แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน

กองวิชาการและแผนงาน
ฝ%ายแผนงานและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบานกลาง

* บทนํา *
………………………..

บทนํา
การจัดทําแผนการดําเนินงาน
………………………………………………….
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และที่เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ. ๒๕59 กําหนดประเภทของแผนพัฒนา
ทองถิ่นไว ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
“แผนพัฒนา” หมายความวา แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป4ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
“แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป” หมายความวา แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่กําหนดวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เป8าประสงค ตัวชี้วัด คาเป8าหมาย
และกลยุทธ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมูบาน
หรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป@นการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทําขึ้นสําหรับป4งบประมาณแตละป4 ซึ่งมีความตอเนื่องและเป@นแผนกาวหนาและให
หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป4
“โครงการพัฒนา” หมายความวา โครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป4ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและดําเนินการเพื่อใหการพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศนที่กําหนดไว
“แผนการดําเนินงาน” หมายความวา แผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการ
จริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําป4งบประมาณนั้น

จุดมุ-งหมายของแผนการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงาน มีจุ ดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอีย ดแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิ จกรรมที่ดําเนินการจริ งทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ประจําป4งบประมาณนั้น แผนการดําเนินงานเป@นเอกสารที่ระบุแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดําเนินการในป4งบประมาณนั้น ทําใหแนวทางในการ
ดําเนินงานในป4งบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตาง ๆ
ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นป4มีความสะดวกมากขึ้นอีกดวย
ขั้นตอนในการจัดทําแผนการดําเนินงาน
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และที่เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.๒๕59 ไดกําหนดใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจัดทําแผนการดําเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี้
ขอ ๒๖ การจัดทําแผนการดําเนินงานใหดําเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดําเนินการดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่น ๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถิ่นประกาศเป@นแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ใหปGดประกาศแผนการ
ดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศเพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปGดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน

จากขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานขางตนสามารถเขียนแผนภูมิไดดังนี้

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
หนวยงานอื่น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

จัดทํารางแผนการดําเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

เสนอรางแผนการดําเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น

พิจารณารางแผนการดําเนินงาน
เสนอรางแผนการดําเนินงานตอผูบริหาร

ผูบริหารทองถิ่น

ผูบริหารทองถิ่นอนุมัติ
ประกาศใช

ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป4 งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือ
ไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น ๆ ที่ตองดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในป4งบประมาณนั้นการ
ขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเป@นอํานาจของผูบริหารทองถิ่น
แนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทํา ดังนี้
๑. เป@นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป@นแผนดําเนินงานในชวงระยะเวลาตางๆ
๒. จัดทําหลังจากที่ไดมีการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป4แลว
๓. แสดงถึงเป8าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดําเนินงานจริง
๔. เป@นการรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานที่จะเขามาดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประโยชน8ของแผนการดําเนินงาน
๑. เป@นเครื่องมือที่สําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น
๒. เป@นเครื่องมือในการควบคุมการดําเนินงานใหเป@นไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๓. เป@นเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงาน และการประเมินผลการดําเนินงานของทองถิ่น
**********************************************

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบานกลาง

* บัญชีสรุปโครงการ/ กิจกรรม *
………………………..

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดําเนินงาน ประจําป:งบประมาณ ๒๕๖1
เทศบาลตําบลบานกลาง

ยุทธศาสตร/ แนวทาง
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
แผนงานที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการท<องเที่ยว
แผนงานที่ 1 แผนงานสร#างความเข#มแข็งของชุมชน
รวม
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม
แผนงานที่ 1 แผนงานสังคมสงเคราะห6
แผนงานที่ 2 แผนงานสร#างความเข#มแข็งของชุมชน
แผนงานที่ 3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานที่ 4 แผนงานงบกลาง
รวม

แบบ ผด.01

คิดเปน
จํานวน
รอยละของ
รอยละของ
โครงการที่
จํานวนงบประมาณ
งบประมาณ
ดําเนินการ โครงการ
ทั้งหมด

หน<วยการดําเนินงาน

๕
๕

๔.๑๗
๔.๑๗

๑๐,๐๕๕,๕๐๐
10,055,500

๗.๖๗
๗.๖๗

กองชาง

๒
๒

๑.๖๗
๑.๖๗

๑๕๐,๐๐๐
150,000

๐.๑๑
๐.๑๑

กองสวัสดิการสังคม

๑
๔
๑๓
๔
๒๒

๐.๘๓
๓.๓๓
๑๐.๘๓
๓.๓๓
๑๘.๓๓

๓๐๐,๐๐๐
๕๒๐,๐๐๐
๕๖๕,๐๐๐
๑๔,๔๓๕,๖๐๐
15,820,600

๐.๒๓
๐.๔๐
๐.๔๓
๑๑.๐๑
๑๒.๐๗

กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา
สํานักปลัดเทศบาล

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดําเนินงาน ประจําป:งบประมาณ ๒๕๖1
เทศบาลตําบลบานกลาง

ยุทธศาสตร/ แนวทาง
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แผนงานที่ 1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
แผนงานที่ 2 แผนงานสาธารณสุข
รวม
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา
แผนงานที่ 1 แผนงานการศึกษา
แผนงานที่ 2 แผนงานสร#างความเข#มแข็งของชุมชน
แผนงานที่ 3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบสาธารณสุข
แผนงานที่ 1 แผนงานสาธารณสุข
แผนงานที่ 2 แผนงานงบกลาง
รวม

แบบ ผด.01

คิดเปน
จํานวน
รอยละของ
รอยละของ
โครงการที่
จํานวนงบประมาณ
งบประมาณ
ดําเนินการ โครงการ
ทั้งหมด

หน<วยการดําเนินงาน

๑
๑

๐.๘๓
๐.๘๓

๘๐,๐๐๐
๒๕,๐๐๐

๐.๐๖
๐.๐๒

สํานักปลัดเทศบาล
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล#อม

๒

๑.๖๗

105,000

๐.๐๘

๑๕
๑
๑
๑๗

๑๒.๕๐
๐.๘๓
๐.๘๓
๑๔.๑๗

๑๑,๔๒๑,๐๗๔
๑๐๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
11,571,074

๘.๗๑
๐.๐๘
๐.๐๔
๘.๘๓

กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา

๑๑

๙.๑๗

๗๒๐,๐๐๐

๐.๕๕

๑
๑๒

๐.๘๓
๑๐.๐๐

๒๐๐,๐๐๐
920,000

๐.๑๕
๐.๗๐

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล#อม
สํานักปลัดเทศบาล

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดําเนินงาน ประจําป:งบประมาณ ๒๕๖1
เทศบาลตําบลบานกลาง

ยุทธศาสตร/ แนวทาง

แบบ ผด.01

คิดเปน
จํานวน
รอยละของ
รอยละของ
โครงการที่
จํานวนงบประมาณ
งบประมาณ
ดําเนินการ โครงการ
ทั้งหมด

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
แผนงานที่ 1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

๒๕

๒๐.๘๓

๒๗,๙๔๖,๘๑๐

๒๑.๓๒

แผนงานที่ 2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
แผนงานที่ 3 แผนงานการศึกษา
แผนงานที่ 4 แผนงานสาธารณสุข

๕
๕
๕

๔.๑๗
๔.๑๗
๔.๑๗

๒,๖๗๕,๙๔๐
๒๓,๕๑๕,๘๘๐
๔,๕๖๓,๘๔๐

๒.๐๔
๑๗.๙๔
๓.๔๘

แผนงานที่ 5 แผนงานสังคมสงเคราะห6
แผนงานที่ 6 แผนงานเคหะและชุมชน

๕
๕

๔.๑๗
๔.๑๗

๓,๒๑๙,๗๓๐
๒๑,๓๘๗,๐๒๐

๒.๔๖
๑๖.๓๒

แผนงานที่ 7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานที่ 8 แผนงานงบกลาง
รวม
๘. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดทําระบบฐานขอมูลทองถิ่น
แผนงานที่ 1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
รวม
รวมทั้งสิ้น

๑
๘
๕๙

๐.๘๓
๖.๖๗
๔๙.๑๗

๕๐,๐๐๐
๙,๐๗๒,๖๐๖
92,431,826

๐.๐๔
๖.๙๒
๗๐.๕๒

๑
๑
๑๒๐

๐.๘๓
๐.๘๓
๑๐๐

๑๐,๐๐๐
10,000
๑๓๑,๐๖๔,๐๐๐

๐.๐๑
๐.๐๑
๑๐๐

หน<วยการดําเนินงาน

สํานักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
สํานักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล#อม
กองสวัสดิการสังคม
กองชาง/กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล#อม
กองการศึกษา
สํานักปลัดเทศบาล

กองวิชาการและแผนงาน

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบานกลาง

* บัญชีโครงการตามยุทธศาสตร&การพัฒนา *
………………………..

แผนการดําเนินงาน ประจําป3งบประมาณ ๒561
เทศบาลตําบลบานกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แผนงานที่ ๑ แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

หนวย พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
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 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
และสิ่งกอสราง
เชน คาปรับปรุงอาคาร คาปรับปรุงระบบระบายน้ํา ฯลฯ
ปรากฎตามแผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

200,000 ต.บานกลาง

กองชาง

๒ คากอสรางหองน้ํา - หองสวม
โรงเรียนเทศบาล 1 บานกลาง

700,000 รร.เทศบาล 1
บานกลาง

กองชาง

เพื่อจายเปนคากอสรางหองน้ํา - หองสวม โรงเรียนเทศบาล 1
บานกลาง ขนาดกวางไมนอยกวา 3.00 เมตร ยาวไมนอยกวา
15.00 เมตร จํานวน 10 หอง สถานที่กอสรางภายในโรงเรียน
เทศบาล 1 บานกลาง
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตําบลบานกลาง)
ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

แผนการดําเนินงาน ประจําป3งบประมาณ ๒561
เทศบาลตําบลบานกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แผนงานที่ ๑ แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
๓ คากอสรางรั้ว คสล.ขางศาลา
เพื่อจายเปนคากอสรางรั้ว คสล. ขนาดความสูง ไมนอยกวา
255,500 ต.บานกลาง
ประชาคมเทศบาลตําบลบานกลาง 2.00 เมตร ความยาวไมนอยกวา 73.00 เมตร สถานที่กอสราง
บริเวณดานขางศาลาประชาคม เพื่อใชแสดงแนวเขตที่ดิน
และปCองกันผูบุกรุก
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตําบลบานกลาง)
ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
๔ คากอสรางถนน คสล. ภายใน
เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. ภายในสนามกีฬาเทศบาลตําบล
๗,๙๐๐,๐๐๐ ต.บานกลาง
สนามกีฬาเทศบาลตําบลบานกลาง บานกลาง ขนาดความกวางไมนอยกวา 20.00 เมตร ยาวไมนอยกวา
70.00 เมตร และความกวางไมนอยกวา 6.00 เมตร
ยาวไมนอยกวา 930.00 เมตร หนาเฉลี่ยไมนอยกวา 0.15 เมตร
หรือ มีพื้นที่ไมนอยกวา 6,980 ตารางเมตร พรอมทอลอด
คสล.มอก. ชั้น 3 ขนาด เสนผานศูนยMกลางไมนอยกวา 0.80 เมตร
เมตรและรางระบายน้ํารูปตัววี กวางไมนอยกวา 0.80 เมตร
ลึกเฉลี่ยไมนอยกวา 0.50 เมตร ความยาวรวมไมนอยกวา
1,000 เมตร ภายในสนามกีฬาเทศบาลตําบลบานกลาง

หนวย พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
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
กองชาง

กองชาง

แผนการดําเนินงาน ประจําป3งบประมาณ ๒561
เทศบาลตําบลบานกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แผนงานที่ ๑ แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
คากอสรางถนน คสล. ภายใน
หมูที่ 2 บานทาลอ-ศรีคํา
สนามกีฬาเทศบาลตําบลบานกลาง (ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตําบลบานกลาง)
(ตอ)
ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานไฟฟCาถนน (00242)

๕ คาเสริมผิวจราจรแอสฟQลทMติก
คอนกรีต

เพื่อจายเปนคาเสริมผิวจราจรแอสฟQลทMติกคอนกรีต ความกวาง
ไมนอยกวา 4.00 เมตร ความยาวไมนอยกวา 800.00 เมตร
หนาเฉลี่ยไมนอยกวา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
3,200 ตารางเมตร สถานที่กอสรางบริเวณสามแยกหอถังสูง
หมูที่ 6 บานสิงหMเคิ่ง ถึง สะพานขางลําน้ําแมยาก หมูที่ 8
บานแมยาก (ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตําบล
บานกลาง) ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานไฟฟCาถนน (00242)
รวมงบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

๑,๐๐๐,๐๐๐ บานสิงหMเคิ่ง
บานแมยาก

๑๐,๐๕๕,๕๐๐

หนวย พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
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

กองชาง

แผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบานกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
แผนงานที่ 1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

๑ โครงการสงเสริมสรางความรู เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินกิจสงเสริมสรางความรู
เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหแกกลุมผูนําหมูบาน
พอเพียง
กลุมสตรี กลุมอาสาสมัครตางๆโดยจายเปนคาเอกสาร
ป2ายโครงการ วัสดุอุปกรณ4การฝ6กอบรม คาตอบแทนวิทยากร
ฝ6กอบรมคาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
ผูเขารวมอบรมและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ปรากฏตามแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252)
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปA (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หนา 12

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ

50,000 ต.บานกลาง กองสวัสดิการสังคม

พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
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 ประจําป2งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบานกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
แผนงานที่ 1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

2 โครงการฝ6กอบรมสงเสริมอาชีพ เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฝ6กอบรมอาชีพทั้ง 12
ใหแกประชาชน 12 หมูบาน หมูบาน ตําบลบานกลาง ใหกับประชาชนในตําบลบานกลาง
เพื่อฝ6กอบรมใหความรู ดานสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน
ทั้ง 12 หมูบาน ในตําบลบานกลาง โดยจายเปนคาทําป2าย
โครงการ คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุฝ6กอบรม คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวันผูเขารวมฝ6กอบรมและ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ปรากฏตามแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252)
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปA (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หนา 13
รวมงบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ

๑๐๐,๐๐๐ ต.บานกลาง กองสวัสดิการสังคม

๑๕๐,๐๐๐

พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
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 ประจําป.งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบานกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม
แผนงานที่ 1 แผนงานสังคมสงเคราะห
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

๑ โครงการพัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ ในการจัดกิจกรรมฝ/กอบรมใหความรูแกผูสูงอายุ
ในตําบลบานกลางและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ โดยใหไดรับความรู
รอบดานและเหมาะสมตามวัย เชน ดานสุขภาพอนามัย ดาน
ภูมิป8ญญาศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ดานอาชีพ ดานสังคม ฯลฯ
โดยจายเปนคาป<ายโครงการ คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ=
คาจางเหมารถปรับอากาศพรอมน้ํามันเชื้อเพลิงไปกลับ คาหองพัก
คาเบี้ยเลี้ยงผูเขาศึกษาดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาอาหารกลางวัน คาอาหารเย็นสําหรับผูเขารวมอบรม
และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห= (00230)
งานสวัสดิการสังคมและสงเคราะห= (00232)
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปG (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หนา 10
รวมงบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ

๓๐๐,๐๐๐ ต.บานกลาง กองสวัสดิการสังคม

300,000

พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
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 ประจําป0งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบานกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม
แผนงานที่ 2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

๑ โครงการจัดทําแผนชุมชน 12
หมูบาน

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมฝ#กอบรมการจัดทํา
แผนชุมชนและกิจกรรมจัดเวทีประชาคมทบทวนการปรับปรุง
การจัดทําแผนชุมชนของประชาชน 12 หมูบานในตําบลบานกลาง
ใหแกผูนําหมูบานและคณะกรรมการหมูบาน ใหมีความรูการจัดทํา
แผนชุมชน โดยจายเปนคาป4ายโครงการ วัสดุและอุปกรณ5การ
ฝ6กอบรมคาตอบแทนวิทยากรฝ#กอบรม คาอาหารสําหรับผูเขารวม
ฝ#กอบรม คาถายเอกสารและจัดทํารูปเลมแผนชุมชน ฯลฯ
ปรากฏตามแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252)
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป6 (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หนา 11

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ

50,000 ต.บานกลาง กองสวัสดิการสังคม

พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
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 ประจําป0งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบานกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม
แผนงานที่ 2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
หนวย
โครงการ / กิจกรรม
พื้นที่
พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
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 โครงการเฝ4าระวังการคามนุษย5 และ เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมฝ#กอบรม ใหแก
20,000 ต.บานกลาง กองสวัสดิการสังคม
การป4องกันแกไขปGญหาความรุนแรง กลุมผูนําหมูบาน กลุมสตรี กลุมอาสาสมัครตางๆ คณะทํางานศูนย5
ตอเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว พัฒนาครอบครัว เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีความรูและทักษะการ
ป4องกันปGญหาการคามนุษย5คุมครองเด็กในชุมชน และการป4องกัน
ปGญหาความรุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว โดยจายเปน
คาเอกสาร ป4ายโครงการ วัสดุอุปกรณ5การฝ#กอบรม คาตอบแทน
วิทยากรฝ#กอบรมคาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
ผูเขารวมอบรมและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ปรากฏตามแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252)
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป6 (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หนา 14

แผนการดําเนินงาน ประจําป0งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบานกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม
แผนงานที่ 2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
๓ โครงการพัฒนาศักยภาพผูนํา
ทองถิ่น คณะทํางานศูนย5พัฒนา
ครอบครัว ชุมชน และสภาเด็ก
และเยาวชนตําบลบานกลาง

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการพัฒนาศักยภาพผูนําทองถิ่น
คณะทํางานศูนย5พัฒนาครอบครัวชุมชน และสภาเด็กและเยาวชน
ตําบลบานกลาง เพื่อจัดฝ#กอบรมและศึกษาดูงานเพื่อสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพอบรมใหความรูแกผูนําทองถิ่น คณะทํางานศูนย5
พัฒนาครอบครัวชุมชน และสภาเด็กและเยาวชนในตําบลบานกลาง
โดยจายเปนคาทําป4ายโครงการ คาตอบแทนวิทยากรฝ#กอบรม
คาวัสดุอุปกรณ5 คาจางเหมารถปรับอากาศพรอมน้ํามันเชื้อเพลิง
ไปกลับ คาหองพัก คาเบี้ยเลี้ยงผูเขารวมศึกษาดูงาน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาอาหารเย็น ผูเขารวมอบรม
และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ปรากฎตามแผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง
ของชุมชน (00252) (00250) อยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป6
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หนา 13

งบประมาณ
หนวย
พื้นที่
พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
(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
300,000 ต.บานกลาง กองสวัสดิการสังคม

แผนการดําเนินงาน ประจําป0งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบานกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม
แผนงานที่ 2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
๔ โครงการโรงเรียนพลเมืองตําบล
บานกลาง

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการโรงเรียนพลเมืองตําบลบานกลาง
เพื่อจัดฝ#กอบรมใหแกประชาชนในตําบลบานกลาง และเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของ โดยใหความรูสิทธิและหนาที่ของพลเมืองที่ดี
อยางรอบดาน ทั้งดานสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม คุณธรรม
และสงเสริมความสามัคคีในชุมชน โดยจายเปนคาทําป4ายโครงการ
คาตอบแทนวิทยากรฝ#กอบรม คาวัสดุอุปกรณ5ฝ#กอบรม
คาถายเอกสารประกอบการฝ#กอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาอาหารกลางวันผูเขารวมอบรมและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ปรากฏตามแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252)
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป6 (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หนา 12
รวมงบประมาณ

งบประมาณ
หนวย
พื้นที่
พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
(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
150,000 ต.บานกลาง กองสวัสดิการสังคม

520,000

แผนการดําเนินงาน ประจําป.งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบานกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม
แผนงานที่ 3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ

๑ โครงการเทศกาลลําไย ผลไม
มหัศจรรย!เมืองลําพูน

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเทศกาลลําไยผลไมมหัศจรรย!
เมืองลําพูนเปนคาจางเหมาจัดทําขบวนแหรถประดับลําไย ฯลฯ
ในการรวมงานเทศกาลลําไย ผลไมมหัศจรรย!เมืองลําพูน ทั้งนี้เพื่อ
เปนการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดลําพูน ปรากฎตามแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาและ
วัฒนธรรมทองถิ่น (00263) อยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป>
(พ.ศ. 2561-2564) หนา 139

25,000

จ.ลําพูน

กองการศึกษา

๒ โครงการตักบาตรเทโวโรหณะ

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการตักบาตรเทโวโรหณะ
โดยจายเปนคาสนับสนุนหมูบานจัดทําขบวน คาอาหารวาง
คาตกแตงรถบุษบก คาจตุปFจจัยไทยธรรม ฯลฯ
ปรากฎตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น (00263)
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป> (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หนา 16

10,000

จ.ลําพูน

กองการศึกษา

พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
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 ประจําป.งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบานกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม
แผนงานที่ 3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
๓ โครงการฟFงเทศน!ชวงเขาพรรษา

๔ โครงการแหเทียนพรรษา

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฟFงเทศน!ชวงเขาพรรษา
เปนคาจัดซื้อสังฆทาน คาน้ําดื่ม/น้ําปานะ อาหารวาง
สําหรับผูเขารวมโครงการ ฯลฯ
ปรากฎตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น (00263)
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป> (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หนา 17
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการแหเทียนพรรษาเปนคาจัดซื้อ
สังฆทาน คาจางเหมาขบวนแหเทียนพรรษาคาเงินรางวัลการ
ประกวด คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสินคาน้ําดื่ม ฯลฯ
ปรากฎตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น (00263)
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป> (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หนา 17

งบประมาณ
พื้นที่
(บาท)
10,000 ต.บานกลาง

หนวย
ดําเนินการ
กองการศึกษา

20,000 ต.บานกลาง

กองการศึกษา

พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
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 ประจําป.งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบานกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม
แผนงานที่ 3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
๕ โครงการสืบสานประเพณี
ลอยกระทง

๖ โครงการสรงน้ําพระบรมธาตุ
หริภุญชัย

รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
พื้นที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง เชน 100,000 ต.บานกลาง
คาดําเนินการประกวดตางๆ คาอาหารพรอมเครื่องดื่ม คาตกแตงเวที
ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อเปนการสงเสริม อนุรักษ! สืบทอดวัฒนธรรมอันเกาแก
ดีงามของทองถิ่นสืบไป
ปรากฎตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น (00263)
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป> (พ.ศ. 2561-2564) หนา 138

หนวย
ดําเนินการ
กองการศึกษา

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสรงน้ําพระบรมธาตุหริภุญชัย
กิจกรรมเขารวมแหน้ําทิพย!ดอยขะมอ และกิจกรรมสมโภชน!
น้ําทิพย!ดอยขะมอ รวมกับจังหวัดลําพูน เชน คาจางเหมา
รถขบวนแห คาอาหาร ฯลฯ
ปรากฎตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น (00263)
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป> (พ.ศ. 2561-2564) หนา 137

กองการศึกษา

25,000

จ.ลําพูน

พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
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 ประจําป.งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบานกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม
แผนงานที่ 3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
๗ โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต! เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต!
และรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ
และรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ เชน คาเงินการประกวดตางๆ
คาจางเหมาขบวนสรงน้ําพระพุทธรูป ฯลฯ
ปรากฎตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น (00263)
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป> (พ.ศ. 2561-2564) หนา 138
๘ โครงการเทิดพระเกียรติพระนาง
จามเทวี เนื่องในวันขึ้นครองเมือง

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี
เนื่องในวันขึ้นครองเมือง เปนคาจางเหมาขบวนเทิดพระเกียรติฯ
คาจางเหมาเครื่องบวงสรวง/เครื่องสักการะ ในการดําเนิน
โครงการฯลฯปรากฎตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น
(00263)อยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป> (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หนา 15

งบประมาณ
พื้นที่
(บาท)
100,000 ต.บานกลาง

หนวย
ดําเนินการ
กองการศึกษา

10,000 ต.บานกลาง

กองการศึกษา

พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
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 ประจําป.งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบานกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม
แผนงานที่ 3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
๙ โครงการสงเสริมประเพณี "ปXางเกา" เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมประเพณี "ปXางเกา"
เชน คาบวงสรวง ฯลฯ
ปรากฎตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น (00263)
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป> (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หนา 15
๑๐ โครงการสงเสริมการเรียนรู
ภูมิปFญญาทองถิ่น

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมการเรียนรู
ภูมิปFญญาทองถิ่น เชน คาตอบแทนวิทยากร คาปZาย
คาวัสดุอุปกรณ! คาอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
ปรากฎตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น (00263)
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป> (พ.ศ. 2561-2564) หนา 138
รวมงบประมาณ

งบประมาณ
พื้นที่
(บาท)
10,000 ต.บานกลาง

หนวย
ดําเนินการ
กองการศึกษา

10,000 ต.บานกลาง

กองการศึกษา

320,000

พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
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 ประจําป.งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบานกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม
แผนงานที่ 4 แผนงานงบกลาง
ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
๑ เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพสําหรับผูติดเชื้อเอดส
คนละ 1,000 บาท โดยจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น คนละ 500 บาท
และเทศบาลสมทบอีกคนละ 500 บาท
ปรากฏตามแผนงานงบกลาง (00410)
งานงบกลาง (00411)

งบประมาณ
พื้นที่
หนวย
พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
(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
๔๐๘,๐๐๐ ต.บานกลาง สํานักปลัดเทศบาล
กองสวัสดิการสังคม

๒ เบี้ยยังชีพคนพิการ

เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม
ใหแกผูพิการหรือทุพพลภาพ
ปรากฎตามแผนงานงบกลาง (00410)
งานงบกลาง (00411)

๓,๗๔๔,๐๐๐ ต.บานกลาง สํานักปลัดเทศบาล
กองสวัสดิการสังคม

๓ เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับสนับสนุนการสรางหลักประกัน
รายไดใหแกผูสูงอายุ
ปรากฎตามแผนงานงบกลาง (00410)
งานงบกลาง (00411)

๑๐,๐๘๓,๖๐๐ ต.บานกลาง สํานักปลัดเทศบาล
กองสวัสดิการสังคม

แผนการดําเนินงาน ประจําป.งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบานกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม
แผนงานที่ 4 แผนงานงบกลาง
ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
๔ รายจายตามขอผูกพัน

รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
พื้นที่
หนวย
พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
(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
คาเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานกลาง
๒๐๐,๐๐๐ ต.บานกลาง สํานักปลัดเทศบาล
เพื่อจายเปนคาเงิมสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล
บานกลาง ประจําปDงบประมาณ 2561 เพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอประชาชน และเปนการสรางหลักประกันความมั่นคง
ชุมชนฐานราก เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม
ในการพัฒนาสูคุณภาพชีวิตที่ดีดวยหลักการออม
ปรากฎตามแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
รวมงบประมาณ
14,435,600

แผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบานกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แผนงานที่ 1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

๑ โครงการกําจัดผักตบชวาและ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการกําจัดผักตบชวา
วัชพืชในลําน้ํา
และวัชพืชในลําน้ํา บริเวณลําน้ําแมตีบ แมยาก
รองสาว และแมกวง ฯลฯ เพื่อป0องกันอุทกภัย
ปรากฎตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
งานป0องกันภัยฝ9ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป> (พ.ศ. 2561-2564)
หนา 143
รวมงบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

80,000 ต.บานกลาง

๘๐,๐๐๐

หนวย
ดําเนินการ
สํานักปลัดเทศบาล

พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
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 ประจําป/งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบานกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แผนงานที่ 2 แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

๑ โครงการเรารักษสิ่งแวดลอม เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเรารักษสิ่งแวดลอม
เพื่อปลูกจิตสํานึกใหเยาวชนและประชาชนทั่วไปไดเห็น
ความสําคัญและตระหนักถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม รวมป8องกันและแกไขป9ญหาขยะมูลฝอย
น้ําเสีย และแหลงน้ําธรรมชาติ
ปรากฎแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปB (พ.ศ. 2561-2564)
หนา 144
รวมงบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

25,000 ต.บานกลาง

๒๕,๐๐๐

หนวย
ดําเนินการ
กอสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
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 ประจําป1งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบานกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา
แผนงานที่ 1 แผนงานการศึกษา
ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
๑ โครงการสงเสริมขวัญกําลังใจ
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมขวัญกําลังใจและ
และความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู ความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู ของครูโรงเรียนเทศบาล 1
บานกลาง และครูศูนย0พัฒนาเด็กเล็ก เชน คาวิทยากร คาโล
เกียรติยศครูดีเดน คาวัสดุอุปกรณ0การผลิตสื่อ คาสนับสนุนการ
จัดนิทรรศการผลงานวิชาการ ฯลฯ
ปรากฎตามแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป? (พ.ศ. 2561-2564) หนา 165
๒ โครงการเสริมสรางความเขมแข็ง
และเพิ่มทักษะการจัดการ
เรียนรูของบุคลากรครูสังกัด
เทศบาล

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเสริมสรางความเขมแข็งและ
เพิ่มทักษะการจัดการเรียนรูของบุคลากรครูสังกัดเทศบาล โดย
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสถานศึกษา และ
ทัศนศึกษาดูงานพนักงานครูเทศบาล พนักงานครู ศพด.
ที่ผานการประเมิน สมศ.และโรงเรียนตนแบบศูนย0อาเซียน ฯลฯ
ปรากฎตามแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป? (พ.ศ. 2561-2564) หนา 166

งบประมาณ
พื้นที่
หนวย
พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
(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
10,000 ร.ร.เทศบาล 1 กองการศึกษา
บานกลาง

๕๐,๐๐๐ ร.ร.เทศบาล 1 กองการศึกษา
บานกลาง

แผนการดําเนินงาน ประจําป1งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบานกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา
แผนงานที่ 1 แผนงานการศึกษา
ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
๓ คาซอมแซมอาคารเรียน

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบของโรงเรียนในสังกัด อปท.
(เงินอุดหนุนจากกรมสงเสริมปกครองสวนทองถิ่น)
ปรากฎตามแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
๔ คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
เพื่อจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาและปรับปรุง
สระวายน้ํา
สระวายน้ํา ของเทศบาลตําบลบานกลาง
ปรากฎตามแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
๕ โครงการเสริมสรางความรวมมือ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเสริมสรางความรวมมือ
การจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียน การจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เชน คาตกแตงเวที
เปนฐาน
คาจัดนิทรรศการ คาใบประกาศ คากรอบใบประกาศ ฯลฯ ทั้งนี้
เพื่อเปนการประสานความรวมมือระหวาง ผูปกครอง ชุมชน
องค0กรอื่นๆ ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู กอใหเกิดภาพพจน0
ที่ดีตอโรงเรียน เปนสื่อกลางใหโรงเรียนและผูปกครองมีโอกาส
รวมปรึกษาหารือรวมกัน เด็กนักเรียนไดแสดงผลงาน
ทักษะวิชาการตางๆ ดวย
ปรากฎตามแผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

งบประมาณ
พื้นที่
หนวย
พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
(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
๒๐๐,๐๐๐ ร.ร.เทศบาล 1 กองการศึกษา
บานกลาง

๑๐,๐๐๐ ร.ร.เทศบาล 1 กองการศึกษา
บานกลาง

๒๐,๐๐๐ ร.ร.เทศบาล 1 กองการศึกษา
บานกลาง

แผนการดําเนินงาน ประจําป1งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบานกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา
แผนงานที่ 1 แผนงานการศึกษา
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

๖ โครงการแขงขันกีฬานักเรียน
องค0กรปกครองสวนทองถิ่น
(อปท.)แหงประเทศไทย

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

หนวย
พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
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

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการแขงขันกีฬานักเรียน
องค0กรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) แหงประเทศไทย เชน
คาเบี้ยเลี้ยง คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาชุดนักกีฬา คาที่พัก ฯลฯ
ของ ร.ร.เทศบาล 1 บานกลางปรากฎตามแผนงานการศึกษา
(00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
(00212)อยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป? (พ.ศ. 2561-2564)
หนา 177

20,000 ร.ร.เทศบาล 1 กองการศึกษา
บานกลาง

๗ โครงการสนับสนุนคาใชจายการ เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
บริหารสถานศึกษา
ศูนย0พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบานกลาง จํานวน 96
คนๆ ละ 1,700 บาท/ป?เปนเงิน 163,200 บาท
(เงินอุดหนุนจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น)
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ ว 3301
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560)ปรากฎตามแผนงานการศึกษา
(00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
(00212)อยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป? (พ.ศ. 2561-2564)
หนา 165

๑๖๓,๒๐๐ ร.ร.เทศบาล 1 กองการศึกษา
บานกลาง

แผนการดําเนินงาน ประจําป1งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบานกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา
แผนงานที่ 1 แผนงานการศึกษา
ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
๘ โครงการชุมชนลูกเสือทองถิ่นไทย เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการชุมชนลูกเสือทองถิ่นไทย
ประจําป?งบประมาณ 2561 เชน คาพาหนะ คาวัสดุอุปกรณ0
ฯลฯ ในการทํากิจกรรมตางๆ เพื่อสงเสริมใหลูกเสือ-เนตรนารี
ไดฝXกความอดทน มีความรูความเขาใจในหลักการ และ
วิธีการของลูกเสือ สามารถพัฒนาศักยภาพจากประสบการณ0ตรง
รูจักอยูและทํางานรวมกับผูอื่นได ปรากฎตามแผนงาน
การศึกษา (00210) งานระดับมัธยมศึกษา (00213)
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป? (พ.ศ. 2561-2564) หนา 161
๙ โครงการกีฬาสีสานสัมพันธ0
นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1
บานกลาง

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการกีฬาสีสานสัมพันธ0นักเรียน
โรงเรียนเทศบาล 1 บานกลาง เชน คาจัดสถานที่
คาสนับสนุนขบวน คาเหรียญรางวัล คาของรางวัล
คาป[ายโครงการ คาอาหารพรอมเครื่องดื่ม ฯลฯ
ปรากฎตามแผนงานการศึกษา (00210)
งานศึกษาไมกําหนดระดับ (00214)
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป? (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หนา 24

งบประมาณ
พื้นที่
หนวย
พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
(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
20,000 ร.ร.เทศบาล 1 กองการศึกษา
บานกลาง

๓๐,๐๐๐ ร.ร.เทศบาล 1 กองการศึกษา
บานกลาง

แผนการดําเนินงาน ประจําป1งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบานกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา
แผนงานที่ 1 แผนงานการศึกษา
ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
๑๐ โครงการงานมหกรรมการจัด
เพื่อจายเปนคาใชจายตามในการเชารวมมหกรรมการจัด
การศึกษาทองถิ่นระดับภาคเหนือ การศึกษาทองถิ่น โดยการนําคณะครู บุคลากรทางการศึกษา
ระดับประเทศ
และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 บานกลาง เขารวมแขงขัน
ทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือ และระดับประเทศ
ตลอดจนการศึกษาดูงานในมหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่น
และศึกษาโรงเรียนตนแบบ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะเดินทาง
คาวิทยากรฝXกอบรม คาวัสดุอุปกรณ0สําหรับการแสดง
บูธการศึกษา ฯลฯ ปรากฎตามแผนงานการศึกษา (00210)
งานศึกษาไมกําหนดระดับ (00214)
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป? (พ.ศ. 2561-2564) หนา 158
๑๑ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยการเยี่ยมบานนักเรียน คัดกรอง
นักเรียนเพื่อใหนักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลืออยางทั่วถึงและ
ตรงตามสภาพป\ญหา เชน คาจัดทําเอกสาร คาสื่อการเรียนรู
ฯลฯ ปรากฎตามแผนงานการศึกษา (00210)
งานศึกษาไมกําหนดระดับ (00214)
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป? (พ.ศ. 2561-2564) หนา 159

งบประมาณ
พื้นที่
หนวย
พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
(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
๔๐,๐๐๐ ร.ร.เทศบาล 1 กองการศึกษา
บานกลาง

๒๐,๐๐๐ ร.ร.เทศบาล 1 กองการศึกษา
บานกลาง

แผนการดําเนินงาน ประจําป1งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบานกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา
แผนงานที่ 1 แผนงานการศึกษา
ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
๑๒ โครงการแขงขันคนเกงใน
โรงเรียนทองถิ่น

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการแขงขันคนในโรงเรียน
ทองถิ่น เปนการสงเสริมใหครูและนักเรียนมีความตื่นตัวทาง
วิชาการ สรรหานักเรียนที่มีความเปนเลิศทางการศึกษา เชน
คาพาหนะเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยง คาลงทะเบียน ฯลฯ
ปรากฎตามแผนงานการศึกษา (00210)
งานศึกษาไมกําหนดระดับ (00214)
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป? (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หนา 24

๑๓ โครงการวันเด็กแหงชาติ

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําป?
2561 เชนคาจัดกิจกรรมสําหรับเด็ก คาจัดเลี้ยงอาหาร
คารางวัล ฯลฯ ปรากฎตามแผนงานการศึกษา (00210)
งานศึกษาไมกําหนดระดับ (00214)
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป? (พ.ศ. 2561-2564) หนา 157

งบประมาณ
พื้นที่
หนวย
พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
(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
๒๐,๐๐๐ ร.ร.เทศบาล 1 กองการศึกษา
บานกลาง

๖๐,๐๐๐ ต.บานกลาง

กองการศึกษา

แผนการดําเนินงาน ประจําป1งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบานกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา
แผนงานที่ 1 แผนงานการศึกษา
ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
๑๔ โครงการสนับสนุนคาใชจายการ เพื่อจายเปนคาใชจายสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา ไดแก
บริหารสถานศึกษา
1) คาจางเหมาอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนศูนย0พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลบานกลาง จํานวน 470,400 บาท
2) คาจางเหมาอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1
บานกลาง จํานวน 3,524,000 บาท
3) คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
จํานวน 20,000 บาท
4) คาใชจายอินเตอร0เน็ตโรงเรียน ระบบ Asymmetric Digital
Subscriber Line : ADSL จํานวน 9,600 บาท
5) คาใชจายอินเตอร0เน็ตโรงเรียน ระบบ Wireless Fidelity :
WiFi จํานวน 7,200 บาท
6) คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน
จํานวน 50,000 บาท
7) คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน
จํานวน 100,000 บาท
8) คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
จํานวน 500,000 บาท

งบประมาณ
พื้นที่
หนวย
พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
(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
๑๐,๑๘๙,๘๗๔ ร.ร.เทศบาล 1 กองการศึกษา
บานกลาง

แผนการดําเนินงาน ประจําป1งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบานกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา
แผนงานที่ 1 แผนงานการศึกษา
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
โครงการสนับสนุนคาใชจายการ 9) คาใชจายในการสงเสริม อปท. ที่จัดทําแผนพัฒนา
บริหารสถานศึกษา
การศึกษาดีเดน จํานวน 100,000 บาท (ระดับสถานศึกษา
(ตอ)
(โรงเรียน/ศพด.) จํานวน 50,000 บาท และ ระดับ
อปท. 50,000 บาท)
10) คาใชจายในการรณรงค0ป[องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
จํานวน 121,000 บาท (โรงเรียน 15,000 บาท,
ครูแกนนํา 1 คนๆ ละ 3,000 บาท, เจาหนาที่
อปท. 1 คนๆ ละ 3,000 บาท และสถานศึกษาดีเดน
โรงเรียนละ 100,000 บาท)
11) คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา
อปท. จํานวน 50,000 บาท
12) คาใชจายในการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
"สถานศึกษาพอเพียง" สู "ศูนย0การเรียนรูตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง" จํานวน 100,000 บาท

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

หนวย
พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
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 ประจําป1งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบานกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา
แผนงานที่ 1 แผนงานการศึกษา
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
โครงการสนับสนุนคาใชจายการ 13) คาป\จจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน จํานวน
บริหารสถานศึกษา
349,000 บาท (ระดับประถมศึกษา จํานวน 214
(ตอ)
คนๆ ละ 1,000 บาท/ป? เปนเงิน 214,000 บาท
ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 45 คนๆ ละ 3,000 บาท/ป?
เปนเงิน 135,000 บาท)
14) คาใชจายในการจางพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส0 ของ อปท. เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0
จํานวน 450,000 บาท
15) คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวน 4,338,674 บาท
15.1) คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
จํานวน 2,535,100 บาท
(1) รายหัว จํานวน 2,119,600 บาท
(1.1) ระดับอนุบาล จํานวน 344 คนๆ ละ 1,700 บาท/ป?
เปนเงิน 584,800 บาท
(1.2) ระดับประถมศึกษา จํานวน 537 คนๆ ละ 1,900
บาท/ป? เปนเงิน 1,020,300 บาท
(1.3) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 147 คนๆ ละ
3,500 บาท/ป? เปนเงิน 514,500 บาท

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

หนวย
พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
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 ประจําป1งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบานกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา
แผนงานที่ 1 แผนงานการศึกษา
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
โครงการสนับสนุนคาใชจายการ (2) รายหัวสวนเพิ่ม (Top Up) จํานวน 415,500 บาท
บริหารสถานศึกษา
(2.1) ระดับประถมศึกษา จํานวน 537 คนๆ ละ
(ตอ)
500 บาท/ป? เปนเงิน 268,500 บาท
(2.2) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 147 คนๆ ละ
1,000 บาท/ป? เปนเงิน 147,000 บาท
15.2) คาหนังสือเรียน จํานวน 565,894 บาท
ระดับอนุบาล จํานวน 344 คนๆ ละ 200 บาท เปนเงิน
68,800 บาท
ประถมศึกษาป?ที่ 1 จํานวน 114 คนๆ ละ 625 บาท/ป?
เปนเงิน 71,250 บาท
ประถมศึกษาป?ที่ 2 จํานวน 80 คนๆ ละ 619 บาท/ป?
เปนเงิน 49,520 บาท
ประถมศึกษาป?ที่ 3 จํานวน 92 คนๆ ละ 622 บาท/ป?
เปนเงิน 57,224 บาท
ประถมศึกษาป?ที่ 4 จํานวน 85 คนๆ ละ 673 บาท/ป?
เปนเงิน 57,205 บาท
ประถมศึกษาป?ที่ 5 จํานวน 88 คนๆ ละ 806 บาท/ป?
เปนเงิน 70,928 บาท

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

หนวย
พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
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 ประจําป1งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบานกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา
แผนงานที่ 1 แผนงานการศึกษา
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
โครงการสนับสนุนคาใชจายการ ประถมศึกษาป?ที่ 6 จํานวน 78 คนๆ ละ 818 บาท/ป?
บริหารสถานศึกษา
เปนเงิน 63,804 บาท
(ตอ)
มัธยมศึกษาป?ที่ 1 จํานวน 44 คนๆ ละ 764 บาท/ป?
เปนเงิน 433,616 บาท
มัธยมศึกษาป?ที่ 2 จํานวน 50 คนๆ ละ 865 บาท/ป?
เปนเงิน 43,250 บาท
มัธยมศึกษาป?ที่ 3 จํานวน 53 คนๆ ละ 949 บาท/ป?
เปนเงิน 50,297 บาท
15.3) คาอุปกรณ0การเรียน จํานวน 339,970 บาท
ระดับอนุบาล จํานวน 344 คนๆ ละ 200 บาท/ป?
เปนเงิน 68,800 บาท
ระดับประถมศึกษา จํานวน 537 คนๆ ละ 390 บาท/ป?
เปนเงิน 209,430 บาท
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 147 คนๆ ละ
420 บาท/ป? เปนเงิน 61,740 บาท
15.4) คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 362,670 บาท
ระดับอนุบาล จํานวน 344 คนๆ ละ 300 บาท/ป?
เปนเงิน 103,200 บาท

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

หนวย
พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
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 ประจําป1งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบานกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา
แผนงานที่ 1 แผนงานการศึกษา
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
โครงการสนับสนุนคาใชจายการ ระดับประถมศึกษา จํานวน 537 คนๆ ละ 360 บาท/ป?
บริหารสถานศึกษา
เปนเงิน 193,320 บาท
(ตอ)
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 147 คนๆ ละ
450 บาท/ป? เปนเงิน 66,150 บาท
15.5) คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน จํานวน
535,040 บาท
ระดับอนุบาล จํานวน 344 คนๆ ละ 430 บาท/ป?
เปนเงิน 147,920 บาท
ระดับประถมศึกษา จํานวน 537 คนๆ ละ 480 บาท/ป?
เปนเงิน 257,760 บาท
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 147 คนๆ ละ 880
บาท/ป? เปนเงิน 129360 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3301
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560)
(เงินอุดหนุนจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น)
ปรากฎตามแผนงานการศึกษา (00210)
งานศึกษาไมกําหนดระดับ (00214)
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป? (พ.ศ. 2561-2564) หนา 165
รวมงบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)

๑๐,๘๕๓,๐๗๔

พื้นที่

หนวย
พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
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 ประจําป3งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบานกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา
แผนงานที่ 2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

๑ โครงการกีฬามวลชนสัมพันธ
ตําบลบานกลาง

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการแขงขันกีฬามวลชนสัมพันธตําบล
บานกลาง การดําเนินกิจกรรมใหแก ประชาชนทุกวัยใน
ตําบลบานกลาง เชน กลุมเด็ก เยาวชน กลุมคนวัยทํางาน สตรี
ผูสูงอายุ เจาหนาที่ เปนตน โดยจายเปนคาป0ายโครงการ
คาอุปกรณกีฬา คาถวยรางวัล คาตอบแทนวิทยากร คาชุดกีฬา
คาเงินรางวัล คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาใชจายอื่นๆ เชน คาจัดพิธีเป8ด ริ้วขบวน เปนตน
ปรากฏตามแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252)
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป? (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หนา 11
รวมงบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

๑๐๐,๐๐๐ ต.บานกลาง

๑๐๐,๐๐๐

หนวย
พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
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
กองสวัสดิการ
สังคม

แผนการดําเนินงาน ประจําป1งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบานกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา
แผนงานที่ 3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

๑ โครงการสงเสริมฝกทักษะทาง
ดานการกีฬา และสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬา
ประเภทตางๆ

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมฝกทักษะทางดาน
การกีฬา และสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ
เชน คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก คาอุปกรณ3การกีฬาหรือ
กรีฑา คาชุดนักกีฬาหรือกรีฑา ฯลฯ
(โดยถือปฏิบัติตาม นส ที่ มท 0808.4/ว 2589
ลว. 3 สิงหาคม 2547)ปรากฏตามแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและ
นันทนาการ (00262)อยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปJ
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
หนา 25
รวมงบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

๕๐,๐๐๐ ต.บานกลาง

๕๐,๐๐๐

หนวย
พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
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

แผนการดําเนินงาน ประจําป.งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบานกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานระบบสาธารณสุข
แผนงานที่ ๑ แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
๑ โครงการหนวยสาธารณสุขเคลื่อนที่ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ เพื่อออกใหบริการ
เพื่อคุณภาพชีวิตประชาชน
ตรวจภาวะเสี่ยงดานสุขภาพการออกหนวยเพื่อตรวจรักษา
โรคเบื้องตน การใหคําแนะนําดานสุขอนามัยในงานบุญ
ประเพณีตางๆ หรือการออกหนวยปฐมพยาบาลในงานตางๆ
ของชุมชน
ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561-2564) หนา 181
๒ โครงการปCองกันและควบคุม
โรคไขเลือดออก

เพื่อเปนคาใชจายในการรณรงคDปCองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออกโดยการจัดซื้อวัสดุเคมีควบคุมโรค เชน
ทรายเคลือบสารเคมี น้ํายาเคมีกําจัดยุง น้ํามันเชื้อเพลิง
ผสมในเครื่องพนยุงแกFสกระปGอง วัสดุอุปกรณDตางๆ
ในการควบคุมโรคไขเลือดออก กิจกรรมการพนหมอกควัน
ตลอดจนกิจกรรมรณรงคDกวาดลางกําจัดแหลงเพาะพันธุD
ลูกน้ํายุงลาย และหรือ จัดกิจกรรมสรางนวัตกรรมหมูบาน

งบประมาณ
(บาท)
๑๐,๐๐๐

พื้นที่
ต.บานกลาง

๗๐,๐๐๐

ต.บานกลาง

หนวย
พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
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
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

แผนการดําเนินงาน ประจําป.งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบานกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานระบบสาธารณสุข
แผนงานที่ ๑ แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม
โครงการปCองกันและควบคุม
โรคไขเลือดออก
(ตอ)

๓ โครงการปCองกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบา

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
ปลอดยุงลาย กําจัดแหลงเพาะพันธุDยุงลาย โดยการสนับสนุน
วัสดุอุปกรณD จัดภูมิทัศนDซอยสวยงามในหมูบาน
ใหปลอดแหลงเพาะพันธุDยุงลาย มีการจัดการประกวด
หมูบานตนแบบการปCองกันและควบคุมไขเลือดออก
และมอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ ฯลฯ
ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561-2564) หนา 188
เพื่อเปนคาใชจายในการรณรงคDปCองกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบา โดยการจัดซื้อวัคซีนควบคุมโรค และหรือยาฉีด
คุมกําเนิดสุนัขและแมวอุปกรณDและเวชภัณฑDอื่นๆ ที่ใชในการ
ปฏิบัติงาน ในการรณรงคDปCองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา
ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561-2564) หนา 187

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ

๓๐,๐๐๐

ต.บานกลาง

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
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 ประจําป.งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบานกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานระบบสาธารณสุข
แผนงานที่ ๑ แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
๔ โครงการรวมพลังแผนดินขจัดสิ้น
ยาเสพติด

๕ โครงการเฝCาระวังคุณภาพน้ํา
ประปา น้ําดื่ม และตูน้ําดื่ม
หยอดเหรียญ

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง
ชุมชนปลอดยาเสพติด โดยบูรณาการหนวยงานทุกภาคสวน
ที่เกี่ยวของ และหรือจัดกิจกรรมอบรมใหความรูแกนักเรียน
ในโรงเรียนในเขตตําบลบานกลาง รวมทั้งสรางกระแส
ความรวมมือของประชาชนในการตอตานการแพรระบาด
ของยาเสพติด ตามการดําเนินงานของศูนยDปฏิบัติการปCองกัน
และปราบปรามยาเสพติด ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข
(00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561-2564) หนา 125
เพื่อเปนคาใชจายในฝCาระวังคุณภาพน้ําประปาและตูน้ําดื่ม
หยอดเหรียญ โดยการสุมเก็บตัวอยางน้ําประปาในหมูบาน
และน้ําจากตูน้ําดื่มหยอดเหรียญ เพื่อสงตรวจ ทางหอง
ปฏิบัติการ และนําผลกลับมาชี้แจง การอบรมใหความรูแก
ประชาชน ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561-2564) หนา 148

งบประมาณ
(บาท)
๓๐,๐๐๐

พื้นที่
ต.บานกลาง

๑๕,๐๐๐

ต.บานกลาง

หนวย
พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
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
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

แผนการดําเนินงาน ประจําป.งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบานกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานระบบสาธารณสุข
แผนงานที่ ๑ แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

๖ โครงการพัฒนาดานสุขาภิบาลใน
สถานที่จําหนายอาหารและ
สะสมอาหาร

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาดานสุขาภิบาล
ในสถานที่จําหนายอาหารและสะสมอาหารใหถูกตองตามหลัก
สุขาภิบาลเพื่อสงเสริมและยกระดับใหบริการดานอาหารและ
น้ําใหถูกสุขลักษณะไดมาตฐานลดความเสี่ยงจากาการบริโภค
อาหารและน้ําที่ไมสะอาด ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข
(00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561-2564) หนา 184
๗ โครงการพัฒนาศักยภาพระบบ
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพระบบ
การแพทยDฉุกเฉิน ตําบลบานกลาง การแพทยDฉุกเฉิน (EMS)โดยการฝQกอบรมอาสาสมัคร
กูชีพ กูภัย ในชุมชน จัดซื้อวัสดุอุปกรณDที่ใชในการ
ชวยเหลือผูประสบเหตุฟSTนคืนชีพหรือประสบภัย ฯลฯ
ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561-2564) หนา 188

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ

๔๐,๐๐๐

รานอาหาร/
โรงอาหารใน
เขตพื้นที่
ต.บานกลาง

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

๒๕,๐๐๐

ต.บานกลาง

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
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 ประจําป.งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบานกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานระบบสาธารณสุข
แผนงานที่ ๑ แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
๘ โครงการรณรงคDคัดแยกขยะเพื่อ เพื่อเปนคาใชจายในการอบรมใหความรูแกประชาชน
การจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม ในการลดปริมาณขยะโดยการคัดแยกออกเปนประเภทขยะ
ตําบลบานกลาง
ยอยสลายได ขยะมีพิษ/อันตราย ขยะรีไซเคิลและขยะทั่วไป
แลวนําไปสูระบบการจัดการอยางถูกวิธี และหรือฝQกอบรม
ใหความรูในครัวเรือนในการทําปุGยหมักจากขยะอินทรียD
รณรงคDการจัดทําปุGยหมักจากขยะอินทรียD และจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณDสาธิต การจัดทําปุGยหมักในครัวเรือน
ปรากฏแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หนา 20

งบประมาณ
(บาท)
๔๐,๐๐๐

พื้นที่
ต.บานกลาง

หนวย
พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
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
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

แผนการดําเนินงาน ประจําป.งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบานกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานระบบสาธารณสุข
แผนงานที่ ๑ แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
๙ โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนํา
ดานสุขภาพและดานสิ่งแวดลอม
ตําบลบานกลาง

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
เพื่อจ.ายเป1นค.าใชจ.ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
แกนนําดานสุขภาพและดานสิ่งแวดลอมตําบลบานกลาง
เพื่อจัดฝQกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพอบรมใหความรูแกแกนนําดานสุขภาพ
และดานสิ่งแวดลอมในตําบลบานกลาง โดยจายเปน
คาทําปCายโครงการคาตอบแทนวิทยากรฝQกอบรม
คาวัสดุอุปกรณD คาจางเหมารถปรับอากาศพรอม
น้ํามันเชื้อเพลิงไปกลับคาหองพัก คาเบี้ยเลี้ยง
ผูเขารวมศึกษาดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาอาหารกลางวัน คาอาหารเย็น ผูเขารวมอบรม
และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ปรากฎแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561-2564) หนา 182
รวมงบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)
๓๕๐,๐๐๐

๖๑๐,๐๐๐

พื้นที่
ต.บานกลาง

หนวย
พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
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
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

แผนการดําเนินงาน ประจําป.งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบานกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานระบบสาธารณสุข
แผนงานที่ 2 แผนงานงบกลาง
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

๑ คาเงินสมทบกองทุนหลักประกัน เพื่อจายเปนคาเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ
สุขภาพระดับทองถิ่น
ระดับทองถิ่น ประจําป"งบประมาณ 2561 ในการใหผูนําชุมชน
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานดําเนินกิจกรรม
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานสุขภาพในตําบล
ปรากฎตามแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
รวมงบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ

๒๐๐,๐๐๐

ต.บานกลาง

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

๒๐๐,๐๐๐

พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
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 ประจําป'งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบ-านกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตร3ที่ ๗ การพัฒนาด-านการเมืองการบริหาร
แผนงานที่ ๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

๑ โครงการบริหารจัดการ
ดานเงินเดือน คาจางและ
คาตอบแทนของเทศบาล
ตําบลบานกลาง

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท)

- เปนคาใชจายในการจายเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน
ของเทศบาลตําบลบานกลางใหแกคณะผูบริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจาหนาที่ในสังกัดของ
เทศบาลตําบลบานกลาง แยกเปน
๑. สํานักปลัดเทศบาล (๐๐๑๑๑)
๑.๑ เงินเดือน (ฝ3ายการเมือง)
- เงินเดือนนายก/รองนายก
- เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก
- เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
- เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
- เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อปท.

756,000
240,000
240,000
216,000
1,368,000

๑.๒ เงินเดือน (ฝ3ายประจํา)
๑.๒.๑) งานบริหารทั่วไป
- เงินเดือนพนักงาน

4,071,270

พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ

ทต.บานกลาง สํานักปลัดเทศบาล

พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
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 ประจําป'งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบ-านกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตร3ที่ ๗ การพัฒนาด-านการเมืองการบริหาร
แผนงานที่ ๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม
โครงการบริหารจัดการ
ดานเงินเดือน คาจางและ
คาตอบแทนของเทศบาล
ตําบลบานกลาง
(ตอ)

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
- เงินประจําตําแหนง
- คาจางลูกจางประจํา
- คาตอบแทนพนักงานจาง
- เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
1.3 คาตอบแทน
- คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนFแก อปท.
๒.กองวิชาการและแผนงาน (๐๐๑๑๒)
๒.๑ เงินเดือน (ฝ3ายประจํา)
- เงินเดือนพนักงาน
- เงินประจําตําแหนง
- คาตอบแทนพนักงานจาง
- เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
- เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
๒.๒ คาตอบแทน
- คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนFแก อปท.

งบประมาณ
(บาท)
472,800
407,040
789,720
48,000

พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ

ทต.บานกลาง

กองวิชาการ
และแผนงาน

๑๒๕,๐๐๐

2,175,120
170,400
581,260
83,010
54,000

3,000

พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
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 ประจําป'งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบ-านกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตร3ที่ ๗ การพัฒนาด-านการเมืองการบริหาร
แผนงานที่ ๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม
โครงการบริหารจัดการ
คาตอบแทนของเทศบาล
ตําบลบานกลาง
(ตอ)

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
๓.กองคลัง (๐๐๑๑๓)
๓.๑ เงินเดือน (ฝ3ายประจํา)
- เงินเดือนพนักงาน
- เงินประจําตําแหนง
- คาจางลูกจางประจํา
- คาตอบแทนพนักงานจาง
- เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
๓.๒ คาตอบแทน
- คาเชาบาน
- เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่
ทต.บานกลาง

2,974,110
152,400
507,480
1,283,820
130,660
22,000
400,000

หนวย
ดําเนินการ
กองคลัง

พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
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 ประจําป'งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบ-านกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตร3ที่ ๗ การพัฒนาด-านการเมืองการบริหาร
แผนงานที่ ๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ โครงการ / กิจกรรม
ที่
๒ โครงการบริหารจัดการ
ดานการบริการของ
เทศบาลตําบลบานกลาง

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
- เปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งการบริการหรือรายจาย
สําหรับการบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการใหแกเทศบาลตําบลบานกลาง แยกเปน
๑. สํานักปลัดเทศบาล (๐๐๑๑๑)
๑.๑ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
๑.๒ รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
๑.๓ คาใชจายในการเลือกตั้ง
๑.๕ คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแขงขัน

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ

ทต.บานกลาง สํานักปลัดเทศบาล
1,605,000
250,000
50,000
50,000

๒. กองวิชาการและแผนงาน ( ๐๐๑๑๒)
๒.๑ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

978,760

๓. กองคลัง (๐๐๑๑๓)
๓.๑ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

650,960 ทต.บานกลาง

ทต.บานกลาง

กองวิชาการ
และแผนงาน

กองคลัง

พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
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 ประจําป'งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบ-านกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตร3ที่ ๗ การพัฒนาด-านการเมืองการบริหาร
แผนงานที่ ๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ โครงการ / กิจกรรม
ที่
๓ โครงการบริหารจัดการ
ดานการฝLกอบรมและ
เดินทางไปปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลตําบลบานกลาง

๔ โครงการบริหารจัดการ
ระบบสาธารณูปโภคและ
ระบบโทรคมนาคมของ
เทศบาลตําบลบานกลาง

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการหรือเขารับการอบรมสัมมนา
ตามระเบียบที่ทางราชการกําหนด แยกเปน
๑. สํานักปลัดเทศบาล (๐๐๑๑๑)
๒. กองวิชาการและแผนงาน (๐๐๑๑๒)
๓. กองคลัง (๐๐๑๑๓)
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการสาธารณูปโภคและ
โทรคมนาคมของเทศบาลตําบลบานกลาง เชน คาไฟฟQา
คาประปา คาโทรศัพทF คาใชบริการ Internet ฯลฯ
ในกิจการงานของเทศบาลตําบลบานกลาง แยกเปน
- คาไฟฟQา
- คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
- คาโทรศัพทF
- คาไปรษณียF
- คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ

๓๐๐,๐๐๐ ทต.บานกลาง สํานักปลัดเทศบาล
๖๐,๐๐๐ ทต.บานกลาง
กองวิชาการ
และแผนงาน
๗๐,๐๐๐ ทต.บานกลาง
กองคลัง
ทต.บานกลาง สํานักปลัดเทศบาล

1,800,000
100,000
120,000
100,000
300,000

พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
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 ประจําป'งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบ-านกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตร3ที่ ๗ การพัฒนาด-านการเมืองการบริหาร
แผนงานที่ ๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
๕ โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณF - เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อจัดจางใหไดมาซึ่ง
เพื่อการปฏิบัติงานของ
วัสดุอุปกรณFในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบล
เทศบาลตําบลบานกลาง บานกลาง แยกเปน
๑. สํานักปลัดเทศบาล (๐๐๑๑๑)
- วัสดุสํานักงาน
- วัสดุไฟฟQาและวิทยุ
- วัสดุงานบานงานครัว
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร
- วัสดุคอมพิวเตอรF
- วัสดุการเกษตร
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณF ๒. กองวิชาการและแผนงาน (๐๐๑๑๒)
เพื่อการปฏิบัติงานของ
- วัสดุสํานักงาน
เทศบาลตําบลบานกลาง
- วัสดุไฟฟQาและวิทยุ
(ตอ)
- วัสดุงานบานงานครัว
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร
- วัสดุคอมพิวเตอรF
- วัสดุสนาม
- วัสดุเครื่องแตงกาย

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ

ทต.บานกลาง สํานักปลัดเทศบาล
200,000
50,000
50,000
10,000
70,000
20,000
ทต.บานกลาง
60,000
100,000
5,000
25,000
60,000
5,000
5,000

กองวิชาการ
และแผนงาน

พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
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 ประจําป'งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบ-านกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตร3ที่ ๗ การพัฒนาด-านการเมืองการบริหาร
แผนงานที่ ๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณF
เพื่อการปฏิบัติงานของ
เทศบาลตําบลบานกลาง
(ตอ)

๖ คาเบี้ยประชุม

๗ คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

๘ โครงการจัดซื้อและบํารุง
รักษาและซอมแซมครุภัณฑF
ของเทศบาลตําบลบานกลาง

รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
พื้นที่
หนวย
พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
(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. กองคลัง (๐๐๑๑๓)
ทต.บานกลาง
กองคลัง
- วัสดุสํานักงาน
150,000
- วัสุดงานบานงานครัว
300,000
- วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
1,400,000
- วัสดุคอมพิวเตอรF
150,000
คาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาลตามหลักเกณฑFและอัตรา
๑๐,๐๐๐ ทต.บานกลาง สํานักปลัดเทศบาล
ที่กําหนดไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน
เงินคาตอบแทนและประโยชนFตอบแทนอื่น การจายเงินคาเบี้ย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานเทศบาล
๑๐๐,๐๐๐ ทต.บานกลาง สํานักปลัดเทศบาล
ลูกจางประจํา พนักงานจาง ของทุกกองในเทศบาลตําบลบานกลาง
และสมาชิก อปพร. ที่ปฏิบัติงานตามคําสั่งใชของผูอํานวยการศูนยF
อปพร. เทศบาลตําบลบานกลางที่ชอบดวยกฎหมาย
- เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑF
สํานักปลัดเทศบาล
ประเภทตางๆ เพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงานของ
เทศบาลตําบลบานกลาง รวมทั้งเปนคาบํารุงรักษา
และซอมแซมครุภัณฑFตางๆ แยกเปน

แผนการดําเนินงาน ประจําป'งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบ-านกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตร3ที่ ๗ การพัฒนาด-านการเมืองการบริหาร
แผนงานที่ ๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
โครงการจัดซื้อและบํารุง ๑. สํานักปลัดเทศบาล มีรายการดังนี้
รักษาและซอมแซมครุภัณฑF ๑.๑ ครุภัณฑFโฆษณาและเผยแพร
ของเทศบาลตําบลบานกลาง
๑) คาจัดซื้อโทรทัศนF แอลอีดี (LED TV)
(ตอ)
ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
๑.๒ ครุภัณฑFงานบานงานครัว
๑) คาจัดซื้อผามาน พรอมอุปกรณFติดตั้ง
- ผามานแบบตาไกชนิดผากันแสงขนาดกวางไมนอยกวา
4.00 เมตร สูงไมนอยกวา 2.20 เมตร จํานวน 1 จุด
-ผามานแบบตาไกชนิดโปรงบาง ขนาดกวางไมนอยกวา
3.00 เมตร สูงไมนอยกวา 2.20 เมตร จํานวน 2 จุด
-ผามานแบบตาไกชนิดโปรงบาง ขนาดกวางไมนอยกวา
3.60 เมตร สูงไมนอยกวา 1.50 เมตร จํานวน 1 จุด
-ผามานแบบตาไกชนิดโปรงบาง ขนาดกวางไมนอยกวา
1.70 เมตร สูงไมนอยกวา 2.00 เมตร จํานวน 1 จุด
-ผามานแบบตาไกชนิดโปรงบาง ขนาดกวางไมนอยกวา
1.50 เมตร สูงไมนอยกวา 2.00 เมตร จํานวน 1 จุด
- ผามานแบบตาไกชนิดโปรงบาง ขนาดกวางไมนอยกวา
1.50 เมตร สูงไมนอยกวา 1.50 เมตร จํานวน 1 จุด
2) คาจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น จํานวน 1 ตู

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ

ทต.บานกลาง สํานักปลัดเทศบาล
13,000

40,000

5,000

พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
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 ประจําป'งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบ-านกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตร3ที่ ๗ การพัฒนาด-านการเมืองการบริหาร
แผนงานที่ ๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
โครงการจัดซื้อและบํารุง
๑.3 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑF
รักษาและซอมแซมครุภัณฑF - คาบํารุงรักษาและซอมแซม
ของเทศบาลตําบลบานกลาง ๒. กองวิชาการและแผนงาน มีรายการดังนี้
(ตอ)
๒.๑ ครุภัณฑFสํานักงาน
๑) คาจัดซื้อโตdะ-เกาอี้ อเนกประสงคF จํานวน 1 ชุด
๒.2 ครุภัณฑFโฆษณาและเผยแพร
๑) คาจัดซื้อเครื่องโทรทัศนF แอลอีดี (LED) จํานวน 1 เครื่อง
2) คาจัดซื้อกลองถายรูปมุมสูง
(อากาศยานไรคนขับ/โดรน) จํานวน 1 เครื่อง
๒.3 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑF
- คาบํารุงรักษาและซอมแซม
๓. กองคลัง มีรายการดังนี้
๓.๑ ครุภัณฑFคอมพิวเตอรF
๑) คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรF สําหรับประมวลผล
จํานวน 3 เครื่อง
2) คาจัดซื้อเครื่องพิมพF Multifunction ชนิดเลเซอรF
หรือชนิด LED สี จํานวน 2 เครื่อง

งบประมาณ
พื้นที่
หนวย
พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
(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
๒๕๐,๐๐๐ ทต.บานกลาง สํานักปลัดเทศบาล
๒๐๐,๐๐๐ ทต.บานกลาง สํานักปลัดเทศบาล
ทต.บานกลาง

กองวิชาการ
และแผนงาน

ทต.บานกลาง

กองคลัง

13,000
6,000
25,000
20,000
40,000

90,000
๓๔,๐๐๐

แผนการดําเนินงาน ประจําป'งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบ-านกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตร3ที่ ๗ การพัฒนาด-านการเมืองการบริหาร
แผนงานที่ ๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
พื้นที่
หนวย
พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
(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
โครงการจัดซื้อและบํารุง
2) คาจัดซื้อเครื่องพิมพF Multifunction ชนิดเลเซอรF
๒๗,๐๐๐
รักษาและซอมแซมครุภัณฑF
หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 3 เครื่อง
ของเทศบาลตําบลบานกลาง - คาบํารุงรักษาและซอมแซม
๕๐,๐๐๐
(ตอ)
๙ โครงการจัดงานวันเทศบาล เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจําปn
40,000 ทต.บานกลาง สํานักปลัดเทศบาล
ประจําปn 2561
2561 โดยจัดกิจกรรมตางๆ เชน กิจกรรมทําบุญอาคารสํานักงาน
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนFตางๆ ฯลฯ และหรือกิจกรรมคัดเลือก
พนักงานดีเดน ปรากฎตามแผนงานบริหารทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปn (พ.ศ. 2561-2564) หนา 190
๑๐ โครงการพัฒนาดาน
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาดานคุณธรรมและ
๕๐,๐๐๐ ทต.บานกลาง สํานักปลัดเทศบาล
คุณธรรมและจริยธรรม
จริยธรรม โดยจัดอบรมดานคุณธรรมและจริยธรรมใหแกบุคลากร
ในสังกัดเทศบาลตําบลบานกลาง โดยจายเปนคาตอบแทนวิทยากร
การฝLกอบรมคาวัสดุอุปกรณFการฝLกอบรม ฯลฯ ปรากฎตามแผนงาน
บริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปn (พ.ศ. 2561-2564) หนา 200

แผนการดําเนินงาน ประจําป'งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบ-านกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตร3ที่ ๗ การพัฒนาด-านการเมืองการบริหาร
แผนงานที่ ๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ โครงการ / กิจกรรม
ที่
๑๑ โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในหนวยงาน

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
หนวยงาน โดยจัดอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานของพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจางประจํา และพนักงานจางในหนวยงานทุกกอง
ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ปรากฎตามแผนงานบริหารทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปn (พ.ศ. 2561-2564) หนา 200
๑๒ โครงการเชิดชูเกียรติ
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเชิดชูเกียรติพนักงาน
พนักงานเทศบาล ลูกจาง เทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลตําบล
ประจํา และพนักงานจาง บานกลางฯ โดยคัดเลือกผูที่มีคุณธรรม และจริยธรรม
ของเทศบาลตําบลบานกลาง ในการปฏิบัติราชการ และใหบริการประชาชน ฯลฯ
ผูมีคุณธรรมและจริยธรรม ปรากฎตามแผนงานบริหารทั่วไป (00110)
ในการปฏิบัติราชการและ งานบริหารทั่วไป (00111)
ใหบริการประชาชนดีเดน อยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปn (พ.ศ. 2561-2564) หนา 202
ประจําปn 2561

งบประมาณ
พื้นที่
หนวย
พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
(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
๑๐๐,๐๐๐ ทต.บานกลาง สํานักปลัดเทศบาล

๓,๐๐๐ ทต.บานกลาง สํานักปลัดเทศบาล

แผนการดําเนินงาน ประจําป'งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบ-านกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตร3ที่ ๗ การพัฒนาด-านการเมืองการบริหาร
แผนงานที่ ๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ โครงการ / กิจกรรม
ที่
๑๓ โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูบริหารทองถิ่น สมาชิก
สภาทองถิ่น

๑๔ โครงการเสริมสรางความ
สามัคคีปรองดองของ
ประชาชน ในเขตพื้นที่
ตําบลบานกลาง

รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
พื้นที่
หนวย
พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
(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
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหารทองถิ่น
๑๐๐,๐๐๐ ทต.บานกลาง สํานักปลัดเทศบาล
สมาชิกสภาทองถิ่น และผูนําทองถิ่น โดยจัดอบรมสัมมนา และ
ทัศนศึกษาดูงานของคณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น
และผูนําทองถิ่น รวมทั้งหัวหนาสวนราชการ พนักงานเทศบาล
ลูกจางประจําและพนักงานจางที่เกี่ยวของใหมีความรู
ความเขาใจดานการบริหารงานทองถิ่นและการพัฒนาทองถิ่น
สามารถนํามาใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ปรากฎตามแผนงานบริหารทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปn (พ.ศ. 2561-2564) หนา 199
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเสริมสรางความสามัคคีปรองดอง
๒๐,๐๐๐ ต.บานกลาง สํานักปลัดเทศบาล
ของประชาชนในเขตพื้นที่ ตําบลบานกลาง
โดยจัดใหมีกิจกรรม จัดอบรม ประชุมชี้แจง เพื่อสรางความรู
ความเขาใจและทัศนคติที่ดีในการสรางความปรองดองสมานฉันทF
ของประชาชนทุกหมูเหลา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท 0214/ว 1234 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2557
ปรากฎตามแผนงานบริหารทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปn (พ.ศ. 2561-2564) หนา 196

แผนการดําเนินงาน ประจําป'งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบ-านกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตร3ที่ ๗ การพัฒนาด-านการเมืองการบริหาร
แผนงานที่ ๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ โครงการ / กิจกรรม
ที่
๑๕ โครงการเสริมสรางความรู
ความเขาใจ เรื่อง
ประชาธิปไตย และการ
มีสวนรวมของประชาชน

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดอบรมใหความรูเรื่องประชาธิปไตย
เพื่อเสริมสรางพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0890.4/ว 1068 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2558
ปรากฎตามแผนงานบริหารทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปn (พ.ศ. 2561-2564) หนา 196
๑๖ โครงการจัดทําแผนพัฒนา เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
ทองถิ่น
โดยการจัดประชุมเวทีประชาคม เพื่อพิจารณาจัดทําแผนเพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป$ แผนการดําเนินงาน
ประจําปn การจัดประชุมคณะกรรมการฯ และคาใชจาย
ในการจัดกิจกรรมเกี่ยวของในกระบวนการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น ฯลฯ
ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปn (พ.ศ. 2561-2564) หนา 197

งบประมาณ
พื้นที่
(บาท)
๒๐,๐๐๐ ต.บานกลาง

๔๐,๐๐๐ ต.บานกลาง

หนวย
พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
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
สํานักปลัดเทศบาล

กองวิชาการ
และแผนงาน

แผนการดําเนินงาน ประจําป'งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบ-านกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตร3ที่ ๗ การพัฒนาด-านการเมืองการบริหาร
แผนงานที่ ๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ โครงการ / กิจกรรม
ที่
๑๗ โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่น

๑๘ โครงการเทศบาลตําบล
บานกลางพบประชาชน

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล โดยการจัดประชุม สรุปผลรายงาน
และออกตรวจติดตามโครงการและประเมินผลโครงการ
ของเทศบาล ฯลฯ
ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปn (พ.ศ. 2561-2564) หนา 197
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเทศบาลตําบลบานกลาง
พบประชาชน โดยการออกหนวยเคลื่อนที่ใหบริการประชาชน
ในตําบลบานกลาง ฯลฯ
ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปn (พ.ศ. 2561-2564) หนา 191

งบประมาณ
พื้นที่
(บาท)
๑๐,๐๐๐ ต.บานกลาง

หนวย
ดําเนินการ
กองวิชาการ
และแผนงาน

๔๐,๐๐๐ ต.บานกลาง

กองวิชาการ
และแผนงาน

พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
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 ประจําป'งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบ-านกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตร3ที่ ๗ การพัฒนาด-านการเมืองการบริหาร
แผนงานที่ ๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ โครงการ / กิจกรรม
ที่
๑๙ โครงการ "สงเสริมและ
ยกยองคนดี (คนดี
ศรีบานกลาง)"

๒๐ โครงการโรงเรียนสีขาว
"โตไปไมโกง"

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ "สงเสริมและยกยองคนดี
(คนดีศรีบานกลาง)" โดยทําการคัดเลือกประชาชน ผูเปนตนแบบ
ที่มีความประพฤติ และดํารงตนดวยความมีคุณธรรมจริยธรรม
พรอมประกาศยกยอง เพื่อเปนกําลังใจแกผูมีความประพฤติดี ฯลฯ
ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปn (พ.ศ. 2561-2564) หนา 193
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการโรงเรียนสีขาว "โตไปไมโกง"
โดยจัดกิจกรรมอบรมใหความรู และฐานความรู Day camp
ใหแกนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล เพื่อบมเพาะคุณธรรมใหแก
เด็กเกี่ยวกับคุณคาความดี 5 ประการ คือ ความซื่อสัตยF การรักษา
ความเปนธรรม การกระทําอยางรับผิดชอบ การมีจิตอาสา รักษา
ประโยชนFสวนรวม และการใชชีวิตความเปนอยูตามหลักของ
เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112) อยูในแผน
พัฒนาทองถิ่นสี่ปn (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่1 หนา 26

งบประมาณ
พื้นที่
(บาท)
๒๐,๐๐๐ ต.บานกลาง

หนวย
ดําเนินการ
กองวิชาการ
และแผนงาน

๓๐,๐๐๐ ต.บานกลาง

กองวิชาการ
และแผนงาน

พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
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 ประจําป'งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบ-านกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตร3ที่ ๗ การพัฒนาด-านการเมืองการบริหาร
แผนงานที่ ๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
๒๑ .โครงการพัฒนาระบบการ เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี
๒๐,๐๐๐ ทต.บานกลาง
จัดเก็บภาษี
ขอมูลผูเสียภาษีและผูที่อยูในขายตองเสียภาษี ฯลฯ
ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปn (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หนา 27
๒๒ โครงการอบรมใหความรู เพื่อจายเปนคาใชจายในการประชุมอบรมใหความรูเกี่ยวกับพัสดุตาม
๕๐,๐๐๐ ทต.บานกลาง
เกี่ยวกับพัสดุตาม พรบ.
พรบ. จัดซื้อจัดจางเพื่อซักซอมทําความเขาใจกับผูที่เกี่ยวของ ฯลฯ
จัดซื้อจัดจาง
ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปn (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หนา 27
๒๓ โครงการปรับปรุงแผนที่ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี
๓๐,๐๐๐ ทต.บานกลาง
ภาษีและทะเบียนทรัพยFสิน และทะเบียนทรัพยFสิน เพื่อเปนฐานขอมูลที่ใชในการจัดเก็บ ฯลฯ
ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปn (พ.ศ. 2561-2564) หนา 203

หนวย
ดําเนินการ
กองคลัง

กองคลัง

กองคลัง

พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
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 ประจําป'งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบ-านกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตร3ที่ ๗ การพัฒนาด-านการเมืองการบริหาร
แผนงานที่ ๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ โครงการ / กิจกรรม
ที่
๒๔ โครงการจัดตั้งสํานัก
ทะเบียนทองถิ่นเทศบาล
ตําบลบานกลาง

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดตั้งสํานักทะเบียนทองถิ่น
เทศบาลตําบลบานกลาง เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแก
ประชาชนในพื้นที่และเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ในการตรวจสอบขอเท็จจริงทางทะเบียนราษฎร
ปรากฏตามแผนงานบริหารทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปn (พ.ศ. 2561-2564) หนา 198
รวมงบประมาณ

งบประมาณ
พื้นที่
หนวย
พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
(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
๕๐,๐๐๐ ทต.บานกลาง สํานักปลัดเทศบาล

๒๗,๙๑๑,๘๑๐

แผนการดําเนินงาน ประจําป'งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบ-านกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตร/ที่ ๗ การพัฒนาด-านการเมืองการบริหาร
แผนงานที่ 2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลําดับ โครงการ / กิจกรรม
ที่
๑ โครงการบริหารจัดการ
ดานเงินเดือน คาจางและ
คาตอบแทนของเทศบาล
ตําบลบานกลาง

๒ โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ@
เพื่อการปฏิบัติงานของ
เทศบาลตําบลบานกลาง

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
- เปนคาใชจายในการจายเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน
ของเทศบาลตําบลบานกลางใหแกคณะผูบริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจาหนาที่ในสังกัดของ
เทศบาลตําบลบานกลาง แยกเปน
๑. สํานักปลัดเทศบาล
๑.๒.๒) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
- คาตอบแทนพนักงานจาง
- เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
๑.๒.๓) งานเทศกิจ
- คาตอบแทนพนักงานจาง
- เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
- เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อจัดจางใหไดมาซึ่ง
วัสดุอุปกรณ@ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบล
บานกลาง แยกเปน
๑. สํานักปลัดเทศบาล (๐๐๑๑๑)
- วัสดุเครื่องแตงกาย
- วัสดุเครื่องดับเพลิง

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ

ทต.บานกลาง สํานักปลัดเทศบาล
1,070,520
45,420
648,000
72,000

ทต.บานกลาง สํานักปลัดเทศบาล
20,000
150,000

พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
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 ประจําป'งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบ-านกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตร/ที่ ๗ การพัฒนาด-านการเมืองการบริหาร
แผนงานที่ 2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลําดับ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
พื้นที่
หนวย
พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
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 โครงการจัดซื้อและบํารุง
- เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑ@
รักษาและซอมแซมครุภัณฑ@ ประเภทตางๆ เพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงานของ
ของเทศบาลตําบลบานกลาง เทศบาลตําบลบานกลาง รวมทั้งเปนคาบํารุงรักษา
และซอมแซมครุภัณฑ@ตางๆ แยกเปน
๑. สํานักปลัดเทศบาล มีรายการดังนี้
ทต.บานกลาง สํานักปลัดเทศบาล
๑.๑ ครุภัณฑ@ยานพาหนะและขนสง
๑) คาจัดซื้อเรือยนต@ทองแบน จํานวน 1 ลํา
430,000
๑.๒ ครุภัณฑ@เครื่องดับเพลิง
๑) คาจัดซื้อชุดผจญเพลิง จํานวน 2 ชุด
160,000
๔ โครงการรณรงค@ปIองกันและ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการรณรงค@ปIองกันและลดอุบัติเหตุ
30,000 ต.บานกลาง สํานักปลัดเทศบาล
ลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง ทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ โดยตั้งจุดบริการอํานวยความสะดวก
เทศกาลสําคัญ
ประชาชนในชวงเทศกาล เชน เทศกาลปLใหม เทศกาลสงกรานต@
ฯลฯ โดยเบิกเปนคาปIายประชาสัมพันธ@รณรงค@ปIองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน คาเบี้ยเลี้ยงสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน คาอาหารสําหรับ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน คาวัสดุอื่นๆ ที่ใชในการรณรงค@และใหบริการ
ประชาชน ฯลฯ
ปรากฎตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปL (พ.ศ. 2561-2564) หนา 207

แผนการดําเนินงาน ประจําป'งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบ-านกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตร/ที่ ๗ การพัฒนาด-านการเมืองการบริหาร
แผนงานที่ 2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

๕ โครงการฝSกอบรมทบทวน
ความรูเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน ใหแก
เจาหนาที่ปIองกันบรรเทา
สาธารณภัย เจาหนาที่เทศกิจ
และสมาชิกอาสาสมัคร
ปIองกันภัยฝTายพลเรือน
(อปพร.)

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝSกอบรมทบทวนความรู
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหแกเจาหนาที่ปIองกันบรรเทา
สาธารณภัย เจาหนาที่เทศกิจ และสมาชิกอาสาสมัครปIองกันภัย
ฝTายพลเรือน (อปพร.) ใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน
ชวยเหลือทางราชการในการชวยเหลือผูประสบภัยไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ฯลฯ
ปรากฎตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปL (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หนา 28
รวมงบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ

๕๐,๐๐๐ ทต.บานกลาง สํานักปลัดเทศบาล

๒,๖๗๕,๙๔๐

พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
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 ประจําป'งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบ-านกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตร/ที่ ๗ การพัฒนาด-านการเมืองการบริหาร
แผนงานที่ 3 แผนงานการศึกษา
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

๑ โครงการบริหารจัดการ
ดานเงินเดือน คาจางและ
คาตอบแทนของเทศบาล
ตําบลบานกลาง

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
- เปนคาใชจายในการจายเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน
ของเทศบาลตําบลบานกลางใหแกคณะผูบริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจาหนาที่ในสังกัดของ
เทศบาลตําบลบานกลาง แยกเปน
กองการศึกษา (๐๐๒๑๑)
1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
- เงินเดือนพนักงาน
- เงินประจําตําแหนง
- คาจางลูกจางประจํา
- คาตอบแทนพนักงานจาง
- เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
2 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
- เงินเดือนพนักงาน
- คาตอบแทนพนักงานจาง
- เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ

ทต.บานกลาง

กองการศึกษา

ทต.บานกลาง

กองการศึกษา

1,299,770
143,400
447,240
3,116,880
204,180

710,760
648,000
72,000

พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
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 ประจําป'งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบ-านกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตร/ที่ ๗ การพัฒนาด-านการเมืองการบริหาร
แผนงานที่ 3 แผนงานการศึกษา
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

โครงการบริหารจัดการ
ดานเงินเดือน คาจางและ
คาตอบแทนของเทศบาล
(ตอ)

๒ โครงการบริหารจัดการ
ดานการบริการของ
เทศบาลตําบลบานกลาง

๓ โครงการบริหารจัดการ
ดานการฝGกอบรมและ
เดินทางไปปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลตําบลบานกลาง

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
3 งานศึกษาไมกําหนดระดับ
- เงินเดือนพนักงาน
- เงินวิทยฐานะ
- คาตอบแทนพนักงานจาง
- เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
- เปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งการบริการหรือรายจาย
สําหรับการบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการใหแกเทศบาลตําบลบานกลาง แยกเปน
กองการศึกษา (๐๐๒๑๑)
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการหรือเขารับการอบรมสัมมนา
ตามระเบียบที่ทางราชการกําหนด แยกเปน
กองการศึกษา (๐๐๒๒๑)

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ

ทต.บานกลาง

กองการศึกษา

ทต.บานกลาง

กองการศึกษา

๘๐,๐๐๐ ทต.บานกลาง

กองการศึกษา

8,939,400
859,200
625,320
79,440

2,979,040

พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
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 ประจําป'งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบ-านกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตร/ที่ ๗ การพัฒนาด-านการเมืองการบริหาร
แผนงานที่ 3 แผนงานการศึกษา
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

๔ โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณM - เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อจัดจางใหไดมาซึ่ง
เพื่อการปฏิบัติงานของ
วัสดุอุปกรณMในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบล
บานกลาง แยกเปน
เทศบาลตําบลบานกลาง
กองการศึกษา (๐๐๒๑๑)
๑ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
- วัสดุสํานักงาน
- วัสุดงานบานงานครัว
- วัสดุคอมพิวเตอรM
- วัสดุวิทยาศาสตรMหรือการแพทยM
๒ งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
- วัสดุสํานักงาน
- คาอาหารเสริม (นม)
- วัสดุการศึกษา

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ

ทต.บานกลาง

กองการศึกษา

ทต.บานกลาง

กองการศึกษา

๕๐,๐๐๐
๑๑๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๕,๐๐๐

๕๐,๐๐๐
2,144,250
๕๘๐,๐๐๐

พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
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 ประจําป'งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบ-านกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตร/ที่ ๗ การพัฒนาด-านการเมืองการบริหาร
แผนงานที่ 3 แผนงานการศึกษา
ลําดับ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
๕ โครงการจัดซื้อและบํารุง
- เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑM
รักษาและซอมแซมครุภัณฑM ประเภทตางๆ เพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงานของ
ของเทศบาลตําบลบานกลาง เทศบาลตําบลบานกลาง รวมทั้งเปนคาบํารุงรักษา
และซอมแซมครุภัณฑMตางๆ แยกเปน
กองการศึกษา มีรายการดังนี้
๑ ครุภัณฑMการศึกษา
1) คาจัดซื้อโตPะและเกาอี้สําหรับนักเรียน
-จํานวน 100 ชุดๆ ละ 1,300.-บาท
2 ครุภัณฑMโฆษณาและเผยแพร
1)คาจัดซื้อชุดเครื่องเสียงสนาม
จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 62,000 บาท
2)คาจัดซื้อชุดเครื่องเสียงอาคารอเนกประสงคM
จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 120,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม

รวมงบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)

130,000

62,000
120,000
๓๐,๐๐๐

๒๓,๕๑๕,๘๘๐

พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ

ทต.บานกลาง

กองการศึกษา

พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
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 ประจําป'งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบ-านกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตร/ที่ ๗ การพัฒนาด-านการเมืองการบริหาร
แผนงานที่ 4 แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

๑ โครงการบริหารจัดการ
ดานเงินเดือน คาจางและ
คาตอบแทนของเทศบาล
ตําบลบานกลาง

๒ โครงการบริหารจัดการ
ดานการบริการของ
เทศบาลตําบลบานกลาง

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
- เปนคาใชจายในการจายเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน
ของเทศบาลตําบลบานกลางใหแกคณะผูบริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจาหนาที่ในสังกัดของ
เทศบาลตําบลบานกลาง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (๐๐๒๒๑)
๑ เงินเดือน (ฝ7ายประจํา)
- เงินเดือนพนักงาน
- เงินประจําตําแหนง
- คาตอบแทนพนักงานจาง
- เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
- เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
- เปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งการบริการหรือรายจาย
สําหรับการบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการใหแกเทศบาลตําบลบานกลาง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (๐๐๒๒๑)
๑ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
๑) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ

ทต.บานกลาง กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

ทต.บานกลาง กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
768,780
25,500
1,331,060
184,800
12,000

ทต.บานกลาง กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
๑,๗๓๙,๖๐๐

พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
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 ประจําป'งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบ-านกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตร/ที่ ๗ การพัฒนาด-านการเมืองการบริหาร
แผนงานที่ 4 แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ โครงการ / กิจกรรม
ที่
๓ โครงการบริหารจัดการ
ดานการฝHกอบรมและ
เดินทางไปปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลตําบลบานกลาง
๔ โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณL
เพื่อการปฏิบัติงานของ
เทศบาลตําบลบานกลาง

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการหรือเขารับการอบรมสัมมนา
ตามระเบียบที่ทางราชการกําหนด แยกเปน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (๐๐๒๒๑)
- เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อจัดจางใหไดมาซึ่ง
วัสดุอุปกรณLในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบล
บานกลาง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (๐๐๒๒๑)
- วัสดุสํานักงาน
- วัสุดงานบานงานครัว
- วัสดุวิทยาศาสตรLหรือการแพทยL
- วัสดุการเกษตร
- วัสดุเครื่องแตงกาย
- วัสดุคอมพิวเตอรL

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ

ทต.บานกลาง กองสาธารณสุขและ
๓๐,๐๐๐
สิ่งแวดลอม

ทต.บานกลาง กองสาธารณสุขและ
๔๐,๐๐๐
สิ่งแวดลอม
๑๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐

พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
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 ประจําป'งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบ-านกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตร/ที่ ๗ การพัฒนาด-านการเมืองการบริหาร
แผนงานที่ 4 แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
๕ โครงการจัดซื้อและบํารุง
- เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑL
รักษาและซอมแซมครุภัณฑL ประเภทตางๆ เพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงานของ
ของเทศบาลตําบลบานกลาง เทศบาลตําบลบานกลาง รวมทั้งเปนคาบํารุงรักษา
และซอมแซมครุภัณฑLตางๆ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีรายการดังนี้
๑ ครุภัณฑLสํานักงาน
๑) คาจัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก
ขนาด 5 ฟุต จํานวน 1 ตู
2) คาจัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ
ขนาด 5 ฟุต จํานวน 2 ใบ
3) คาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน
ตัวละ 2,600 บาท จํานวน 2 ตัว
2 ครุภัณฑLการเกษตร
๑) คาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง
3 ครุภัณฑLคอมพิวเตอรL
๑) คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรL จํานวน ๑ ชุด
2) คาจัดซื้อเครื่องพิมพL แบบฉีดหมึก จํานวน ๑ ชุด
4 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑL
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมงบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ

ทต.บานกลาง กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
๖,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
5,200
70,000
๒๒,๐๐๐
๗,๙๐๐
๑๓๔,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๔,๕๖๓,๘๔๐

พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
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 ประจําป'งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบ-านกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตร/ที่ ๗ การพัฒนาด-านการเมืองการบริหาร
แผนงานที่ 5 แผนงานสังคมสงเคราะห/
ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
๑ โครงการบริหารจัดการ
ดานเงินเดือน คาจางและ
คาตอบแทนของเทศบาล
ตําบลบานกลาง

๒ โครงการบริหารจัดการ
ดานการบริการของ
เทศบาลตําบลบานกลาง

๓ โครงการบริหารจัดการ
ดานการฝDกอบรมและ
เดินทางไปปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลตําบลบานกลาง

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
- เปนคาใชจายในการจายเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน
ของเทศบาลตําบลบานกลางใหแกคณะผูบริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจาหนาที่ในสังกัดของ
เทศบาลตําบลบานกลาง แยกเปน
กองสวัสดิการสังคม (๐๐๒๓๑)
๑ เงินเดือน (ฝ6ายประจํา)
- เงินเดือนพนักงาน
- เงินประจําตําแหนง
- คาตอบแทนพนักงานจาง
- เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
- เปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งการบริการหรือรายจาย
สําหรับการบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการใหแกเทศบาลตําบลบานกลาง แยกเปน
กองสวัสดิการสังคม (๐๐๒๓๑)
๑ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการหรือเขารับการอบรมสัมมนา
ตามระเบียบที่ทางราชการกําหนด แยกเปน
กองสวัสดิการสังคม (๐๐๒๓๑)

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ

ทต.บานกลาง กองสวัสดิการสังคม
1,234,290
85,200
1,228,360
52,560

ทต.บานกลาง กองสวัสดิการสังคม
384,320

๔๐,๐๐๐ ทต.บานกลาง กองสวัสดิการสังคม

พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
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 ประจําป'งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบ-านกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตร/ที่ ๗ การพัฒนาด-านการเมืองการบริหาร
แผนงานที่ 5 แผนงานสังคมสงเคราะห/
ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
๔ โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณI
เพื่อการปฏิบัติงานของ
เทศบาลตําบลบานกลาง

๕ โครงการจัดซื้อและบํารุง
รักษาและซอมแซมครุภัณฑI
ของเทศบาลตําบลบานกลาง

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
- เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อจัดจางใหไดมาซึ่ง
วัสดุอุปกรณIในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบล
บานกลาง แยกเปน
กองสวัสดิการสังคม (๐๐๒๒๓)
- วัสดุสํานักงาน
- วัสุดงานบานงานครัว
- วัสดุคอมพิวเตอรI
- เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑI
ประเภทตางๆ เพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงานของ
เทศบาลตําบลบานกลาง รวมทั้งเปนคาบํารุงรักษา
และซอมแซมครุภัณฑIตางๆ แยกเปน
กองสวัสดิการสังคม มีรายการดังนี้
ครุภัณฑIคอมพิวเตอรI
1)คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรI สําหรับประมวลผล
2)คาจัดซื้อเครื่องพิมพI
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑI
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมงบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ

ทต.บานกลาง กองสวัสดิการสังคม
๔๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
เทศบาล
ตําบลบานกลาง

ทต.บานกลาง กองสวัสดิการสังคม
๓๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๓,๒๑๙,๗๓๐

พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
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 ประจําป'งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบ-านกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตร/ที่ ๗ การพัฒนาด-านการเมืองการบริหาร
แผนงานที่ 6 แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

๑ โครงการบริหารจัดการ
- เปนคาใชจายในการจายเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน
ดานเงินเดือน คาจางและ ของเทศบาลตําบลบานกลางใหแกคณะผูบริหาร สมาชิก
คาตอบแทนของเทศบาล สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจาหนาที่ในสังกัดของ
ตําบลบานกลาง
เทศบาลตําบลบานกลาง แยกเปน
กองชาง (๐๐๒๔๑)
๑ เงินเดือน (ฝ5ายประจํา)
- เงินเดือนพนักงาน
- เงินประจําตําแหนง
- คาจางลูกจางประจํา
- คาตอบแทนพนักงานจาง
- เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
๒ คาตอบแทน
- คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนAแก อปท.

งบประมาณ
(บาท)

2,420,220
161,400
851,160
2,499,470
304,080
100,000

พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ

ทต.บานกลาง

กองชาง

พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
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 ประจําป'งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบ-านกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตร/ที่ ๗ การพัฒนาด-านการเมืองการบริหาร
แผนงานที่ 6 แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ โครงการ / กิจกรรม
ที่
๒ โครงการบริหารจัดการ
ดานการบริการของ
เทศบาลตําบลบานกลาง

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
- เปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งการบริการหรือรายจาย
สําหรับการบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการใหแกเทศบาลตําบลบานกลาง แยกเปน
1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
๒ งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
๓ โครงการบริหารจัดการ เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไป
ดานการฝIกอบรมและ
ราชการหรือเขารับการอบรมสัมมนา
เดินทางไปปฏิบัติราชการ ตามระเบียบที่ทางราชการกําหนด แยกเปน
ของเทศบาลตําบลบานกลางกองชาง (๐๐๒๔๑)
๔ โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณA - เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อจัดจางใหไดมาซึ่ง
เพื่อการปฏิบัติงานของ
วัสดุอุปกรณAในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบล
เทศบาลตําบลบานกลาง บานกลาง แยกเปน
กองชาง (๐๐๒๔๑)
- วัสดุสํานักงาน
- วัสดุไฟฟLาและวิทยุ

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ

ทต.บานกลาง

กองชาง

ทต.บานกลาง

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

1,550,000
10,370,490

๔๐,๐๐๐ ทต.บานกลาง

กองชาง

ทต.บานกลาง

กองชาง

50,000
๖๐๐,๐๐๐

พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
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 ประจําป'งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบ-านกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตร/ที่ ๗ การพัฒนาด-านการเมืองการบริหาร
แผนงานที่ 6 แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณA - วัสุดงานบานงานครัว
เพื่อการปฏิบัติงานของ
- วัสดุกอสราง
เทศบาลตําบลบานกลาง - วัสดุยานพาหนะและขนสง
(ตอ)
- วัสดุการเกษตร
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร
- วัสดุเครื่องแตงกาย
- วัสดุคอมพิวเตอรA
๕ โครงการจัดซื้อและบํารุง - เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑA
รักษาและซอมแซมครุภัณฑA ประเภทตางๆ เพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงานของ
ของเทศบาลตําบลบานกลางเทศบาลตําบลบานกลาง รวมทั้งเปนคาบํารุงรักษา
และซอมแซมครุภัณฑAตางๆ แยกเปน
กองชาง มีรายการดังนี้
๑ ครุภัณฑAสํานักงาน
๑) คาจัดซื้อผาใบเตนทAทรงโคง
2 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑA
- คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมงบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)
๑๐,๐๐๐
๖๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐

145,200
1,020,000
๒๐๐,๐๐๐
๒๑,๓๘๗,๐๒๐

พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ

ทต.บานกลาง

กองชาง

พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
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 ประจําป'งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบ-านกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตร/ที่ ๗ การพัฒนาด-านการเมืองการบริหาร
แผนงานที่ 7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

๑ โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ - เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อจัดจางใหไดมาซึ่ง
เพื่อการปฏิบัติงานของ
วัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบล
เทศบาลตําบลบานกลาง บานกลาง แยกเปน
กองการศึกษา
วัสดุกีฬา

รวมงบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ

ทต.บานกลาง

กองการศึกษา

พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
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 ประจําป'งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบ-านกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตร/ที่ ๗ การพัฒนาด-านการเมืองการบริหาร
แผนงานที่ 8 แผนงานงบกลาง
โครงการ / กิจกรรม
ลําดับ
ที่
๑ เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
สําหรับพนักงานจาง เพื่อเปนประโยชน(และสวัสดิการตาม
พรบ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 ปรากฏตามแผนงาน
งบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

พื้นที่
พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
งบประมาณ
หนวย
(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
800,000 ทต.บานกลาง สํานักปลัดเทศบาล

๒ เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.)

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
ทองถิ่น (กบท.) ปรากฏตามแผนงานงบกลาง (00410)
งานงบกลาง(00411)

1,583,960 ทต.บานกลาง สํานักปลัดเทศบาล

๓ เงินชวยคาครองชีพผูรับ
บํานาญ (ชคบ.)

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญ
ปรากฏตามแผนงานงบกลาง (00410)
งานงบกลาง(00411)

๔ คาชําระหนี้เงินตน

เพื่อจายเปนคาใชจายดังนี้
1. เงินชําระหนี้เงินกูของกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล
(ก.ส.ท.) จํานวน 2,764,260 บาท
เพื่อจายเปนคาเงินชําระหนี้กองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล
(ก.ส.ท.) ปรากฏตามแผนงานงบกลาง(00410)
งานงบกลาง (00411)

30,000 ทต.บานกลาง สํานักปลัดเทศบาล

4,130,210 ทต.บานกลาง สํานักปลัดเทศบาล

แผนการดําเนินงาน ประจําป'งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบ-านกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตร/ที่ ๗ การพัฒนาด-านการเมืองการบริหาร
แผนงานที่ 8 แผนงานงบกลาง
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม
คาชําระหนี้เงินตน
(ตอ)

๕ คาชําระดอกเบี้ย

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
2. เงินชําระหนี้เงินกูของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ(
การเกษตร (ธ.ก.ส.) จํานวน 1,335,550 บาท
เพื่อจายเปนคาเงินชําระหนี้เงินกูของธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ(การเกษตร (ธ.ก.ส.) ปรากฏตามแผนงานงบกลาง
(00410) งานงบกลาง (00411)

งบประมาณ
(บาท)

เพื่อจายเปนคาใชจายดังนี้
1. เงินชําระดอกเบี้ยเงินกูของกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล
(ก.ส.ท.) จํานวน 635,500 บาท เพื่อจายเปนคาเงินชําระ
ดอกเบี้ยเงินกูกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)
ปรากฏตามแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
2. เงินชําระดอกเบี้ยเงินกูของธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ( การเกษตร (ธ.ก.ส.) จํานวน 541,550 บาท
เพื่อจายเปนคาเงินชําระดอกเบี้ยเงินกูของธนาคาร
เพื่อการเกษตร และสหกรณ(การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ปรากฏตามแผนงานงบกลาง (00410)
งานงบกลาง (00411)

1,146,650 ทต.บานกลาง สํานักปลัดเทศบาล

พื้นที่

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
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 ประจําป'งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบ-านกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตร/ที่ ๗ การพัฒนาด-านการเมืองการบริหาร
แผนงานที่ 8 แผนงานงบกลาง
ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
๖ สํารองจาย

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
เพื่อจายเปนเงินสํารองจายสําหรับจายในกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเปน กรณีการเกิดเหตุสาธารณภัย หรือไมสามารถ
เบิกจายจากงบประมาณรายจายประเภทใดประเภทหนึ่ง
ปรากฏตามแผนงานงบกลาง (00410)
งานงบกลาง (00411)

๗ คาใชจายในการจัดการจราจร เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการจราจร เพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานของตํารวจจราจร และเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การจราจร ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎตามแผน
งานงบกลาง (๐๐๔๑๐) งานงบกลาง (๐๐๔๑๑)
๘ เงินบําเหน็จลูกจางประจํา

เพื่อจายเปนเงินบําเหน็จลูกจางประจํา ปรากฏตามแผนงานงบกลาง
(00410) งานงบกลาง (00411)

รวมงบประมาณ

งบประมาณ
หนวย
พื้นที่
พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
(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
1,011,186 ทต.บานกลาง สํานักปลัดเทศบาล

๕๐,๐๐๐ ทต.บานกลาง สํานักปลัดเทศบาล

320,600 ทต.บานกลาง สํานักปลัดเทศบาล

๙,๐๗๒,๖๐๖

แผนการดําเนินงาน ประจําป3งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบานกลาง

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาดานการจัดทําระบบฐานขอมูลทองถื่น
แผนงานที่ 1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

๑ โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศภายในหนวยงาน
ของเทศบาลตําบลบานกลาง

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภายในหนวยงาน โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรู
แกผูบริหาร พนักงานและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ และหรือจัดหา
คูมือ/โปรแกรมสารสนเทศ สําหรับใชภายในหนวยงาน เพื่อ
พัฒนาขีดความสามารถในการติดตอสื่อสาร ฯลฯ
ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป: (พ.ศ. 2561-2564) หนา 216

รวมงบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

๑๐,๐๐๐ ที่ทําการปกครอง
อําเภอเมืองลําพูน

๑๐,๐๐๐

หนวย
ดําเนินการ
กองวิชาการ
และแผนงาน

พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
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 ประจําปงบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบานกลาง

* บัญชีโครงการตามยุทธศาสตร&การพัฒนา *
(เงินอุดหนุน)
………………………..

แผนการดําเนินงาน ประจําป.งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบานกลาง
(เงินอุดหนุน)

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม
แผนงานที่ 1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
โครงการ / กิจกรรม
ลําดับ
ที่
๑ เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณ
ประโยชน/

รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนหนวยอบรมประชาชนตําบล
๒๔๕,๐๐๐
บ*านกลาง ในการจัดกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร*อน
กิจกรรมธรรมะสัญจรกิจกรรมพระพุทธศาสนาวันอาทิตย/ ฯลฯ
เพื่อเปนคาใช*จายในการดําเนินงานตามโครงการดังกลาว
เปนเงิน 100,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลบ*านกลาง
ในการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ในการจัด
อบรม เปนคาอาหารคาอาหารวาง คาน้ําดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ/ ฯลฯ เปนเงิน 13,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนวัดในตําบลบ*านกลาง ในการจัด
กิจกรรมสงเสริมประเพณี แตละวัด จํานวน 9 วัด
เปนเงิน 132,000 บาทปรากฎตามแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท*องถิ่น (00263)อยูในแผนพัฒนาท*องถิ่นสี่ปG
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปล ครั้งที่ 1 หน*า 17
รวมงบประมาณ
๒๔๕,๐๐๐

พื้นที่
ต.บ*านกลาง

พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
หนวย
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

แผนการดําเนินงาน ประจําป1งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบานกลาง
(เงินอุดหนุน)

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา
แผนงานที่ 1 แผนงานการศึกษา
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

๑ เงินอุดหนุนสําหรับจัดหาอาหาร เงินอุดหนุนสําหรับจัดหาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน
กลางวันสําหรับเด็กนักเรียน
สังกัด สพฐ. ในเขตตําบลบานกลาง (เงินอุดหนุนจากกรม
สังกัด สพฐ.ในเขตตําบลบานกลาง ส.งเสริมการปกครองทองถิ่น)(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560)
ปรากฎตามแผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก.อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

รวมงบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)
๕๖๘,๐๐๐

๕๖๘,๐๐๐

พื้นที่

ต.บานกลาง

หนวย
พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
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

แผนการดําเนินงาน ประจําป/งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบานกลาง
(เงินอุดหนุน)

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาดานระบบสาธารณสุข
แผนงานที่ 1 แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
๑ เงินอุดหนุน ศพส.จ.ลําพูน

รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
(ผลผลิต / งบประมาณ)
(บาท)
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน ศพส.จ.ลําพูน ตามโครงการที่ขอรับ
๒๐,๐๐๐
เงินอุดหนุนดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล
ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221
๒ เงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนา เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนางาน
๙๐,๐๐๐
งานด(านสาธารณสุขมูลฐาน
ด(านสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ในชุมชน
ด(านสาธารณสุขของประชาชน การแก(ไขป=ญหาสาธารณสุข
ในเรื่องตางๆ และการจัดบริการสุขภาพเบื้องต(น
ในศูนยAสาธารณสุขมูลฐานชุมชน จํานวน 12 หมูบ(าน
หมูบ(านละ 7,500 บาท ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท(องถิ่น ที่ มท 0808.2/18848.18923
ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558
ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)
รวมงบประมาณ
๑๑๐,๐๐๐

พื้นที่
ต.บ(านกลาง

ต.บ(านกลาง

หนวย
พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
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
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล(อม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล(อม

แผนการดําเนินงาน ประจําป0งบประมาณ ๒๕61
เทศบาลตําบลบานกลาง
(เงินอุดหนุน)

แบบ ผด. 02

ตอบสนองตอยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
แผนงานที่ 1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

๑ เงินอุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอเมืองลําพูน

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองลําพูน
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการศูนย.รวมข1อมูล
ขาวสารการซื้อหรือจ1างขององค.กรปกครองสวนท1องถิ่น
ระดับอําเภอ ประจําป7งบประมาณ 2561
ปรากฎตามแผนงานบริหารทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)

รวมงบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่

๓๕,๐๐๐ ที่ทําการปกครอง
อําเภอเมืองลําพูน

๓๕,๐๐๐

หนวย
พ.ศ.๒๕60
พ.ศ.๒๕61
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
สํานักปลัด
เทศบาล

เทศบาลตําบลบ้ านกลาง
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน

