเสริมสวย-แต่งผม ตําบลบ้านกลาง เพื่อกระตุ้น
ให้ร้านเสริมสวย - แต่งผม พัฒนาตนเองให้ได้
มาตรฐานคุ้มครองสุขภาพของผู้ใช้บริการ
(แผนงานสาธารณสุข/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข)

รวมงบประมาณ

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

  

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
(งบเงินอุดหนุน)
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
แนวทางที่ ๑ การส่งเสริมพัฒนาสุขาภิบาลและระบบบริการสาธารณสุข
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
๑ เงินอุดหนุนชมรมอาสาสมัคร - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนา
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน สาธารณสุขมูลฐานในการพัฒนากิจกรรม
สาธารณสุขมูลฐานในหมู่บ้าน จํานวน ๑๒ หมู่บ้าน
หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐.-บาท

รวมงบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

๒๔๐,๐๐๐ ต.บ้านกลาง

๒๔๐,๐๐๐

หน่วย
ดําเนินการ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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 ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางที่ ๔ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรในองค์กร
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
๑ โครงการบริหารจัดการ
ด้านการฝึกอบรมและ
เดินทางไปปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลตําบลบ้านกลาง

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการหรือเข้ารับการอบรมสัมมนา
ตามระเบียบที่ทางราชการกําหนด แยกเป็น
๑. สํานักปลัดเทศบาล (๐๐๑๑๑)
๒. กองวิชาการและแผนงาน (๐๐๑๑๒)
๓. กองคลัง (๐๐๑๑๓)
๔. กองช่าง (๐๐๒๔๑)
๕. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (๐๐๒๒๑)
๖. กองสวัสดิการสังคม (๐๐๒๓๑)
๗. กองการศึกษา (๐๐๒๒๑)

งบประมาณ
(บาท)
๗๓๐,๐๐๐

๔๘๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

พื้นที่
เทศบาลตําบล
บ้านกลาง

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

ทุกกอง

































































































แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางที่ ๔ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรในองค์กร
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
๒ โครงการพัฒนาด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม โดยจัดอบรมด้านคุณธรรม
และจริยธรรม ให้แก่บุคลากรในสังกัดเทศบาล
ตําบลบ้านกลาง (แผนงานบริหารงานทั่วไป/
งานบริหารทั่วไป)

๓ โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในหน่วยงาน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในหน่วยงาน โดยจัดอบรมสัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้าง ในหน่วยงานทุกกอง ให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(แผนงานบริหารงานทั่วไป/ งานบริหารทั่วไป)

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

๓๐,๐๐๐ ต.บ้านกลาง

สํานักปลัด
เทศบาล

๑๕๐,๐๐๐ ต.บ้านกลาง

สํานักปลัด
เทศบาล

พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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 ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางที่ ๔ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรในองค์กร
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
๔ โครงการพัฒนาศักยภาพ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้นําท้องถิ่น
ท้องถิ่น และผู้นําท้องถิ่น โดยจัดอบรมสัมมนา และทัศนศึกษาดูงานของ
คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้นํา
ท้องถิ่น รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้
ความเข้าใจด้านการบริหารงานท้องถิ่นและการพัฒนา
ท้องถิ่น สามารถนํามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น (แผนงานบริหารงานทั่วไป/
งานบริหารทั่วไป)

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

๑๕๐,๐๐๐ ต.บ้านกลาง

หน่วย
ดําเนินการ
สํานักปลัด
เทศบาล

พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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 ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางที่ ๔ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรในองค์กร
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
๕ ค่าทุนการศึกษา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าทุนการศึกษาสําหรับการศึกษา
หรือพัฒนาองค์ความรู้ในระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโทให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเจ้าหน้าที่ ฯลฯ หลักเกณฑ์ตามประกาศ
และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย
(แผนงานงบกลาง/ งานงบกลาง)

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

๑๒๐,๐๐๐ ต.บ้านกลาง

หน่วย
ดําเนินการ
สํานักปลัด
เทศบาล

พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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 ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางที่ ๔ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรในองค์กร
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
๖ โครงการจัดเตรียม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเตรียม
ความพร้อมของท้องถิ่น เพื่อ ความพร้อมของท้องถิ่น ในการเข้าสู่ประชาคม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
อาเซียน โดยจัดอบรมสัมมนาเชิงวิชาการให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจและหรือศึกษาดูงานศูนย์กลาง
การค้าการลงทุนทางเศรษฐกิจ หรือด้านอื่นๆ
สําหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาล พนักงานครู
เด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชนในตําบล
(แผนงานบริหารงานทั่วไป/ งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ)

รวมงบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

๑๕๐,๐๐๐ ตําบลบ้านกลาง

๑,๓๓๐,๐๐๐

หน่วย
ดําเนินการ
กองวิชาการ
และแผนงาน

พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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 ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางที่ ๕ การปรับปรุงและพัฒนารายได้ของท้องถิ่น
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
๑ โครงการพัฒนาศักยภาพ
การจัดเก็บรายได้

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
การจัดเก็บรายได้ เพื่อนําไปเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ ความชํานาญในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ด้านการจัดเก็บรายได้และงานแผนที่ภาษีของเจ้าหน้าที่
(แผนงานบริหารงานทั่วไป/ งานบริหารงานคลัง)

๒ โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงระบบแผนที่
และทะเบียนทรัพย์สิน
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่ใช้ในการ
จัดเก็บ (แผนงานบริหารงานทั่วไป/ งานบริหารงานคลัง)
รวมงบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

หน่วย
พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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

๓๐,๐๐๐ ต.บ้านกลาง

กองคลัง

๒๐,๐๐๐ ต.บ้านกลาง

กองคลัง

๕๐,๐๐๐





แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางที่ ๖ การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
๑ โครงการบริหารจัดการ
ระบบสาธารณูปโภคและ
ระบบโทรคมนาคมของ
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
(๐๐๑๑๑)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสาธารณูปโภคและ
โทรคมนาคมของเทศบาลตําบลบ้านกลาง เช่น ค่าไฟฟ้า
ค่าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าใช้บริการ Internet ฯลฯ
ในกิจการงานของเทศบาลตําบลบ้านกลาง แยกเป็น
- ค่าไฟฟ้า
- ค่าน้ําประปา
- ค่าโทรศัพท์
- ค่าไปรษณีย์
- ค่าบริการโทรคมนาคม

งบประมาณ
(บาท)
๑,๕๑๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐
๑๒๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๑๒๐,๐๐๐
๑๒๐,๐๐๐

พื้นที่

หน่วย
พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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

เทศบาล
สํานักปลัด
ตําบลบ้านกลาง เทศบาล









































































แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางที่ ๖ การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
๒ โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างให้ได้มาซึ่ง
เพื่อการปฏิบัติงานของ
วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบล
เทศบาลตําบลบ้านกลาง บ้านกลาง แยกเป็น
๑. สํานักปลัดเทศบาล (๐๐๑๑๑)
- วัสดุสํานักงาน
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- วัสดุงานบ้านงานครัว
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- วัสดุคอมพิวเตอร์
- วัสดุเครื่องแต่งกาย
- วัสดุเครื่องดับเพลิง

งบประมาณ
(บาท)
๑๐,๕๙๐,๕๕๐

พื้นที่
เทศบาล
ตําบลบ้านกลาง

หน่วย
พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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
ทุกกอง

เทศบาล
สํานักปลัด
๖๐,๐๐๐ ตําบลบ้านกลาง เทศบาล
๒๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

































































































แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางที่ ๖ การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
๒ โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
เพื่อการปฏิบัติงานของ
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
(ต่อ)

๒. กองวิชาการและแผนงาน (๐๐๑๑๒)
- วัสดุสํานักงาน
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- วัสดุงานบ้านงานครัว
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- วัสดุคอมพิวเตอร์
๓. กองคลัง (๐๐๑๑๓)
- วัสดุสํานักงาน
- วัสุดงานบ้านงานครัว
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- วัสดุคอมพิวเตอร์

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

หน่วย
พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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

เทศบาล
กองวิชาการ
๖๐,๐๐๐ ตําบลบ้านกลาง และแผนงาน
๑๐๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
เทศบาล
๘๐,๐๐๐ ตําบลบ้านกลาง
๒,๐๐๐,๐๐๐
๒,๒๐๐,๐๐๐
๘๕,๐๐๐





































































































































กองคลัง

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางที่ ๖ การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
- วัสดุอื่น
๒ โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
เพื่อการปฏิบัติงานของ
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
(ต่อ)

๔. กองช่าง (๐๐๒๔๑)
- วัสดุสํานักงาน
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- วัสุดงานบ้านงานครัว
- วัสดุก่อสร้าง
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- วัสดุการเกษตร
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- วัสดุเครื่องแต่งกาย
- วัสดุคอมพิวเตอร์

งบประมาณ
(บาท)
๔๐,๐๐๐

พื้นที่

เทศบาล
๖๐,๐๐๐ ตําบลบ้านกลาง
๕๐๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐

หน่วย
พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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
           
กองช่าง
























































































































แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางที่ ๖ การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)

๒ โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
เพื่อการปฏิบัติงานของ
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
(ต่อ)

๕. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (๐๐๒๒๑)
- วัสดุสํานักงาน
- วัสุดงานบ้านงานครัว
- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
- วัสดุการเกษตร
- วัสดุคอมพิวเตอร์
๖. กองสวัสดิการสังคม (๐๐๒๒๓)
- วัสดุสํานักงาน
- วัสุดงานบ้านงานครัว
- วัสดุก่อสร้าง

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

หน่วย
พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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

เทศบาล กองสาธารณสุข
๕๐,๐๐๐ ตําบลบ้านกลาง และสิ่งแวดล้อม 
๑๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐




































































เทศบาล กองสวัสดิการ
๕๐,๐๐๐ ตําบลบ้านกลาง
สังคม
           
๑๐,๐๐๐
           
๑๐๐,๐๐๐
           

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางที่ ๖ การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
- วัสดุคอมพิวเตอร์
๒ โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ๗. กองการศึกษา (๐๐๒๑๑)
เพื่อการปฏิบัติงานของ
- วัสดุสํานักงาน
เทศบาลตําบลบ้านกลาง - วัสุดุไฟฟ้าและวิทยุ
(ต่อ)
- วัสุดงานบ้านงานครัว
- วัสดุก่อสร้าง
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- วัสดุเครื่องแต่งกาย
- วัสดุคอมพิวเตอร์
- ค่าอาหารเสริม (นม)
- วัสดุการเกษตร
- วัสดุการศึกษา

งบประมาณ
(บาท)
๔๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๖๔๓,๗๗๐
๖๐,๐๐๐
๒,๐๐๘,๐๘๐
๑๐,๐๐๐
๘๒๘,๗๐๐

หน่วย
พ.ศ.๒๕๕๕
ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค
  
เทศบาล กองการศึกษา
ตําบลบ้านกลาง
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
พื้นที่

พ.ศ.๒๕๕๖
ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
        



































































































แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางที่ ๖ การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
- วัสดุอื่น
๓ โครงการจัดซื้อและบํารุง - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์
รักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ประเภทต่างๆ เพื่อนํามาใช้ในการปฏิบัติงานของ
ของเทศบาลตําบลบ้านกลาง เทศบาลตําบลบ้านกลาง รวมทั้งเป็นค่าบํารุงรักษา
และซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ แยกเป็น
๑. สํานักปลัดเทศบาล มีรายการดังนี้
๑.๑ ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์สําเนาระบบดิจิตอล
๑.๒ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
๑.๓ ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)
๓๐,๐๐๐
๑,๘๔๕,๓๐๐

พื้นที่

เทศบาล
ตําบลบ้านกลาง

หน่วย
พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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
           
ทุกกอง

เทศบาล
สํานักปลัด
๙๐,๐๐๐ ตําบลบ้านกลาง เทศบาล
๑๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐


           
           

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางที่ ๖ การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)

๓ โครงการจัดซื้อและบํารุง ๒. กองวิชาการและแผนงาน มีรายการดังนี้
รักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ๒.๑ ครุภัณฑ์สํานักงาน
ของเทศบาลตําบลบ้านกลาง
๑) ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน ๔ ตัว
(ต่อ)
๒) ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน ๑๐ ตัว
๓) ค่าจัดซื้อชุดรับแขก จํานวน ๑ ชุด
๒.๒ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
๑) ค่าจัดซื้อไมโครโฟนชนิดคอนเดนเซอร์
จํานวน ๒ ชุด
๒) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมเพรสเซอร์ จํานวน ๒ เครื่อง
๓) ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมลําโพง

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

หน่วย
พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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

เทศบาล
กองวิชาการ
ตําบลบ้านกลาง และแผนงาน
๑๖,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐





๒๐,๐๐๐



๑๔,๐๐๐
๘,๐๐๐




แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางที่ ๖ การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
จํานวน ๑ ชุด
๓ โครงการจัดซื้อและบํารุง
๒.๓ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
รักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
๑) ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล
ของเทศบาลตําบลบ้านกลาง
จํานวน ๑ เครื่อง
(ต่อ)
๒.๔ ครุภัณฑ์สํารวจ
๑) ค่าจัดซื้อบันไดอลูมิเนียมแบบเลื่อน
จํานวน ๑ ตัว
๒.๕ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๑) ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน ๑ ชุด
๒.๖ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
๒.๗ ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

หน่วย
พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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

เทศบาล
กองวิชาการ
๗,๐๐๐ ตําบลบ้านกลาง และแผนงาน

๘,๐๐๐

๓๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐






           
           

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางที่ ๖ การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)

๓ โครงการจัดซื้อและบํารุง ๓. กองคลัง มีรายการดังนี้
รักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ๓.๑ ครุภัณฑ์สํานักงาน
ของเทศบาลตําบลบ้านกลาง
๑) ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน ๒ ตัว
(ต่อ)
๒) ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน ๒ ตัว
๓.๒ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
๓.๓ ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
๔. กองช่าง มีรายการดังนี้
๔.๑ ครุภัณฑ์สํานักงาน
๑) ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน ๕ ตัว

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

เทศบาล
ตําบลบ้านกลาง

หน่วย
พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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

กองคลัง

๘,๐๐๐
๔,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐



           
           
เทศบาล
ตําบลบ้านกลาง

๒๐,๐๐๐

กองช่าง


แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางที่ ๖ การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
๒) ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน ๑๐ ตัว
๓ โครงการจัดซื้อและบํารุง
๔.๒ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
รักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
๑) ค่าจัดซื้อไม้ชักฟิวส์ จํานวน ๑ อัน
ของเทศบาลตําบลบ้านกลาง ๔.๓ ครุภัณฑ์โรงงาน
(ต่อ)
๑) ค่าจัดซื้อสว่านแท่นเจาะ จํานวน ๑ เครื่อง
๒) ค่าจัดซื้อมอเตอร์หินเจีย จํานวน ๑ เครื่อง
๓) ค่าจัดซื้อปากกาจับชิ้นงาน จํานวน ๑ ตัว
๔.๔ ครุภัณฑ์สํารวจ
๑) ค่าจัดซื้อไม้สตาฟฟ์แบบสไลด์ ขนาด ๓ เมตร
จํานวน ๑ อัน
๒) ค่าจัดซื้อไม้สตาฟฟ์แบบสไลด์ ขนาด ๔ เมตร

งบประมาณ
(บาท)
๒๐,๐๐๐

พื้นที่

เทศบาล
๑๔,๐๐๐ ตําบลบ้านกลาง

หน่วย
พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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

กองช่าง


๒๐,๐๐๐
๔,๕๐๐
๔,๘๐๐





๓,๐๐๐



๔,๐๐๐



แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางที่ ๖ การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
จํานวน ๑ อัน
๓ โครงการจัดซื้อและบํารุง
๔.๔ ครุภัณฑ์สํารวจ (ต่อ)
รักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
๓) ค่าจัดซื้อไม้สตาฟฟ์แบบสไลด์ ขนาด ๕ เมตร
ของเทศบาลตําบลบ้านกลาง
จํานวน ๑ อัน
(ต่อ)

๔) ค่าจัดซื้อโพลขาว-แดง แบบเกลียว
ควมยาว ๓ เมตร จํานวน ๒ อัน

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

หน่วย
พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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

๕,๐๐๐



๔,๐๐๐



๔.๕ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

๒๓๐,๐๐๐

           

๔.๖ ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

๓๐๐,๐๐๐

           

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางที่ ๖ การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)

๓ โครงการจัดซื้อและบํารุง ๕. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีรายการดังนี้
รักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ๕.๑ ครุภัณฑ์สํานักงาน
ของเทศบาลตําบลบ้านกลาง
๑) ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน ๑ ตัว
(ต่อ)
๒) ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน ๒ ตัว
๕.๒ ครุภัณฑ์การเกษตร
๑) ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง
จํานวน ๑ เครื่อง
๒) ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ขนาดเล็ก
จํานวน ๑๒ เครื่อง

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

หน่วย
พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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

เทศบาล กองสาธารณสุข
ตําบลบ้านกลาง และสิ่งแวดล้อม
๑,๐๐๐
๘,๐๐๐




๑๗,๐๐๐



๖๐,๐๐๐



แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางที่ ๖ การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
๓) ค่าจัดซื้อเครื่องหั่นย่อยกิ่งไม้ จํานวน ๑ เครื่อง

๓ โครงการจัดซื้อและบํารุง
๕.๓ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
รักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
๑) ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล
ของเทศบาลตําบลบ้านกลาง
จํานวน ๑ เครื่อง
(ต่อ)
๕.๔ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์
๑) ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต ชนิด
ปรอทแบบตั้งพื้นพร้อมล้อเลื่อน จํานวน ๑ ชุด
๕.๕ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๑) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน ๑ ชุด
๒) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ (Printer) ชนิดองค์เจ็ท

งบประมาณ
(บาท)
๗๐,๐๐๐

พื้นที่

หน่วย
พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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


เทศบาล กองสาธารณสุข
๗,๐๐๐ ตําบลบ้านกลาง และสิ่งแวดล้อม



๑๕,๐๐๐



๓๐,๐๐๐
๕,๐๐๐




แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางที่ ๖ การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(Inkjet) จํานวน ๑ เครื่อง

๓ โครงการจัดซื้อและบํารุง
๕.๕ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
๓) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ (Printer) ชนิดเลเซอร์
ของเทศบาลตําบลบ้านกลาง
(Laser) จํานวน ๑ เครื่อง
(ต่อ)
๕.๔ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
๕.๕ ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
๖. กองสวัสดิการสังคม มีรายการดังนี้
๖.๑ ครุภัณฑ์สํานักงาน
๑) ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน ๒ ตัว

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

หน่วย
พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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

เทศบาล กองสาธารณสุข
๑๐,๐๐๐ ตําบลบ้านกลาง และสิ่งแวดล้อม
๒๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

           
           
เทศบาล กองสวัสดิการ
ตําบลบ้านกลาง
สังคม

๙,๐๐๐



แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางที่ ๖ การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
๒) ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน ๒ ตัว
๓) ค่าจัดซื้อตู้ลิ้นชักเหล็ก จํานวน 2 หลัง
๓ โครงการจัดซื้อและบํารุง
๖.๒ ครุภัณฑ์การศึกษา
รักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
๑) ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม จํานวน ๑ ชุด
ของเทศบาลตําบลบ้านกลาง ๖.๓ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(ต่อ)
๑) ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดีย โปรเจคเตอร์
จํานวน ๑ ชุด
๒) ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมเครื่องบันทึกภาพ
จํานวน ๑ ชุด
๖.๔ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๑) ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน ๑ ชุด
๒) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ (Printer) จํานวน ๑ เครื่อง

งบประมาณ
(บาท)
๔,๐๐๐
๘,๐๐๐

พื้นที่

หน่วย
พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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



เทศบาล กองสวัสดิการ
๑๐๐,๐๐๐ ตําบลบ้านกลาง
สังคม



๒๒,๐๐๐



๓๕,๐๐๐



๓๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐




แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางที่ ๖ การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
๖.๓ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
๖.๔ ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
๓ โครงการจัดซื้อและบํารุง ๗. กองการศึกษา มีรายการดังนี้
รักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ๗.๑ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ของเทศบาลตําบลบ้านกลาง ๗.๒ ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
(ต่อ)
๔ ค่าปรับปรุงระบบเสียง
ตามสาย หมู่ที่ ๑๐
บ้านประตูโขง

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงขยายระบบ
เสียงตามสาย หมู่ที่ ๑๐ บ้านประตูโขง โดยขยายระบบ
เสียงตามสายไปด้านทิศตะวันตกของหมู่ ๑๐ จํานวน
๔ จุด

งบประมาณ
(บาท)
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

พื้นที่

เทศบาล

หน่วย
พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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
           
           
กองการศึกษา

๕๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

๑๖๕,๐๐๐

           
           

หมู่ที่ ๑๐
กองวิชาการ
บ้านประตูโขง และแผนงาน

 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางที่ ๖ การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
รวมงบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)
๑๔,๑๑๐,๘๕๐

พื้นที่

หน่วย
พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางที่ ๗ การสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
หน่วย
พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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 โครงการพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยและเจ้าหน้าที่
เทศกิจ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และเจ้าหน้าที่เทศกิจ ของเทศบาลตําบลบ้านกลาง
โดยการจัดอบรมและฝึกปฏิบัติเจ้าหน้าป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่เทศกิจ ให้มี
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น (แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน)

๓๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

สํานักปลัด
เทศบาล



แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางที่ ๗ การสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
หน่วย
พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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 โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.) ของเทศบาลตําบลบ้านกลาง โดยจัด
ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้มีความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานช่วยเหลือทางราชการในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น (แผนงานการรักษาความสงบภายใน/
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน)

๖๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

สํานักปลัด
เทศบาล



แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางที่ ๗ การสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
หน่วย
พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม
ดับเพลิง
อาสาสมัครดับเพลิงทีมดับเพลิงสถานประกอบการ
ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลบ้านกลาง โดยจัด
ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติเจ้าหน้าที่และทีมดับเพลิง
สถานประกอบการ ปฏิบัติงานทางด้านป้องกัน
ระงับอัคคีภัยได้อย่างถูกต้องรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล (แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน)

๖๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

สํานักปลัด
เทศบาล



แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางที่ ๗ การสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
หน่วย
พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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
๔ เงินสํารองจ่าย

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายสําหรับจ่ายในกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเป็นกรณีการเกิดเหตุสาธารณภัย
หรือไม่สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประเภทใดประเภทหนึ่ง (แผนงานงบกลาง/
งานงบกลาง)

รวมงบประมาณ

๑,๐๐๖,๐๐๐

๑,๑๕๖,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

สํานักปลัด
เทศบาล
(งบกลาง)

           

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางที่ ๘ การบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาจราจร
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

หน่วย
ดําเนินการ

๑ โครงการรณรงค์ป้องกันและ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
เทศกาลสําคัญ
สําคัญ โดยตั้งจุดบริการอํานวยความสะดวก
ประชาชนในช่วงเทศกาล เช่น เทศกาลปีใหม่
เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ (แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน)

๓๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

สํานักปลัด
เทศบาล

๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของตํารวจจราจร
และเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร
(แผนงานงบกลาง/ งานงบกลาง)

๑๐๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

สํานักปลัด
เทศบาล

รวมงบประมาณ

๑๓๐,๐๐๐

พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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 ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
(เงินอุดหนุน)
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
หน่วย
พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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

เมืองลําพูน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

๓๕,๐๐๐ ที่ทําการปกครอง

สํานักปลัด

อําเภอเมืองลําพูน

เทศบาล

๓๒,๐๐๐ สํานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลําพูน

สํานักปลัด
เทศบาล



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



แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
(เงินอุดหนุน)
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
หน่วย
พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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 เงินอุดหนุนเครือข่าย
คณะกรรมการสอบสวนทาง
วินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
จังหวัดลําพูน

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณให้แก่
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดลําพูน

๒,๐๐๐

รวมงบประมาณ

๖๙,๐๐๐

เครือข่าย
กองวิชาการ
คณะกรรมการ และแผนงาน
สอบสวนทางวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่น
จังหวัดลําพูน



แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
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)

รวมงบประมาณ

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ต.บ้านกลาง

กองวิชาการ
และแผนงาน

พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
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 ๒๕๕๖
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.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๖
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
  

