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สวนที่ 1
บทนํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ
26 และ 27 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนการดําเนินงานมีจุดมุงหมาย เพื่อแสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่จะดําเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําป
งบประมาณ ทําใหทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ดําเนินการ
ลักษณะของแผนการดําเนินงาน
“แผนการดําเนินงาน” ที่กําหนดไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสาน
แผนพัฒ นาขององคกรปกครองสวนทอ งถิ่น พ.ศ. 2548 นั้น มิใชการจัด ทําแผนพั ฒ นา แตเปนเอกสารที่รวบรวม
แผนงานโครงการกิจกรรม ที่ดําเนินจริงทั้งหมดในพื้นที่ องคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละ
ปงบประมาณ เพื่อใหทราบถึงกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่การดําเนินการ
แผนการดํ าเนิ นงาน เป นแผนต อ เนื่อ งมาจากงบประมาณรายจ าย ประจํ าป กล าวคื อ องค กร
ปกครองสวนทองถิ่นรวบรวมแผนโครงการตางๆ ตามงบประมาณรายจายประจําป มาจัดทําแผนการดําเนินงาน เพื่อ
เปนตัวกําหนดทิศทางในการดําเนินงาน ใหตรงเปาหมายและสอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่ดังนั้น
แผนการดําเนินงาน จึงมีลักษณะกวาง ดังตอไปนี้
1) เปนเอกสารที่ตอเนื่องจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนสามป และงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. 2560
2) เปนเอกสารที่แสดงทิศทางชวงเวลาดําเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงค และเปาหมาย
ที่ชัดเจน
3) เปนเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่ดําเนินการพัฒนาจริงๆ
4) เปนเอกสารที่ชวยควบคุมการดําเนินงานตามโครงการ/แผนพัฒนาตางๆการจัดทํา
เพื่ อ ให แ นวทางในการดํ า เนิ นงานในป งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของเทศบาลตํ า บลบ านสรา ง สามารถ
ดําเนินงานตามหวงเวลาที่ไดกําหนดไวและเพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซํ้าซอนของโครงการ มีการ
ประสานงานตามแผนงานและบูรณาการทํางานกับหนวยงานหรือสวนราชการอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อจําแนก
รายละเอียดตางๆ ของแผนงาน โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนการดําเนินงาน
จะตองจัดทําใหแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม ของปงบประมาณ นั้น ซึ่งเทศบาลจะใชแผนดําเนินงานเปนเครื่องมือ
สําคัญในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีตําบลบานสรางในการควบคุมดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพเพื่อเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนตอไป
วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
การจั ด ทํ า แผนดํ า เนิ น งานประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2560 นั้ น เพื่ อ แสดงถึ งรายละเอี ย ด แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม ที่จะดําเนินการจริงทั้งหมด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลตําบลบานสราง ในปงบประมาณ พ.ศ.
2560 ดังปรากฏ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อใชเปนแผนดําเนินงานและ
เปน เครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีตําบลบานสราง ในการควบคุมดําเนินงานใหเปนไปอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
การจัดทําแผนดําเนินดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีขั้นตอนการจัดทําดังนี้
1. คณะกรรมการสนั บ สนุ นการจั ดทํ าแผนพั ฒ นาเทศบาล รวบรวม แผนงาน โครงการ/กิ จกรรมของ
เทศบาล ที่จะดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560 หรือ เงินอุดหนุนจากหนวยงานตางๆ
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จัดทํารางแผนดําเนินงาน โดยพิจารณา แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนาทองถิ่น ของเทศบาล กําหนดชวงเวลาที่จะดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2560
3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล นํารางแผนดําเนินงานเสนอตอคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่นเทศบาล
4. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พิจารณาอนุมัติ รางแผนดําเนินงาน แลวเสนอนายกเทศมนตรีตําบลบาน
สราง เพื่อใหความเห็นชอบ
5. เมื่อนายกเทศมนตรีใหความเห็นชอบรางแผนดําเนินงานแลว ใหประกาศเปนแผนดําเนินงาน โดยใหปด
ประกาศแผนดําเนินการภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ประกาศเพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองติด
ประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน
ระยะเวลาในการจัดทําแผนดําเนินงาน
1. การจัดทําแผนดําเนินงานจะตองจัดทําใหแลวเสร็จ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณ
รายจายประจําป นั้น
2. หากคาดวาจะดําเนินการไมเสร็จภายในกําหนดเวลา ใหเสนอขนยาเวลาการจัดทําแผนดําเนินงานตอ
ผูบริหารทองถิ่น
3. ภายหลังเทศบาลไดจัดทําแผนดําเนินงาน ตามขอ 1. แลว หากเทศบาลมีการจัดทํางบประมาณเพิ่มเติม
หรื อ ได รับ แจ งแผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรม เพิ่ มเติ มจากหน ว ยราชการ ส วนกลางส วนภู มิภ าค รั ฐ วิส าหกิ จ หรื อ
หนวยงานอื่นๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่ของเทศบาล ในปงบประมาณนั้น ใหเทศบาลดําเนินการจัดทําแผนใหแลวเสร็จ
ภายใน 30 วัน นับแตมีการจัดทํางบประมาณเพิ่มเติมหรือไดรับแจงแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม เพิ่มเติมจากหนวย
ราชการ สวนกลาง สวนภู มิภาค รัฐวิสาหกิ จหรือ หนวยงานอื่นๆ (โดยจัดทํ าเป นแผนดําเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
,2,3,....)
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จากขั้นตอนการจัดทําแผนดําเนินงาน สามารถ เขียนเปนแผนภูมิไดดังนี้

คณะกรรมการการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

เทศบาลตําบลบานสราง/ตาม
เทศบัญญัติงบประมาณฯ
รวบรวมโครงการ / กิจกรรม
ประชาคม / หนวยงานอื่น

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

จัดทํารางแผนดําเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

เสนอรางแผนดําเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น

พิจารณารางแผนดําเนินงาน

นํารางแผนฯ ที่ไดรับความ
เห็นชอบรางแผนเสนอผูบริหาร
ทองถิ่น

ผูบริหารทองถิ่น

ใหความเห็นชอบรางแผน

ลงนามประกาศใช
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ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
แผนดํ า เนิ นงานประจํ า ป งบประมาณ พ.ศ. 2560 เป นแผนที่ แ สดงถึ ง ความสอดคล อ งกั บ การจั ด ทํ า
งบประมาณประจําป เพื่อนําไปสูการปฏิบัติในรูปของของ โครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนาของเทศบาลตําบลบาน
สราง ซึ่งมีผลดีตอหนวยงานและสวนรวมดังนี้
1. หนวยดําเนินงานมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
2. การติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม มีความสะดวกมากขึ้น
3. สามารถกําหนด ชวงเวลาในการดําเนินงาน ทําใหการดําเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
4. ประชาชนในท อ งถิ่ นสามารถตรวจสอบ โครงการ/กิ จ กรรมและมี ส ว นรว มในการบริหารงาน ของ
เทศบาล

เคาโครงรางแผนดําเนินงาน
รางแผนดําเนินงานของเทศบาลตําบลบานสราง ประกอบดวย 2 สวนคือ
สวนที่ 1 บทนํา
องคประกอบ ประกอบดวย
บทนํา
วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ประโยชนของแผนดําเนินงาน
สวนที่ 2 บัญชีโครงการกิจกรรม
องคประกอบ ประกอบดวย
บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
บัญชีโครงการกิจกรรมและงบประมาณ
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ผด 1
สวนที่ 2
บัญชีสรุปจํานวนโครงการ / กิจกรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของเทศบาลตําบลบานสราง
อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 การสงเสริมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอยางยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
1.1 สงเสริมและพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
1.2 สงเสริมและเพิ่มโอกาสการมีงานทํา มีรายไดเพิ่มขึ้น แก
ประชาชน
1.3 สงเสริ มและพัฒ นาพื้ นที่ ใหเทศบาลเปนแหลงเศรษฐกิ จ
การทองเที่ยวของชุมชน
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนา ชุมชนและสังคม ใหเขมแข็ง
แนวทางการพัฒนา
2.1 สงเสริมศาสนา อนุรักษสืบสาน ประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น
2.2 พัฒนาและสงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณะและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ใหมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน
2.3 สงเสริมการมีสวนรวมและพัฒนาศักยภาพชุมชนใหเขมแข็ง
รวม

จํานวนโครงการ/กิจกรรม
คิดเปนรอยละ
ที่ดําเนินงาน ของโครงการทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ

คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณทั้งหมด

หนวยดําเนินงาน
เทศบาล
ตําบลบานสราง

๑

๑.28

-

-

๑

๑.28

๕๐,๐๐๐

๐.22

๓

3.84

335,000

1.52

๗

8.97

๔91,500

2.25

3

3.84

๒35,๐๐๐

1.07

๔
๑9

๕.12
๒๔.33

๗๕๓,๐๐๐
1,864,500

3.43
8.49
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ผด 1
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสูสังคมเปนสุข
แนวทางการพัฒนา
3.1 สงเสริมใหประชาชนไดรับการศึกษาเรียนรูทั้งในและ
นอกระบบอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน
3.2 สงเสริมสวัสดิการแกผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส เด็ก
เยาวชนและผูดอยโอกาส
3.3 สงเสริมสุขภาพอนามัย และนันทนากีฬาการ
3.4 สงเสริมการอนามัยพื้นฐาน และการปองกันและระงับ
โรคติดตอ
ยุทธศาสตรที่ 4 การอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหสวยงามและยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
4.1 พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนใหเปนเมืองนาอยู
4.2 สงเสริมและสรางจิตสํานึกประชาชนในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.3 พัฒนาและปรับปรุงสวนสาธารณะและสถานที่สาธารณะ
ใหสวยงาม
รวม

จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ที่ดําเนินงาน

คิดเปนรอยละ
ของโครงการทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ

คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณทั้งหมด

หนวยดําเนินงาน
เทศบาล
ตําบลบานสราง

7

8.97

2,499,830

๑๑.39

๔

๕.12

๔,823,200

21.98

๓
6

3.84
7.69

424,100
655,000

๑.93
2.98

2
๓

2.56
3.84

200,000
๑๒๕,๐๐๐

0.91
๐.56

1

1.28

108,000

0.49

26

33.30

8,835,130

40.24

7

ผด 1
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการเมืองการบริหาร และองคกรให
มีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนา
5.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
5.2 ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานและการพัฒนาสถานที่
และอุปกรณในการทํางาน
5.3 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหาร
พัฒนาเทศบาล
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค
สาธารณูปการใหเพียงพอและทั่วถึง
แนวทางการพัฒนา
6.1 พัฒนาการคมนาคมใหไดมาตรฐานและมีความ
ปลอดภัย
6.2 พัฒนาระบบไฟฟาและแสงสวางสาธารณะ
6.3 พัฒนาระบบทางระบายนํ้าใหไดมาตรฐาน
6.4 พัฒนาแหลงนํ้า เพื่ออุปโภค บริโภค และ
การเกษตร
6.5 พัฒนาระบบประปาใหไดมาตรฐานและเพียงพอ
รวม
รวมทั้งสิ้น

จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ที่ดําเนินงาน

คิดเปนรอยละ
ของโครงการทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ

คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณทั้งหมด

หนวยดําเนินงาน

เทศบาล
ตําบลบานสราง
๒
22

2.56
28.20

250,000
6,866,300

๑.13
31.29

๔

๕.12

260,000

๑.18

3

3.84

1,453,900

6.62

๑
-

๑.28
-

๔๐๙,๐๐๐
-

๑.86
-

๑
33
78

๑.28
42.28
๙๙.91

๒,000,000
11,239,200
21,942,430

9.11
51.19
99.92
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1 การสงเสริมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอยางยั่งยืน
แนวทางที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางเสริมความเขาใจในหลักคิดและการปฏิบัติตนในการดาเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน
2. เพื่อใหประชาชนเกิดเจตคติที่ดีและยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิตประจาวันทัง้ ในบริบทการพัฒนาระดับบุคคล ครอบครัว องคกร ชุมชน
3. เพื่อใหประชาชนตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการสรางเสริมความมั่นคงของชาติอยางยั่งยืน
ที่
1.

โครงการ/กิจกรรม
สงเสริมอาชีพแกประชาชน
ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง

รวม จํานวน 1 โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพของ
ประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง อบรมใหความรูตามหลัก
ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงฯ จํานวน
30 คน

งบประมาณ
-

-

พ.ศ. 2559
สถานที หนวยงาน
ดําเนินงาน ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค
เขต
เทศบาล

สํานักปลัด

พ.ศ.2560
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แนวทางที่ 2 สงเสริมและเพิม่ โอกาสการมีงานทํา มีรายไดเพิ่มขึ้น แกประชาชน
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหประชาชนไดรับการฝกอบรมอาชีพตามกลุมสนใจ
2. เพื่อเปนการสงเสริม ใหประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
3. เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนไดมีอาชีพเสริม
ที่
1.

โครงการ/กิจกรรม
โครงการฝกอบรมอาชีพ

รวม จํานวน 1 โครงการ

พ.ศ. 2559
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ สถานที หนวยงาน
ดําเนินงาน ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค
(ผลผลิต/งบประมาณ)
จัดฝกอบรมอาชีพ ตางๆ ตามกลุมสนใจ
50,000
เขต
สํานักปลัด
เชน ทําขนม ดอกไมประดิษฐ
เทศบาล
ทําอาหาร เครื่องจักสาน งานฝมือ
นวดแผนไทย ฯลฯ จํานวน 30 คน
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯ
2560
50,000

พ.ศ.2560
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ที่

แนวทางที่ 3 สงเสริมและพัฒนาพื้นที่ ใหเทศบาลเปนแหลงเศรษฐกิจและการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมผูประกอบการใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานสุขาภิบาล และเกิดความเขมแข็ง
2. เพื่อกอสราง ปรับปรุงบํารุงรักษา ตลาดสด หองแถวหองนํ้า สาธารณะ ใหไดมาตรฐาน
3. เพื่อพัฒนาตลาดสดเทศบาลใหเปนเปนตลาดสดนาซื้อ
4. สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใหเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
พ.ศ. 2559
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
หนวยงาน
สถานที
โครงการ/กิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)
1.
โครงการอบรมและทัศน จัดฝกอบรมและทัศนศึกษา
ศึกษาดูงานผูประกอบ ผูประกอบการคา จํานวน 120 คน
การคาในงานสุขาภิบาล ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ฯ2560
2.
ปรับปรุง บํารุง
ปรับปรุง บํารุง ซอมแซม ตลาดสด
ซอมแซมตลาดสด
เทศบาล เชน กันสาด หลังคา
เทศบาล
รางระบายนํ้า ฯลฯ จํานวน 1 แหง
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ฯ 2560
3.
โครงการพัฒนาตลาดสด เพื่อจัดกิจกรรม ในการพัฒนา
นาซื้อ
ปรับปรุงตลาดสด ใหเปนตลาดสด
นาชื้อ ตามมาตรฐานสาธารณสุข
จํานวน 1 แหง ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายฯ 2560
รวม จํานวน 3 โครงการ

เขต
เทศบาล

ดําเนินการ
กอง
สาธารณสุข

เขต
เทศบาล

กอง
สาธารณสุข

เขต
เทศบาล

กอง
สาธารณสุข

ดําเนินงาน

230,000.

100,000

5,000

335,000

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค

พ.ศ.2560
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 2 การพัฒนา ชุมชนและสังคม ใหเขมแข็ง
แนวทางที่ 1 สงเสริมศาสนา อนุรักษสืบสาน ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น
วัตถุประสงค
1. เพื่ออนุรักษสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปญญา อันดีงามของทองถิ่น
2. เพื่อใหประชาชนมีจิตสํานึกและความภาคภูมิใจ , ความรักและหวงแหน ในประเพณีวัฒนธรรม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1.

โครงการจัดงาน
ประเพณีแหเทียนจํานํา
พรรษา
โครงการจัดงานวันขึ้นป
ใหม

2.

3.

โครงการจัดงาน
ประเพณีมหาสงกรานต

4.

โครงการจัดงานวัน
ผูสูงอายุแหงชาติ
โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง
ประจําป

5.

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
จัดงานประเพณีแหเทียนจํานําพรรษา
จํานวนเงิน - บาท
จัดงานวันขึ้นปใหม (1 ครั้ง)
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯ
2560
จัดงานประเพณีมหาสงกรานต (1 ครั้ง)
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯ
2560
จัดงานวันผูสูงอายุแหงชาติ (1 ครั้ง)
จัดงานประเพณีลอยกระทงประจําป
(1 ครั้ง) ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายฯ 2560

งบประมาณ

พ.ศ. 2559
สถานที หนวยงาน
ดําเนินงาน ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค

พ.ศ.2560
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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-

เขต
เทศบาล

กอง
การศึกษา

15,000

เขต
เทศบาล

กอง
การศึกษา

176,500

เขต
เทศบาล

กอง
การศึกษา

1315

-

เขต
เทศบาล
เขต
เทศบาล

กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา

13

200,000

1

14

12

ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

6.

โครงการสงเสริมการจัด
กิจกรรมประเพณีทองถิ่น

7.

อุดหนุนสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
ปราจีนบุรี โครงการ
เทศกาล มาฆปูรมีศรี
ปราจีน

สงเสริมการจัดกิจกรรมประเพณีทองถิ่น
(1 ครั้ง) ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายฯ 2560
อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ปราจีนบุรี โครงการเทศกาล มาฆปูร
มีศรีปราจีน (1 ครั้ง) ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายฯ 2560

รวม จํานวน 7 โครงการ

งบประมาณ

พ.ศ. 2559
สถานที หนวยงาน
ดําเนินงาน ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค

50,000

เขต
เทศบาล

กอง
การศึกษา

50,000

เขต
เทศบาล

กอง
การศึกษา

491,500

พ.ศ.2560
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แนวทางที่ 2 สงเสริมและพัฒนาการปองกันและบรรเทาสาธารณะ และความปลอดภัยในชีวิตในชีวิตและทรัพยสนิ ในมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ
2. เพื่อสรางและปลุกจิตสํานึกของประชาชนในการเฝาระวังภัย
3. จัดหาวัสดุปกรณ เครื่องมือตางๆ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัตงิ าน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1.

โครงการฝกอบรม
อปพร.

2.

โครงการซักซอมแผน
ผูใหประสพภัย

3.

โครงการปองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาล

รวม จํานวน 3 โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพื่อฝกอบรม อปพร. ของเทศบาล
ตําบลบานสราง จํานวน 50 คน
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯ
2560
เพื่อซักซอมแผนผูประสพภัย
ของ อปพร.
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯ
2560
เพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาล ตางๆ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯ
2560

200,000

เขต
เทศบาล

พ.ศ. 2559
หนวยงาน
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค
สํานัก
ปลัดเทศบาล

20,000

เขต
เทศบาล

สํานัก
ปลัดเทศบาล

15,000

เขต
เทศบาล

สํานัก
ปลัดเทศบาล

งบประมาณ

235,000

พื้นที่

พ.ศ.2560
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ที่

แนวทางที่ 3 สงเสริมการมีสวนรวมและพัฒนาศักยภาพชุมชนใหเขมแข็ง
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และแกไขปญหายาเสพติด
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมผูแทนชุมชนใหมีความรูความความสามารถ
3. เพื่อสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของเทศบาล
4. เพื่อสงเสริมการจัดทําแผนชุมชนแบบมีสวนรวม
5. เพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรมการปกปองสถาบันสําคัญของชาติและการจัดงานรัฐพิธี
รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงาน
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
พื้นที่

(ผลผลิต/งบประมาณ)
1. โครงการแขงขันกีฬา โครงการแขงขันกีฬาชุมชน
ชุมชนตานยาเสพติด ตานยาเสพติดตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายฯ 2560
2. โครงการสนับสนุนการ โครงการสนับสนุนการจัดทําแผน
จัดทําแผนชุมชน
ชุมชน ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายฯ 2560
3. โครงการจัดงานรัฐพิธี เพื่อ จัดงานรัฐพิธี 5 ธันวาคม ,
12 สิงหาคม, 23 ตุลาคม ตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายฯ 2560
4. โครงการอบรมและ
เพื่อฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานผูนํา
ทัศนศึกษาดูงานผูนํา ชุมชนงาน และคณะกรรมการชุมชน
ชุมชนงาน และ
จํานวน 50 คน
คณะกรรมการชุมชน ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯ
2560
รวม จํานวน 4 โครงการ

150,.000

เขต
เทศบาล

ดําเนินการ
สํานัก
ปลัดเทศบาล

30,000

เขต
เทศบาล

สํานัก
ปลัดเทศบาล

450,000

เขต
เทศบาล

สํานัก
ปลัดเทศบาล

123,000

เขต
เทศบาล

สํานัก
ปลัดเทศบาล

753,000

พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค

พ.ศ.2560
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสูส ังคมเปนสุข
แนวทางที่ 1 สงเสริมใหประชาชนไดรับการศึกษาเรียนรูทั้งในและนอกระบบอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบานสราง
2. เพื่อใหเด็กนักเรียนในเขตเทศบาล มีการเจริญเติบโตดานรางกายและการเรียนรู ตามเกณฑ
3. สนับสนุนสื่อการเรียน และงบประมาณดานการศึกษา แกศูนยพัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาในเขตเทศบาล
4. สงเสริมการศึกษานอกระบบ เพื่อขยายหรือยกระดับความรูพื้นฐานของประชาชน
5. สงเสริมสนับสนุนทุนการศึกษา/รายไดพเิ ศษ แก นักเรียน นักศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2559
สถานที หนวยงาน
ดําเนินงาน ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

จัดงานวันเด็กแหงชาติ ของเทศบาล
(1 ครั้ง)
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯ
2560
2. โครงการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาศักยภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบาน บานสราง (1 ครั้ง)
สราง
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯ
2560
3. โครงการจัดกิจกรรม
เพื่อ จัดกิจกรรม สงเสริมการเรียนการ
สงเสริมการเรียนการสอน สอน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบาน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด สราง
บานสราง
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯ
2560

80,000

ศูนย
กอง
พัฒนาเด็ก การศึกษา
เล็ก

20,000

ศูนย
กอง
พัฒนาเด็ก การศึกษา
เล็ก

10,000

ศูนย
กอง
พัฒนาเด็ก การศึกษา
เล็ก

1. โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

พ.ศ.2560
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ที่
4.

5.

โครงการ/กิจกรรม
สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
(อาหารกลางวัน ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด
บานสราง )
สนับสนุนอาหารเสริม
นม
(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

6.

สนับสนุนอาหารเสริม
นม
(โรงเรียนอนุบาลวัด
บานสราง)

7.

สนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
(อุดหนุน โรงเรียน
อนุบาลวัดบานสราง)
(อาหารกลางวัน)

รวม จํานวน 7 โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพื่อจายเปนคาจางเหมาประกอบ
อาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบานสราง
จํานวน เด็ก 66 คน ๆละ 20 บาท
จํานวน 280 วัน ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายฯ 2560
เพื่อจัดซื้ออาหารเสริมนม ใหแกศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัดบานสรางจํานวน
เด็ก 66 คน ๆละ 7.37 บาท
จํานวน 280 วัน ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายฯ 2560
เพื่อจัดซื้ออาหารเสริมนม ใหแก
โรงเรียนอนุบาลวัดบานสราง
จํานวน เด็ก 395 คน ๆละ 7.37
บาท จํานวน 260 วัน ตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายฯ 2560
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาจางเหมา
ประกอบอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน เด็ก 395 คน ๆละ 20 บาท
จํานวน 200 วัน
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯ
2560

พ.ศ. 2559
หนวยงาน
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค
249,900
ศูนย
กอง
พัฒนาเด็ก การศึกษา
เล็ก

งบประมาณ

97,730

พื้นที่

ศูนย
พัฒนาเด็ก
เล็ก

กอง
การศึกษา

550,000 โรงเรียน
อนุบาลวัด
บานสราง

กอง
การศึกษา

1,492,200

2,499,830

ศูนย
กอง
พัฒนาเด็ก การศึกษา
เล็ก

พ.ศ.2560
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แนวทางที่ 2 สงเสริม สวัสดิการแกผสู ูงอายุ ผูพิการ ผูป ว ยเอดส เด็กเยาวชนและผูดอยโอกาส
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมสนับสนุน การจัดสวัสดิการชุมชน
2. เพื่อสงเสริมการจัดสวัสดิการ สงเคราะห ใหแกผสู ูงอายุ ผูพิการ ผูป วยโรคเอดส
3. เพื่อสงเสริมสนับสนุน งานสวัสดิการเด็กเยาวชนและผูดอยโอกาส ทางสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1.

โครงการอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงาน
ผูสูงอายุ

2.

สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ

3.

สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
คนพิการ

4.

สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผูปวยโรคเอดส

รวม จํานวน 4 โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพื่อฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
ผูสูงอายุ ในเขตเทศบาล
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯ
2560
เพื่อสนับสนุนเบี้ยยังชีพใหแก ผูสูงอายุ
ในเขตเทศบาล
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯ
2560
เพื่อสนับสนุนเบี้ยยังชีพใหแก คนพิการ
ในเขตเทศบาล จํานวน 76 คน
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯ
2560
เพื่อสนับสนุนเบี้ยยังชีพใหแก ผูปวยโรค
เอดส ในเขตเทศบาล จํานวน 6 คน
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯ
2560

160,000

เขต
เทศบาล

พ.ศ. 2559
หนวยงาน
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค
สํานัก
ปลัดเทศบาล

3,776,400

เขต
เทศบาล

สํานัก
ปลัดเทศบาล

844,800

เขต
เทศบาล

สํานัก
ปลัดเทศบาล

42,000

เขต
เทศบาล

สํานัก
ปลัดเทศบาล

งบประมาณ

4,823,200

พื้นที่

พ.ศ.2560
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ที่
1.

2.

3.

แนวทางที่ 3 สงเสริมสุขภาพ อนามัยและนันทนากีฬาการ
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรมดานการสงเสริมสุขภาพ อนามัย
2. พัฒนาศักยภาพเจาหนาทีบ่ ุคลากรผูป ฎิบัตหิ นาที่เกีย่ วกับงานสงเสริมสุขภาพอนามัยและนันทนาการ
3. เพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรมดานนันทนากีฬาการ
4. สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ เกี่ยวกับงานการกีฬา แกชุมชน
พ.ศ. 2559
พ.ศ.2560
โครงการ/
รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงาน
งบประมาณ
พื้นที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
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.
กิจกรรม
สมทบกองทุน
ประกันสุขภาพ

เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯ
2560
โครงการสงเสริม
เพื่อสงเสริม สนับสนุนการแขงขันกีฬา
สนับสนุนการแขงขัน ระดับทองถิ่นและของภูมิภาคและ
กีฬา ระดับทองถิ่น หนวยงานตางๆ
และของภูมิภาคและ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯ
หนวยงานตางๆ
2560
โครงการแขงขันกีฬา เพื่อแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน
เยาวชนและ
ตานยาเสพติด
ประชาชนตานยา
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯ
เสพติด
2560

74,100

เขต
เทศบาล

กอง
สาธารณสุข

150,000

เขต
เทศบาล

กอง
การศึกษา

200,000

เขต
เทศบาล

กอง
การศึกษา
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แนวทางที่ 4 สงเสริมการอนามัยพื้นฐาน การปองกันและระงับโรคติดตอ
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรมดานสาธารณสุขมูลฐาน และ กิจกรรม อสม.
2. การจัดหาถังขยะ การการปรับปรุง และขุดบอทิ้งขยะ
3. เพื่อรณรงค การปองกันและควบคุมโรคระบาดและโรคติดตอ
4. เพื่อฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานการปองกันและควบคุมโรคระบาดและโรคติดตอ
5. สนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ เกี่ยวกับงานสาธารณสุขมูลฐาน
โครงการ/กิจกรรม

ที่
1.

2.

3.

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
โครงการปองกันโรค เพื่อจายเปนคาจัดทําโครงการปองกัน
พิษสุนัขบา
โรคพิษสุขนัขบา ในเขตเทศบาล
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯ
2560
โครงการอบรมและ เพื่อจัดอบรมและทัศนศึกษา ดูงาน
ทัศนศึกษาดูงาน
ประชาชน เพื่อใหความรูในการปองกัน
ประชาชนเพื่อ
โรคติดตอ จํานวน 50 คน
ปองกันโรคติดตอ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯ
2560
จัดซื้อถังขยะ
เพื่อจัดซื้อถังขยะ เพื่อใชในเขต พื้นที่
เขตเทศบาล
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯ
2560

30,000

เขต
เทศบาล

พ.ศ. 2559
หนวยงาน
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค
กอง
สาธารณสุข

120,000

เขต
เทศบาล

กอง
สาธารณสุข

100,000

เขต
เทศบาล

กอง
สาธารณสุข

งบประมาณ

พื้นที่

พ.ศ.2560
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

4.

สนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหารงาน
สาธารณสุข

5.

ปรับปรุงและขุดบอ
ทิ้งขยะ

6.

จัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร
ทรายอะเบจ เม็ด
จุลทรีย

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพื่อสนับสนุนคาใชจายในการบริหาร
สาธารณสุข ชุมชนละ 15,000.-บาท
ทั้ง 7 ชุมชน
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯ
2560
เพื่อปรับปรุงละขุดบอทิ้งขยะ ของ
เทศบาลตําบลบานสราง ใหสามารถใช
งานได ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายฯ 2560
เพื่อจัดซื้อวัสดุ วิทยาศาสตร
ทรายอะเบจ เม็ดจุลทรีย เพื่อใช รณรงค
ปองกันโรคไขเลือดออก ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายฯ 2560

งบประมาณ

พื้นที่

105,000

เขต
เทศบาล

หนวยงาน
ดําเนินการ
กอง
สาธารณสุข

100,000

เขต
เทศบาล

กอง
สาธารณสุข

200,000

เขต
เทศบาล

กอง
สาธารณสุข

พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค

พ.ศ.2560
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสวยงามและยั่งยืน
แนวทางที่ 1 พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนใหเปนเมืองนาอยู
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน ใหมสี ภาพปลอดภัย และสวยงาม
2. จัดใหมีการปลูกตนไมบริเวณพื้นที่สาธารณะและสองขางทาง
ที่
1.

2.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
โครงการปรับปรุงภูมิ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนในเขตเทศบาล
ทัศนในเขตเทศบาล ตําบลบานสราง ตามเทศบัญญัติ
ตําบลบานสราง
งบประมาณรายจายฯ 2560
โครงการปรับปรุงภูมิ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสํานักงาน
ทัศนบริเวณ
เทศบาลตําบลบานสราง ใหมีความ
สํานักงานเทศบาล สวยงาม
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯ
2560

งบประมาณ

พื้นที่

100,000

เขต
เทศบาล

หนวยงาน
ดําเนินการ
สํานัก
ปลัดเทศบาล

100,000

เขต
เทศบาล

สํานัก
ปลัดเทศบาล

พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค

พ.ศ.2560
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แนวทางที่ 2 สงเสริมและสรางจิตสํานึกประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
วัตถุประสงค
1. เพื่ออบรมใหความรูแนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
2. เพื่อการรณรงคสรางจิตสํานึกการอนุรกั ษระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหแกเยาวชนและประชาชน
ที่
1.

2.

3.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
โครงการทองถิ่น
เพื่อจัดกิจกรรม ทองถิ่นไทยรวมใจภักดิ์
ไทยรวมใจภักดิ์ รัก รักพื้นที่สีเขียว เยาวชนคนรักรักษปา
พื้นที่สีเขียวเยาวชน เทศบาลตําบลบานสราง
คนรักรักษปา
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯ
เทศบาลตําบลบาน 2560
สราง
โครงการสงเสริม
เพื่อสงเสริมเยาวชนปลูกหญาแฝกตาม
เยาวชนปลูกหญา
แนวพระราชดําริ
แฝกตามแนว
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯ
พระราชดําริ
2560
โครงการปลอยกุง เพื่อจัดซื้อพันธปลา กุง ปลอยลงแมนํ้า
ปลา อนุรักษแมนํ้า ปลาจีน เพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ปลาจีน
และสิ่งแวดลอม
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯ
2560

งบประมาณ

พื้นที่

50,000

เขต
เทศบาล

หนวยงาน
ดําเนินการ
สํานัก
ปลัดเทศบาล

5,000

เขต
เทศบาล

กอง
สาธารณสุข

70,000

แมนํ้า
ปราจีน

สํานัก
ปลัดเทศบาล

พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค

พ.ศ.2560
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แนวทางที่ 3 พัฒนาและปรับปรุงสวนสาธารณะและสถานที่สาธารณะใหสวยงาม
วัตถุประสงค
1. เพื่อรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบรอยของสวนสาธารณะใหสวยงามและมีความปลอดภัย
2. เพื่อจัดหา ใหมี และพัฒนาปรับปรุงสวนสาธารณะใหเพียงพอ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1.

จางเหมาคนสวน
ดูแลสวนสาธารณะ

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพื่อจางเหมาบุคคลภายนอก ทําหนาที่
ดูแล บํารุงรักษาสวนสาธารณะ ที่อยูใน
ความรับผิดชอบของเทศบาล
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯ
2560

งบประมาณ
108,000

พื้นที่
เขต
เทศบาล

หนวยงาน
ดําเนินการ
กอง
สาธารณสุข

พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค

พ.ศ.2560
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 การพัฒนาดานการเมืองการบริหารและองคกรใหมีประสิทธิภาพ
แนวทางที่ 1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
วัตถุประสงค
1. เพื่อฝกอบรม พัฒนาบุคลากรของเทศบาลใหมีความรูความสามารถ
2. จัดสงบุคลากรเขารวมการฝกอบรมตามแผนการฝกอบรมของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1.

โครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
พนักงานเทศบาล
โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเทศบาล
และทัศนศึกษา

2.

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมพนักงาน
เทศบาล ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายฯ 2560
เพื่อจายเปนคาใชจาย อบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเทศบาลและทัศน
ศึกษา ของพนักงาน คณะผูบริหาร
สมาชิกสภา
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯ
2560

งบประมาณ

พื้นที่
-

เขต
เทศบาล

หนวยงาน
ดําเนินการ
สํานัก
ปลัดเทศบาล

250,000

เขต
เทศบาล

สํานัก
ปลัดเทศบาล

พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค

พ.ศ.2560
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แนวทางที่ 2 ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบตั ิงานและพัฒนาสถานที่และอุปกรณในการทํางาน
วัตถุประสงค
1. เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัตงิ านเพือ่ ใหบริการแกประชาชนไดอยางรวดเร็วและประทับใจ
2. เพื่อพัฒนาสถานที่ทํางานใหมีสภาพ สวยงามและปลอดภัย
3. เพื่อใหมี เครือ่ งมือเครือ่ งใช และอุปกรณ เพียงพอ ตอการปฎิบัตงิ าน
4. เพื่อใหมีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพใช ในการปฏิบตั ิงาน
ที่
1.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
จัดซื้อชุดรับวิทยุระบบ เพื่อจัดซื้อชุดรับวิทยุระบบกระจายเสียงชนิด
กระจายเสียงชนิดไร ไรสายระบบ UHF-FM เครื่องรับจํานวน 10
สายระบบ UHF-FM ชุด (กันเงิน) ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
เครื่องรับ
รายจายฯ 2569

2.

จัดซื้อคอมพิวเตอร
สําหรับงานสํานักงาน

3.

จัดซื้อเครื่องพิมพ
เลเซอร/ชนิด LED

4.

จัดซื้อเครื่องทํานํ้าเย็น
นํ้ารอน

เพื่อจายเปนคาใชจาย ในการจัดซื้อ
คอมพิวเตอรสํานักงาน สํานักปลัด จํานวน 2
เครื่อง จํานวนเงิน 16,000.-บาท (กันเงิน)
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯ 2559
เพื่อจายเปนคาใชจาย ในการจัดซื้อจัดซื้อ
เครื่องพิมพเลเซอรสี/ชนิด LED สํานักปลัด
จํานวน 2 เครื่อง จํานวนเงิน 24,000.-บาท
(กันเงิน) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ฯ 2559
เพื่อจายเปนคาใชจาย ในการจัดซื้อเครื่องทํา
นํ้าเย็น นํ้ารอน จํานวน 3 เครื่อง จํานวนเงิน
19,500.-บาท ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายฯ 2560

550,000

เทศบาล

หนวยงาน
ดําเนินการ
สํานักปลัด

32,000

เทศบาล

กองชาง

24,000

เทศบาล

กองชาง
กองการศึกษา

19,500

เทศบาล

สํานักปลัด
กองการศึกษา

งบประมาณ

พื้นที่

พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค

ม.ค.

ก.พ. มี.ค.

พ.ศ.2560
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค. ก.ย.
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพื่อจัดซื้อเตนท ขนาด 5x12 เมตรจํานวน 3
หลังๆละ 33,200 บาท ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายฯ 2558 (ขยายเวลาเบิก
จายเงิน)

เทศบาล

หนวยงาน
ดําเนินการ
สํานักปลัด

498,900

เทศบาล

กองชาง

99,000

เทศบาล

กองการศึกษา

99,000

เทศบาล

สํานักปลัด

งบประมาณ

5.

จัดซื้อเตนทผาใบ
ขนาด 5x12 เมตร

6.

คาจางเหมาเทพื้น
คอนกรีต (คสล.)
บริเวณดานหนา
อาคารสํานักงาน
เทศบาล
คาจางเหมากอสราง
โรงจอดรถยนต
ดับเพลิงของเทศบาล
ตําบลบานสราง

เพื่อจายเปนคาจางเหมาเทพื้นคอนกรีต(คสล.)
บริเวณดานหนาอาคารสํานักงานเทศบาล
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯ 2558
(ขยายเวลาเบิกจายเงิน)

499,000

เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางโรงจอด
รถยนตดับเพลิงของเทศบาลตําบลบานสราง
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯ 2558
(ขยายเวลาเบิกจายเงิน)

8.

คาจางเหมาปรับปรุง
พื้นเวทีของเทศบาล
ตําบลบานสราง

9.

จัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ แบบแยกสวน
ชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด 24,000บีทียู

เพื่อจายเปนคาจางเหมาปรับปรุงพื้นเวทีของ
เทศบาลตําบลบานสราง
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯ 2558
(ขยายเวลาเบิกจายเงิน)
เพื่อเครื่องปรับ อากาศ แบบแยกสวน ชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บี
ทียู (กันเงิน)
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯ 2559

7.

99,600

พื้นที่

พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค

ม.ค.

ก.พ. มี.ค.

พ.ศ.2560
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค. ก.ย.
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ที่
10

11.

12.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
จัดซื้อรถบรรทุก
เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไมตํ่ากวา 2,400 ซีซี
ปริมาณกระบอกสูบ ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบมีชองวางหลังคนขับ
ไมตํ่ากวา 2,400 ซีซี จํานวน 1 คัน
ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบ (กันเงิน) ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
มีชองวางหลังคนขับ รายจายฯ 2559
จัดซื้อเครื่องสูบนํ้า เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบนํ้าดับเพลิงชนิดหาบ
ดับเพลิงชนิดหาบ
หาม ขนาดเครื่องยนต 2 สูบ 2 จังหวะ
หาม ขนาด
70 แรงมา จํานวน 1 เครื่อง (กันเงิน)
เครื่องยนต 2 สูบ 2 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯ
จังหวะ 70 แรงมา
2559
จางเหมาปรับปรุงรั้ว เพื่อ จางเหมาปรับปรุงรั้วอาคาร
อาคารสํานักงาน
สํานักงานเทศบาลตําบลบานสราง ม.6
เทศบาลตําบลบาน ต.บานสราง อ.บานสราง ตามแบบที่
สราง ตามแบบที่
เทศบาลตําบลบาน สรางกําหนดให
เทศบาลตําบลบาน
สรางกําหนดให

688,000

เขต
เทศบาล

หนวยงาน
ดําเนินการ
สํานัก
ปลัดเทศบาล

400,000

เขต
เทศบาล

สํานัก
ปลัดเทศบาล

416,800

เขต
เทศบาล

สํานัก
ปลัดเทศบาล

งบประมาณ

พื้นที่

พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค

พ.ศ.2560
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ที่
13.

14.

15.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
จางเหมาเทพื้น คสล.
จางเหมาเทพื้น คสล. บริเวณดานซาย
บริเวณดานซายอาคาร อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลบานสราง
สํานักงานเทศบาลตําบล ตาม (โซนA), (โซนB),(โซนc),(โซนD)
บานสราง ตาม (โซนA), พรอมปรับปรุงโรงจอดรถยนต ตาม
(โซนB),(โซนc),(โซนD) รายละเอียดแบบแปลนแผนผังของ
พรอมปรับปรุงโรงจอด เทศบาลฯ กําหนดให
รถยนต ตามรายละเอียด
แบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลฯ กําหนดให
จางเหมารือ้ เสาธงของเดิม จางเหมารือ้ เสาธงของเดิมพรอมทําฐาน
พรอมทําฐานขึ้นมาใหม ขึ้นมาใหมและติดตั้งเสาของเดิมดานหนา
และติดตั้งเสาของเดิม
สํานักงานเทศบาลตําบลบานสราง ตาม
ดานหนาสํานักงาน
แบบแปลนแผนผังของเทศบาลฯ กําหนดให
เทศบาลตําบลบานสราง
ตามแบบแปลนแผนผัง
ของเทศบาลฯ กําหนดให
จางเหมากอสรางรั้ว
จางเหมากอสรางรั้วอาคารศูนยพัฒนา
อาคารศูนยพัฒนาเด็ก
เด็กเล็กเทศบาลตําบลบานสราง ตาม
เล็กเทศบาลตําบลบาน แบบแปลนแผนผังของเทศบาลฯ
สราง ตามแบบแปลน
กําหนดให
แผนผังของเทศบาลฯ
กําหนดให

802,200

เขต
เทศบาล

หนวยงาน
ดําเนินการ
สํานัก
ปลัดเทศบาล

74,900

เขต
เทศบาล

สํานัก
ปลัดเทศบาล

267,500

เขต
เทศบาล

สํานัก
ปลัดเทศบาล

งบประมาณ

พื้นที่

พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค

ม.ค.

ก.พ. มี.ค.

พ.ศ.2560
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค. ก.ย.

29

ที่
16.

17.

18.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
จางเหมากอสรางเสา จางเหมากอสรางเสาธงหนาอาคาร
ธงหนาอาคารศูนย
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบาน
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล สรางและเทพื้นคอนกรีตโดยรอบ
ตําบลบานสรางและเท (หรือมีพื้นที่รวมกันไมนอยกวา576.90
พื้นคอนกรีตโดยรอบ ตร.ม.) ตามรายละเอียดแบบแปลน
(หรือมีพื้นที่รวมกันไม แผนผังของเทศบาลฯ กําหนดให
นอยกวา576.90 ตร.
ม.) ตามรายละเอียด
แบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลฯ กําหนดให
จางเหมาเทพื้น คสล.บ จางเหมาเทพื้น คสล.บริเวณดานขวา
ริเวณดานขวาอาคาร อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลบาน
สํานักงานเทศบาล
สรางพรอม ปรับปรุงโรงจอดรถยนต
ตําบลบานสรางพรอม และเทพื้น ตามรายละเอียดแบบ
ปรับปรุงโรงจอด
แปลนแผนผังของเทศบาลฯกําหนดให
รถยนตและเทพื้น ตาม
รายละเอียดแบบ
แปลนแผนผังของ
เทศบาลฯกําหนดให
กอสรางศูนยพัฒนา
กอสรางศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
คุณภาพชีวิตและ
สงเสริมอาชีพผูสูงอายุ
สงเสริมอาชีพผูสูงอายุ

413,,000

เขต
เทศบาล

หนวยงาน
ดําเนินการ
สํานัก
ปลัดเทศบาล

308,900

เขต
เทศบาล

สํานัก
ปลัดเทศบาล

810,000

เขต
เทศบาล

สํานัก
ปลัดเทศบาล

งบประมาณ

พื้นที่

พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค

พ.ศ.2560
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

10,000

เขต
เทศบาล

หนวยงาน
ดําเนินการ
สํานัก
ปลัดเทศบาล

390,000

เขต
เทศบาล

สํานัก
ปลัดเทศบาล

คาใชจายสําหรับการ เพื่อจายเปนคาใชจาย สําหรับการ
เลือกตั้ง
เลือกตั้ง นายกเทศมนตรี สมาชิกสภา
เทศบาล ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายฯ 2560

300,000

เขต
เทศบาล

สํานัก
ปลัดเทศบาล

จางเหมา
ประชาสัมพันธ

108,000

เขต
เทศบาล

สํานัก
ปลัดเทศบาล

19.

จางเหมาปรับปรุง
ดูแลรักษาระบบ
web site

20.

โครงการจัดทําและ
ปรับปรุงแผนที่ภาษี

21.

22.

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพื่อจายเปนคาใชจาย ในการจางเหมา
ปรับปรุงดูแลรักษาระบบ web site
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯ
2560
เพื่อจายเปนคาใชจาย โครงการจัดทํา
และปรับปรุงแผนที่ภาษี ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายฯ 2560

เพื่อจายเปนคาจางเหมาประชาสัมพันธ
จํานวน 1 คน ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายฯ 2560

งบประมาณ

พื้นที่

พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค

พ.ศ.2560
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แนวทางที่ 6 การพัฒนาการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ในการบริหารและการพัฒนาเทศบาล
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ในการบริหารและการพัฒนาเทศบาล
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1.

โครงการเทศบาล
สัญจร และการจัด
ประชาคมเพื่อการ
จัดแผนพัฒนา
ทองถิ่นเทศบาล
โครงการสงเสริม
สนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชน

2.

3.

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

4.

โครงการจัดทํา
วารสารรายงานผล
การปฎิบัติงาน

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพื่อจัดกิจกรรม เทศบาลสัญจร และการ
จัดประชาคมเพื่อการจัดแผนพัฒนา
ทองถิ่นเทศบาล จํานวน 7 ชุมชน
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯ
2560
เพื่อจัดกิจกรรม สงเสริมสนับสนุนการ
จัดทําแผนชุมชน จํานวน 7 ชุมชน
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯ
2560
เพื่อจัดกิจกรรมวันเทศบาล
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯ
2560
เพื่อใชเปนคาใชจายในจัดทําวารสาร
รายงานผลการปฎิบัติงาน
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯ
2560

100,000

เขต
เทศบาล

หนวยงาน
ดําเนินการ
สํานัก
ปลัดเทศบาล

30,000

เขต
เทศบาล

สํานัก
ปลัดเทศบาล

30,000

เขต
เทศบาล

สํานัก
ปลัดเทศบาล

100,000

เขต
เทศบาล

สํานัก
ปลัดเทศบาล

งบประมาณ

พื้นที่

พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค

พ.ศ.2560
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหเพียงพอและทั่วถึง
แนวทางที่ 1 พัฒนาการคมนาคมใหไดมาตรฐานและมีความปลอดภัย
วัตถุประสงค
1. เพื่อการกอสราง ถนน สะพาน ทางเทา รางระบายนํ้า และทอระบายนํ้าใหเพียงพอ
2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา รางระบายนํ้า และทอระบายนํ้าใหมสี ภาพใชงานได
ที่
1.

2.

3.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
โครงการกอสราง
จางเหมากอสรางถนนคอนกรีต ยาว220
ถนนคอนกรีต ยาว เมตร กวาง 6 เมตร หนา 0.20 เมตร
220 เมตร กวาง 6 สายมูลเหล็ก จํานวน 1 สาย
เมตร หนา 0.20 จายขาดเงินสะสม
เมตร สายมูลเหล็ก
ซอมแซมที่ดินและ ซอมแซม ถนน รางระบายนํ้า ใหมี
สิ่งกอสราง
สภาพใชงานไดและปลอดภัย
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯ
2559
คาใชจายในการจัด เพื่อปรับปรุงและพัฒนา ระบบจราจรใน
จราจร
เขตเทศบาล เชน ไฟสัญญาณ
สัญลักษณจราจร ตางๆ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯ
2558

งบประมาณ

พื้นที่

หนวยงาน
ดําเนินการ
กองชาง

1,053,900

เขต
เทศบาล

300,000

เขต
เทศบาล

กองชาง

100,000

เขต
เทศบาล

กองการ
ประปา

พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค

พ.ศ.2560
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบไฟฟาและแสงสวางสาธารณะ
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาระบบไฟฟาสาธารณะใหไดมาตรฐาน
2. เพื่อจัดใหมีไฟฟาฟาสองสวางในที่สาธารณะ
ที่
1.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
โครงการจางเหมา
เพื่อจาง จางเหมาติดตั้งไฟฟาสงสวางสา
ติดตั้งไฟฟาสงสวาง ธารณ LED เขื่อน หมูที่ 4 (ตามแบบที่
สาธารณ LED เขื่อน เทศบาลกําหนด)
หมูที่ 4
จายขาดเงินสะสม

งบประมาณ
409,000

พื้นที่
เขต
เทศบาล

หนวยงาน
ดําเนินการ
กองการ
ประปา

พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค

พ.ศ.2560
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบทางระบายน้าํ ใหไดมาตรฐาน
วัตถุประสงค
1. เพื่อการกอสราง รางระบายนํ้า และทอระบายนํ้าใหเพียงพอ
2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษา รางระบายนํ้า และทอระบายนํ้าใหมีสภาพใชงานได
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1.

-

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
-

งบประมาณ
-

พื้นที่
-

หนวยงาน
ดําเนินการ
-

พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค

พ.ศ.2560
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แนวทางที่ 4 พัฒนาแหลงน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร
วัตถุประสงค
1. เพื่อปรับปรุงการพัฒนาแหลงนํ้าเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร ใหเพียงพอและทั่วถึง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1.

-

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
-

งบประมาณ
-

พื้นที่
-

หนวยงาน
ดําเนินการ
-

พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค

พ.ศ.2560
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หนวยงาน
ดําเนินการ
กองการ
ประปา

พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค

พ.ศ.2560
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แนวทางที่ 5 พัฒนาระบบประปาใหไดมาตรฐานและเพียงพอ
วัตถุประสงค
1.เพื่อปรับปรุงการพัฒนาระบบประปา เทศบาลใหไดมาตรฐานและ เพียงพอ
ที่
1.

โครงการ/กิจกรรม
เงินชวยเหลือ
งบประมาณราจาย
เฉพาะการประปา

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือเฉพาะการ
ประปา ใหแกการประปาเทศบาลตําบล
บานสราง ในการบริหารจัดการ

งบประมาณ
2,000,000

พื้นที่
เขต
เทศบาล

