แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เทศบาลตาบลบ้านเลือก อาเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี

คํานํา
ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ไดกําหนดใหทองถิ่นจัดทําแผนการดําเนินงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความชัดเจน
ในการปฏิบัติงานมากขึ้น มีการจําแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ซึ่งทําใหการติดตามประเมินผล
เมื่อสิ้นปมีความสะดวกมากขึ้น
อนึ่ง การจัดทําแผนการดําเนินงาน นี้ เทศบาลฯ ไดจัดทําตามลําดับขั้นตอนของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งในการจัดทํา
แผนการดําเนินงานดังกลาวไดรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ดาํ เนินการใน
ปงบประมาณมารวบรวมเปนแผนการดําเนินงาน
หวังเปนอยางยิ่งวาแผนการดําเนินงานจะเปนแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ซึ่งทําใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้น

เทศบาลตําบลบานเลือก
ตุลาคม 2559

สารบัญ

หนา

สวนที่ 1 บทนํา

1-2

สวนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

3-4

สวนที่ 3 รายละเอียดโครงการ
-

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวติ
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิง่ แวดลอม
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารการจัดการ

5-7
8
9 - 16
17
18 - 25

สวนที่ 1
บทนํา
กระทรวงมหาดไทยไดกํ าหนดให องค ก รปกครองสว นท อ งถิ่ น จั ดทํ าแผนยุ ทธศาสตรก ารพัฒ นา
แผนพัฒนาสามปและแผนการดําเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแผนการดําเนินงานนี้จัดทําขึ้นโดยมีจุดมุง หมายเพื่อแสดงถึง รายละเอียด
แผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาล แผนการดําเนินงานจึงเปนเอกสาร
ที่ระบุแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมทั้งหมดที่ดําเนินการในปง บประมาณ พ.ศ. 2560 ทําใหแนวทางในการ
ดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของเทศบาลมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น มีการประสานการ
ทํางานกับหนวยงาน และการจําแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน / โครงการในแผนการดําเนินงานจะทําใหการ
ติดตามและประเมินผล เมื่อสิ้นปมีความสะดวกมากขึ้น
แผนการดําเนินงานเปน เครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น เพื่อควบคุมการ
ดําเนิน งานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ยัง เปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนิน งานและ
ประเมินผล ดังนั้นแผนการดําเนินงานจึงมีลักษณะกวาง ๆ ดังตอไปนี้
1. เปนแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาสามปและมีสถานะเปนแผนดําเนินการ
2. จัดทําหลังจากที่ไดมีการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปแลว
3. เปนเอกสารที่แสดงถึง เปาหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และ
แสดงถึงการดําเนินการจริง
4. เปนการรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานที่จะเขามาดําเนินการในพื้นที่ของเทศบาล
1.1 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนการดําเนินงาน
1. เพื่อใหทราบถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมด
ในเขตพื้นที่
2. เพื่อใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น
3. เพื่อใหมีการประสานการทํางานรวมกัน ลดความซ้ําซอนของงาน
4. เพื่อใชเปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและประเมินผล
1.2 ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
หมวด 5 ขอ 26 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนการดําเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล รวบรวมแผนงาน / โครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่น ๆ ที่ตองการดําเนินการใน
พื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาเทศบาล จั ด ทํ า ร า งแผนการดํ า เนิ น งาน
โดยพิจารณาแผนงาน / โครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานตาง ๆ
3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล นํารางแผนการดําเนินงานเสนอตอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
4. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถิ่น เพื่อให
ความเห็นชอบ
5. เมื่อผูบริหารทองถิ่นใหความเห็นชอบรางแผนการดําเนินงานแลว ใหประกาศเปนแผนการดําเนินงาน โดยใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ เพื่อใหประชาชนในทองถิ่น
ทราบโดยทั่วกันและปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน

-2ขัน้ ตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานสามารถเขียนเปนแผนภูมดิ งั นี้
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น

จัดทํารางแผนการดําเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น

หนวยงานอื่น

เสนอรางแผนการดําเนินงาน

พิจารณารางแผนการดําเนินงาน

เสนอรางแผนการดําเนินงาน
ตอผูบริหารทองถิ่น

ผูบริหารทองถิ่น

ผูบริหารทองถิ่นใหความเห็นชอบ

ประกาศใช

ปดประกาศภายใน 15 วัน
นับแตวันประกาศ และ
ปดประกาศไวอยางนอย 30 วัน

1.3 ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
ผูบริหารสามารถใชเปนเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน ควบคุมการดําเนินงานใหเปนไป
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และเปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เมื่อสิ้นปมีความสะดวกมากขึ้น

ผด. 1

บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
เทศบำลตำบลบ้ำนเลือก อำเภอโพธำรำม จังหวัดรำชบุรี
ยุทธศำสตร์/แผนงำน

จำนวนโครงกำร
ที่ดำเนินกำร

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด

จำนวนงบประมำณ

6

9.09

7,458,000

27.23

6

9.09

7,458,000

27.23

3

4.55

180,000

0.66

3

4.55

180,000

0.66

4
8
4
5

6.06
12.11
6.06
7.58

660,000
430,000
250,000
1,080,000

2.41
1.57
0.91
3.94

3.5 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร
3.6 แผนงำนงบกลำง

5
3

7.58
4.55

595,000
14,233,200

2.17
51.99

รวม

29

43.94

17,248,200

62.99

1. ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำด้ำนคมนำคม
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
รวม
2. ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
2.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
รวม
3. ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต
3.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
3.2 แผนงำนกำรศึกษำ
3.3 แผนงำนสำธำรณสุข
3.4 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

คิดเป็นร้อยละของ หน่วยดำเนินกำร
งบประมำณทั้งหมด
กองช่ำง

กองสวัสดิกำรฯ

สำนักปลัดฯ
กองกำรศึกษำ
กองสำธำรณสุขฯ
กองกำรศึกษำ,
กองสำธำรณสุขฯ,
กองสวัสดิกำรฯ
กองกำรศึกษำ
กองสวัสดิกำรฯ

ผด. 1

บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
เทศบำลตำบลบ้ำนเลือก อำเภอโพธำรำม จังหวัดรำชบุรี
ยุทธศำสตร์/แผนงำน
4. ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
รวม
5. ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรกำรจัดกำร
5.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
แผนงำนกำรศึกษำ
แผนงำนสำธำรณสุข
แผนงำนสังคมสงเครำะห์
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
รวม
รวมทั้งสิ้น

จำนวนโครงกำร
ที่ดำเนินกำร

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด

จำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยดำเนินกำร
งบประมำณทั้งหมด

3

4.55

130,000

0.47

3

4.55

130,000

0.47

17

25.75

992,000

3.62

2
1
2
1
2

3.03
1.51
3.03
1.52
3.03

40,000
260,000
25,700
250,000
800,000

0.15
0.95
0.10
0.91
2.92

25
66

37.87
100.00

2,367,700
27,383,900

8.65
100.00

กองสำธำรณสุขฯ

สำนักปลัดฯ,
กองวิชำกำรฯ,
กองคลัง
สำนักปลัดฯ
กองกำรศึกษำ
กองสำธำรณสุขฯ
กองสวัสดิกำรฯ
กองสวัสดิกำรฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปี 2560
เทศบาลตาบลบ้านเลือก อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านเลือก)

ผด2

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคมนาคม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
1. เพือ่ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนและสะพานให้อยู่ในสภาพทีด่ ีและได้มาตรฐาน
2. เพือ่ ปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล
3. เพือ่ ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้าสาธารณะประโยชน์ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพือ่ ปรับปรุงการพัฒนาการใช้ทดี่ ินภูมิทศั น์และสถานทีร่ าชการให้เหมาะสมกับการใช้งาน
2. แผนงาน
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับ พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
(บาท)
ดาเนินการ ผิดชอบหลัก 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 . โครงการปรับปรุงเกาะกลางถนน
ปรับปรุงเกาะกลางถนนเพชรเกษมสายเก่า โดย
307,000
กองช่าง
        
เพชรเกษมสายเก่า
ซ่อมต้นไม้เดิมทีเ่ สียหาย เช่น ต้นฟล๊อกเทล
ต้นชาฮกเกี้ยน และติดตั้งรูปปัน้ สัตว์ต่างๆ บริเวณ
วงเวียนข้างปัม๊ ปตท. รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลกาหนด
2.

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า จาก
บริเวณซอยหมอเทพ ถึงบริเวณท่อ
ครอสหน้าตึกแถวใหม่ ตรงข้ามสุสานจีน
หมู่ที่ 4

ก่อสร้างท่อระบายน้า ขนาด Ø 1.00 เมตร
พร้อมบ่อพัก จานวน 78 บ่อ ระยะทางรวม
1,165 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลกาหนด

4,370,000 หมู่ที่ 4

กองช่าง

        

ผด2
ลาดับที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการ

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับ พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
(บาท)
ดาเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
801,000 หมู่ที่ 6
กองช่าง
        

3.

โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง ขนาดผิวจราจร
จากบริเวณบ้านนายประมวล
กว้าง 4 เมตร ยาว 405 เมตร สูง 0.80
บารมีรังสิกุล ถึงทุง่ หนองลาด หมู่ที่ 6 เมตร ปริมาตรดินถมไม่นอ้ ยกว่า 1,684.80
ลูกบาศก์เมตร และปริมาตรลูกรังไม่นอ้ ยกว่า
364.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้า
ขนาด Ø 0.60 เมตร และบ่อพักจานวน 4
บ่อ ระยะทางรวมไม่นอ้ ยกว่า 60 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกาหนด

4.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้า จาก
บริเวณบ้านนางฉอย ทรัพย์แจ่ม ถึง
บริเวณบ้านนางบุปผา ชนะวัฒนานนท์
หมู่ที่ 7

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร
กว้าง 2.50 เมตร ยาว 49 เมตร และขนาด
ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 38 เมตร หรือ
พืน้ ทีเ่ ทคอนกรีตไม่นอ้ ยกว่า 236 ตารางเมตร
พร้อมวางท่อระบายน้า ขนาด Ø 0.60 เมตร
พร้อมบ่อพัก จานวน 6 บ่อ
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกาหนด

337,000 หมู่ที่ 7

กองช่าง

        

5.

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ฯ จาก
บริเวณบ้านนายสมเกียรติ โพธิค์ า ถึง
บริเวณศาลาเอนกประสงค์กลางหมู่บา้ น
หมู่ที่ 9

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ฯ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4
เมตร ยาว 320 เมตร หรือพืน้ ทีป่ ผู ิวแอสฟัลท์ฯ
ไม่นอ้ ยกว่า 1,280 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกาหนด

557,000 หมู่ที่ 9

กองช่าง

        

ผด2
ลาดับที่
6.

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการ
โครงการซ่อมผิวจราจรแอสฟัลท์ฯ
พร้อมวางท่อระบายน้า จากสะพาน
วัดหนองรี เลียบคลอง ถึงสุดเขต
เทศบาลตาบลบ้านเลือก หมู่ที่ 8

ซ่อมผิวจราจรแอสฟัลท์ฯ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4
เมตร ยาว 617 เมตร หรือพืน้ ทีซ่ ่อมผิวจราจร
แอสฟัลท์ฯ ไม่นอ้ ยกว่า 2,468 ตารางเมตร
พร้อมวางท่อระบายน้า (ลอดถนน) ขนาด Ø
0.30 เมตร จานวน 6 จุด จุดละ 6 ท่อน
รวม 36 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลกาหนด

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับ พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
(บาท)
ดาเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1,086,000 หมู่ที่ 8
กองช่าง
        

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปี 2560
เทศบาลตาบลบ้านเลือก อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านเลือก)

ผด2

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
1. เพือ่ ส่งเสริมผู้มีรายได้นอ้ ยมีอาชีพทีม่ ั่นคงและมีรายได้เพิม่ ขึน้
2. เพือ่ สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาชีพทาธุรกิจมีโอกาสสร้างงานเพิม่ ขึน้ หรือเกิดการพัฒนาด้านศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน
2. แผนงาน
(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับ พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
(บาท)
ดาเนินการ ผิดชอบหลัก 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 . โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล
50,000
กอง
        
ในเขตเทศบาล
สวัสดิการฯ
2.

โครงการส่งเสริมศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาศูนย์ฯ และวิจัย
พืชผลทางการเกษตร ปศุสัตว์ เป็นการส่งเสริม
ให้กลุ่มเกษตรกรมีความเป็นอยู่ทดี่ ีขนึ้

30,000

-

กอง
สวัสดิการฯ

       

3.

โครงการอบรมคณะกรรมการพัฒนา
สตรีตาบลบ้านเลือก

จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีตาบลบ้านเลือก

100,000

-

กอง
สวัสดิการฯ

    

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปี 2560
เทศบาลตาบลบ้านเลือก อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านเลือก)

ผด2

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
1. เพือ่ พัฒนาคนสร้างศักยภาพความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคม
2. เพือ่ ให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยทีส่ มบูรณ์และความเป็นอยู่ทดี่ ีขนึ้
3. เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก - เยาวชน, ประชาชน โดยให้การศึกษาและสร้างค่านิยมให้ตระหนักและสานึกในคุณธรรม จารีตประเพณีอันดีงาม
4. เพือ่ ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และฟืน้ ฟูวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิน่
2. แผนงาน
(1) แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ลาดับที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับ พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
(บาท)
ดาเนินการ ผิดชอบหลัก 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 . โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนม- จัดกิจกรรมหรือโครงการเฉลิมพระเกียรติ
500,000
สานักปลัดฯ


พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดช
ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนาง
เป็นเงิน 300,000 บาท
เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินนี าถ
- จัดกิจกรรมหรือโครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินนี าถ
เป็นเงิน 200,000 บาท
2.

โครงการจัดงานเกี่ยวกับรัฐพิธีและวัน
สาคัญต่างๆ

จัดงานเกี่ยวกับรัฐพิธีและวันสาคัญต่างๆ ของชาติ
เช่น วันปิยมหาราช วันจักรี วันท้องถิน่ ไทย
วันฉัตรมงคล เป็นต้น

80,000

-

สานักปลัดฯ 

  

ผด2
ลาดับที่

(1) แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการ

3.

โครงการจัดงานวันเทศบาล

จัดงานวันเทศบาลในวันที่ 24 เมษายน โดยมี
พิธีทาบุญตักบาตร รณรงค์กิจกรรมในด้านต่าง ๆ
ร่วมกับประชาชนในท้องถิน่ จัดนิทรรศการเผยแพร่
กิจกรรม และผลงานของเทศบาล ตลอดจน
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับความรู้
ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิน่

4.

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี

จัดกิจกรรมหรือโครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี ทีท่ างเทศบาลจัดหรือจัดร่วมกับ
หน่วยงานอื่น

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับ พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
(บาท)
ดาเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
30,000
สานักปลัดฯ


50,000

-

สานักปลัดฯ



ผด2
ลาดับที่

(2) แผนงานการศึกษา
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการ

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับ พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
(บาท)
ดาเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
100,000
กอง
 
การศึกษา

1.

โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กเทศบาลทัง้ 4 แห่ง

จัดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลทัง้ 4 แห่ง

2.

โครงการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน

จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนในเขตเทศบาล เช่น
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม, กิจกรรมธรรมชาติศิลปะ,
กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กิจกรรม
กลุ่มสัมพันธ์ เป็นต้น

50,000

-

กอง
การศึกษา



3.

โครงการจัดกิจกรรมวิถีพทุ ธของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทัง้ 4 แห่ง

จัดกิจกรรมวิถีพทุ ธของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กทัง้ 4
แห่ง

40,000

-

กอง
การศึกษา



4.

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ

จัดปฐมนิเทศผู้ปกครอง ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอน วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา
การจัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กที่
ผู้ปกครองจะได้มีส่วนร่วม

30,000

-

กอง
การศึกษา



ผด2
ลาดับที่

(2) แผนงานการศึกษา
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการ

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับ พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
(บาท)
ดาเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
50,000
กอง

การศึกษา

5.

โครงการรณรงค์เพือ่ ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เยาวชน

จัดกิจกรรมรณรงค์ปอ้ งกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
แก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล เช่น การจัดอบรม
การจัดนิทรรศการ การประกวดวาดภาพ การเดิน
รณรงค์ การจัดตั้งชมรมต่อต้านยาเสพติด การ
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ฯลฯ

6.

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
ด้านจริยธรรม การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่

จัดกิจกรรมด้านจริยธรรม การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่ สาหรับภายใน
เขตเทศบาล

40,000

-

กอง
การศึกษา

 

7.

โครงการหนูนอ้ ยสุขภาพดี

จัดกิจกรรมตามโครงการหนูนอ้ ยสุขภาพดี

20,000

-

กอง
การศึกษา



8.

โครงการอบรมศึกษาดูงาน
คณะกรรมการสถานศึกษา และ
คณะกรรมการบริหารศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก

จัดฝึกอบรมศึกษาดูงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษา และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพือ่ เป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั ิหน้าทีไ่ ด้อย่างถูกต้อง

100,000

-

กอง
การศึกษา



ผด2
ลาดับที่

(3) แผนงานสาธารณสุข
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการ

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
(บาท)
ดาเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
50,000
กอง

สาธารณสุขฯ

1.

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อ
ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ในชุมชน เช่น โรคพิษสุนขั บ้า โรคไข้เลือดออก
ในชุมชน
โรคไข้หวัดนก โรคเลปโตสไบซิส เป็นต้น ตลอดจน
ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ไม่ให้ระบาดในชุมชนให้กับ อสม. ผู้นาชุมชน และ
ประชาชนในเขตเทศบาล

2.

โครงการรณรงค์ปอ้ งกันและควบคุม
โรคติดต่อ

ดาเนินการโครงการรณรงค์ปอ้ งกันและควบคุมโรค
ติดต่อ เช่น โรคพิษสุนขั บ้า โรคไข้เลือดออก
โรคเอดส์ เป็นต้น

150,000

-

กอง
           
สาธารณสุขฯ

3.

โครงการส่งเสริมสุขภาพด้านอนามัย
ชุมชนและด้านโภชนาการ

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพด้าน
อนามัยชุมชน และการส่งเสริมสุขภาพด้าน
โภชนาการให้กับประชาชน ให้แก่ อสม. และผู้นา
ชุมชนในเขตเทศบาล

30,000

-

กอง
สาธารณสุขฯ

4.

โครงการฝึกอบรมกลุ่มผู้ประกอบการ
ในงานสุขาภิบาลอาหารในเขตเทศบาล

จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานสุขาภิบาลอาหาร
ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการอาหารในเขตเทศบาล

20,000

-

กอง
สาธารณสุขฯ





ผด2
ลาดับที่

(4) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการ

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับ พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
(บาท)
ดาเนินการ ผิดชอบหลัก 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
กอง

การศึกษา

1.

โครงการแข่งขันกีฬาบ้านเลือกสัมพันธ์
ต้านยาเสพติด

ส่งเสริมการเล่นกีฬาของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้าง เยาวชน และประชาชนในชุมชน
ทีเ่ ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทีไ่ ด้จัดขึน้ โดยเทศบาล

2.

โครงการแข่งขันกีฬาพืน้ ฐานและกีฬา
มวลชน

ส่งเสริมและสนับสนุนการเล่นกีฬาตามโครงการ
การแข่งขันกีฬาพืน้ ฐานและกีฬามวลชน เช่น
ฟุตบอลโพธารามคัพ ฟุตบอลถ้วยพระราชทาน
และการจัดการแข่งขันกีฬาต่างๆ เป็นต้น

30,000

-

3.

โครงการส่งเสริมการออกกาลังกายเพือ่
สุขภาพ

จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการออกกาลังกาย
เพือ่ สุขภาพของประชาชน

50,000

-

กอง
           
สาธารณสุขฯ

4.

โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนใน
เขตเทศบาลตาบลบ้านเลือก

ดาเนินการตามโครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน
ในเขตเทศบาลตาบลบ้านเลือก

100,000

-

กอง
สวัสดิการฯ

5.

โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
อาสาสมัครสาธารณสุข

จัดอบรมและศึกษาดูงานให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาล ทัง้ 9 หมู่บา้ น ใน
ด้านการรักษาสุขภาพอนามัย การป้องกันโรค
ติดต่อ การรักษาพยาบาลเบือ้ งต้น

600,000

-

กอง
สาธารณสุขฯ

กอง
การศึกษา

 

       



ผด2
ลาดับที่

(5) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการ

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับ พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
(บาท)
ดาเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
100,000
กอง

การศึกษา

1.

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

จัดกิจกรรมตามโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง

2.

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์

จัดกิจกรรมตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์

250,000

-

กอง
การศึกษา

3.

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนจานา
พรรษา

จัดกิจกรรมตามโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน
จานาพรรษา

20,000

-

กอง
การศึกษา

4.

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

จัดกิจกรรมตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

220,000

-

กอง
การศึกษา



5.

โครงการสวดมนต์ข้ามปี

จัดกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการสวดมนต์ข้ามปี

5,000

-

กอง
การศึกษา

 





ผด2
ลาดับที่

(6) แผนงานงบกลาง
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการ

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับ พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
(บาท)
ดาเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
12,122,400
กอง
           
สวัสดิการฯ

1.

เบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ

มอบเงินเป็นค่าเบีย้ สงเคราะห์ผู้สูงอายุ ทีม่ ีสิทธิ
ได้รับในอัตราตามระเบียบกาหนด

2.

เบีย้ ยังชีพคนพิการ

มอบเงินเป็นค่าเบีย้ สงเคราะห์ผู้พกิ าร ทีม่ ีสิทธิ
ได้รับในอัตราตามระเบียบกาหนด

1,948,800

-

กอง
สวัสดิการฯ

           

3.

เบีย้ ยังชีพผู้ปว่ ยเอดส์

มอบเงินเป็นค่าเบีย้ สงเคราะห์ผู้ปว่ ยเอดส์ ทีม่ ีสิทธิ
ได้รับในอัตราตามระเบียบกาหนด

162,000

-

กอง
สวัสดิการฯ

           

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปี 2560
เทศบาลตาบลบ้านเลือก อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านเลือก)

ผด2

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
1. เพือ่ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
2. เพือ่ ควบคุมและขจัดมลพิษทีเ่ กิดขึน้ จากกิจกรรมของมนุษย์และโดยสภาพธรรมชาติ
3. เพือ่ พัฒนาสร้างศักยภาพความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคมในการมีส่วนร่วมจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
2. แผนงาน
(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการ
งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับ พ.ศ. 2559
พ.ศ.2560
(บาท)
ดาเนินการ ผิดชอบหลัก 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 . โครงการจิตอาสาพัฒนาสาธารณะและ ดาเนินการตามโครงการจิตอาสาพัฒนาสาธารณะ
50,000
กอง
           
สิ่งแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อม
สาธารณสุขฯ
2.

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้แก่ประชาชน และ
อาสาสมัครในเขตเทศบาลตาบลบ้านเลือก

30,000

-

กอง
สาธารณสุขฯ

3.

โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ
มูลฝอยในครัวเรือนเขตเทศบาล

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอย
ในครัวเรือน โดยจัดฝึกอบรมให้แก่ อสม.,
ผู้นาชุมชน, กานัน, ผู้ใหญ่บา้ น ตลอดจนประชาชน
ในเขตเทศบาลฯ

50,000

-

กอง
สาธารณสุขฯ





บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปี 2560
เทศบาลตาบลบ้านเลือก อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านเลือก)
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
1. เพือ่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาท้องถิน่
2. เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาล
3. เพือ่ ให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. เพือ่ สนับสนุนเพิม่ ประสิทธิภาพของบุคลากร
5. เพือ่ พัฒนาแนวทางการบริหารและกาหนดแนวเขตของเทศบาล
6. เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
7. เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาล
2. แผนงาน
(1) แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ลาดับที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการ

ผด2

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับ พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
(บาท)
ดาเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
400,000
สานักปลัดฯ
        

1.

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษา
ดูงานในประเทศ

จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานในประเทศของ
นายกเทศมนตรีและคณะ,สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล, ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง

2.

ค่าตู้เก็บเอกสาร

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจกซ้อนบาน
เลื่อนทึบ พร้อมฐานรอง จานวน 1 ชุด

6,200

-

สานักปลัดฯ

        

3.

ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สาหรับ
งานสานักงาน จานวน 1 ชุด

16,000

-

สานักปลัดฯ

        

ผด2
ลาดับที่

(1) แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการ

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับ พ.ศ. 2559
พ.ศ.2560
(บาท)
ดาเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
100,000
สานักปลัดฯ            

4.

ค่าพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์งาน
ทะเบียนราษฎร

พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์งานทะเบียนราษฎร
ตลอดจนการดูแลระบบเพือ่ ให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

5.

โครงการจัดทา ทบทวน ปรับปรุงแผน
ชุมชนในเขตเทศบาลตาบลบ้านเลือก

ดาเนินการประชาคมเพือ่ จัดทา ทบทวน ปรับปรุง
แผนชุมชนในเขตเทศบาล จานวน 11 ชุมชน

5,000

-

กองวิชาการฯ    

6.

โครงการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี
เทศบาลตาบลบ้านเลือก

ดาเนินการประชาคมเพือ่ จัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่
สี่ปเี ทศบาลตาบลบ้านเลือก

20,000

-

กองวิชาการฯ    

7.

ค่าเครื่องพิมพ์สาเนาระบบดิจิตอล

จัดซื้อเครื่องพิมพ์สาเนาระบบดิจิตอล ความ
ละเอียด 400 x 400 จุดต่อตารางนิว้
สามารถย่อ - ขยายได้ พืน้ ทีก่ ารพิมพ์ใหญ่สุดขนาด
กระดาษ เอ 3 จานวน 1 เครื่อง

180,000

-

กองวิชาการฯ



8.

ค่าเครื่องพิมพ์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
จานวน 1 เครื่อง

4,300

-

กองวิชาการฯ



9.

ค่าเครื่องสารองไฟ

จัดซื้อเครื่องสารองไฟ ขนาด 800 VA จานวน
1 เครื่อง

3,200

-

กองวิชาการฯ



ผด2
ลาดับที่

(1) แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
โครงการ

10 . โครงการปรับปรุงและติดตั้งหอกระจาย
ข่าวประจาหมู่บา้ นและชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการ
ปรับปรุงและติดตั้งหอกระจายข่าวประจาหมู่บา้ น
และชุมชน ดังนี้
1 . ติดตั้งหอกระจายข่าวประจาหมู่บา้ นและชุมชน
หมู่ที่ 9 โดยก่อสร้างเสารับส่งสัญญาณ สูง 15
เมตร ติดตั้งระบบรับสัญญาณไร้สายขนาด 100
วัตต์ 1 ระบบ ลาโพงฮอน 100 วัตต์ จานวน
4 ตัว เป็นเงิน 119,000 บาท รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลกาหนด
2 . ย้ายหอกระจายข่าวประจาหมู่บา้ นและชุมชน
หมู่ที่ 7 จากบริเวณบ้านนายเจิม มักเจียว ไป
ติดตั้งบริเวณทีส่ าธารณประโยชน์ ข้างหอถังประปา
หมู่บา้ น (ดงมะม่วง) โดยรื้อหอกระจายข่าวเดิม
มาติดตั้งใหม่ ก่อสร้างเสารับส่งสัญญาณ สูง 15
เมตร พร้อมทาสีใหม่ และติดตั้งระบบรับสัญญาณ
ไร้สายขนาด 100 วัตต์ 1 ระบบ ลาโพงฮอน
100 วัตต์ จานวน 4 ตัว เป็นเงิน 60,000
บาท รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกาหนด

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับ พ.ศ. 2559
พ.ศ.2560
(บาท)
ดาเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
179,000
กองวิชาการฯ
  

ผด2
ลาดับที่

(1) แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการ

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับ พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
(บาท)
ดาเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7,500
กองคลัง
        

11 . ค่าเก้าอี้

จัดซื้อเก้าอี้สานักงาน เบาะหุม้ หนัง ขาทาด้วย
ไฟเบอร์ หรือเหล็ก หรืออลูมิเนียม จานวน 5 ตัว

12 . ค่าเก้าอี้บาร์นงั่

จัดซื้อเก้าอี้บาร์นงั่ หน้าเคาน์เตอร์ชาระภาษี
สานักงาน เบาะหุม้ หนัง ขาทาด้วยไม้หรือเหล็ก
จานวน 2 ตัว

6,000

-

กองคลัง

        

13 . ค่าเครื่องโทรศัพท์

จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ จานวน 2 เครื่อง

4,000

-

กองคลัง

        

14 . ค่าตู้เก็บเอกสาร

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเปิด - ปิด จานวน 5 ชุด

26,000

-

กองคลัง

        

15 . ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1 จานวน 1 ชุด

22,000

-

กองคลัง

        

16 . ค่าเครื่องพิมพ์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
จานวน 1 เครื่อง

4,300

-

กองคลัง

        

17 . ค่าเครื่องพิมพ์ เอ 3

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
สาหรับกระดาษ เอ 3 จานวน 1 เครื่อง

8,500

-

กองคลัง

        

ผด2
ลาดับที่

(2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการ

1.

โครงการตรวจรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในเขตเทศบาล (อปพร.)

ออกตรวจรักษาความสงบเรียบร้อยตามชุมชน
ต่างๆ ภายในเขตเทศบาล

2.

โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในเขตเทศบาล

จัดโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในเขตเทศบาล

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับ พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
(บาท)
ดาเนินการ ผิดชอบหลัก 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
สานักปลัดฯ            

20,000

-

สานักปลัดฯ            

ผด2
ลาดับที่
1.

(3) แผนงานการศึกษา
โครงการ
โครงการก่อสร้างห้องเก็บของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบ้านเลือก
ทัง้ 4 แห่ง

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการ
ก่อสร้างห้องเก็บของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลบ้านเลือก ทัง้ 4 แห่ง ดังนี้
- ห้องเก็บของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กวัดโบสถ์,
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กวัดบ้านเลือก และศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กวัดพระศรีอารย์ ขนาดกว้าง 2.27 เมตร
ยาว 3.82 เมตร สูง 2.95 เมตร และกว้าง
2.50 เมตร ยาว 3.80 เมตร
- ห้องเก็บของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กวัดหุบมะกล่า
ขนาดกว้าง 2.70 เมตร ยาว 3.95 เมตร
และกว้าง 2.65 เมตร ยาว 4.00 เมตร

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับ พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
(บาท)
ดาเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
260,000
กอง
  
การศึกษา

ผด2
ลาดับที่

(4) แผนงานสาธารณสุข
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการ

1.

ค่าตู้เก็บเอกสาร

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จานวน 2 รายการ ดังนี้
- ตู้เก็บเอกสารแบบ 40 ช่อง (4 ชั้น) ทา
ด้วยเหล็กแผ่น มีล้อเลื่อน จานวน 2 ตู้ เป็นเงิน
9,000 บาท
- ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจกซ้อนบาน
เลื่อนทึบ พร้อมฐานรอง จานวน 2 ชุด
เป็นเงิน 12,400 บาท

2.

ค่าเครื่องพิมพ์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
จานวน 1 เครื่อง

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับ พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
(บาท)
ดาเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
21,400
กอง

สาธารณสุขฯ

4,300

-

กอง
สาธารณสุขฯ



ผด2
ลาดับที่
1.

(5) แผนงานสังคมสงเคราะห์
โครงการ
โครงการศึกษาดูงานผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการ
จัดศึกษาดูงานผู้สูงอายุในเขตเทศบาล

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับ พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
(บาท)
ดาเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
250,000
กอง
     
สวัสดิการฯ

ผด2
ลาดับที่

(6) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการ

1.

โครงการสารวจข้อมูลความจาเป็น
พืน้ ฐานในเขตเทศบาล

จัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพืน้ ฐานฯ

2.

โครงการอบรมศึกษาดูงาน
คณะกรรมการชุมชน

จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการ
ชุมชน โดยให้ความรู้ในเรื่องบทบาทหน้าทีข่ อง
คณะกรรมการชุมชน การลด ละ เลิกอบายมุข
ให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันอาชญากรรม การ
ละเมิดสิทธิเด็กและสตรี

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับ พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
(บาท)
ดาเนินการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
50,000
กอง
   
สวัสดิการฯ
750,000

-

กอง
สวัสดิการฯ

        

