คำนำ
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการจัดทาแผนการ
ดาเนินงาน ตามหมวด 5 ข้อ 26 การจัดทาแผนการดาเนินงานให้ดาเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอน
ดาเนินการ ดังนี้
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนท้องถิ่น ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่
ดาเนิ นการในพื้ น ที่ ข ององค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น แล้ ว จัด ท าร่า งแผนการด าเนิน งานเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น
แผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่ วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ 27 แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงิน
สะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว เทศบาลตาบลบ้านโป่ง จึงได้ดาเนินการ
จัดท าแผนการดาเนินงาน ประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพื่อให้ท ราบถึง รายละเ อียด
แผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจาปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
เทศบาลตาบลบ้านโป่ง ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการ การ
ทางานกับหน่วยงานและการจาแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน / โครงการในแผนการดาเนินงาน
จะทาให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้มีความสะดวกมากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าแผนการดาเนินงานเทศบาลตาบลบ้านโป่ง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ จะสามารถ
ใช้เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของเทศบาลตาบลบ้านโป่งและ ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
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ส่วนที่ 1
บทนำ
1. บทนำ
เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ตามหมวด 5 ข้อ 26 การจัดทาแผนการดาเนินงานให้ดาเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอน
ดาเนินการ ดังนี้
(1) คณะกรรมการสนับ สนุนการจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒ นาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน
อื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการดาเนินงาน ทั้ งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ 27 แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบ วันนับแต่วันที่ ป ระกาศใช้ง บประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับ แจ้ง แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
ภายใต้ก ฎหมายดั ง กล่า ว เทศบาลต าบลบ้า นโป่ง จึ ง ได้ ด าเนิ น การจั ด ท าแผนการ
ดาเนินงาน ประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพื่อให้ท ราบถึง รายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนาและกิ จกรรมที่ดาเนินการจริงทั้ง หมดในพื้นที่ขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจาปีง บประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของเทศบาลตาบลบ้านโป่งให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการ
การทางานกับหน่วยงานและการจาแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน / โครงการในแผนการ
ดาเนินงานจะทาให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น
2. วัตถุประสงค์ของแผนกำรดำเนินงำน
(1) เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดใน
พื้นที่ของเทศบาลตาบลบ้านโป่ง ประจาปีงบประมาณ
(2) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตาบลบ้านโป่ง
ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
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(3) เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงาน และการจาแนกรายละเอียดต่างๆ
ของแผนงาน / โครงการในแผนการด าเนิ น งานจะท าให้ ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลเมื่ อ สิ้ น
ปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น
3. ขั้นตอนกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนกำรจัดทำร่ำงแผน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ
ที่ ดาเนินการในพื้ นที่ ขององค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการดาเนินงาน เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนกำรพิจำรณำร่ำงแผน
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น
แผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 3 กำรประกำศใช้แผนกำรดำเนินงำน
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อ
ประกาศใช้แผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
แผนการดาเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ป ระกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติ ม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิส าหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้อง
ดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
“การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของผูบ้ ริหารท้องถิ่น”
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีรำยละเอียดเค้ำโครงกำร ดังนี้
ส่วนที่ 1 บทนำ ประกอบด้วย
1.1 บทนา
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
1.3 ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
1.4 ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงกำร / กิจกรรม ประกอบด้วย
2.1 สรุปบัญชีโครงการ / กิจกรรม (ผด. 01 )
2.2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ (ผด. 02 )
2.3 บัญชีครุภัณฑ์สาหรับไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด. 02/1 )
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ขั้นตอนกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมแผนงาน
โครงการพัฒนา

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดทาร่างแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หน่วยราชการส่วนกลาง
- หน่วยราชการส่วนภูมิภาค
- รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ

ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน

ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่าง
น้อยสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณ
ดาเนินการฯ

แผนภูมิ : แสดงขั้นตอนกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำนเทศบำลตำบลบ้ำนโป่ง ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563
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4. ประโยชน์ของแผนกำรดำเนินงำน
(1.)ทาให้แนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
(2.)ทาให้การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(3.)ใช้เป็นเครือ่ งมือในการติดตามการดาเนินงานและการประเมินผลทาให้การติดตามและประเมินผล
เมื่อสิ้นปีมีความสะดวก รวดเร็วมากยิง่ ขึ้น
(4.)ใช้เป็นเครือ่ งมือสาคัญในการบริหารงานของผูบ้ ริหารท้องถิน่ เพื่อควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไป
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
**********************************************************************************

5

ส่วนที่ 2
ประกอบด้วยเนื้อหำ ดังนี้
บัญชีสรุปโครงกำร / กิจกรรม (ผด. 01 )
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ (ผด. 02 )

บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
เทศบำลตำบลบ้ำนโป่ง อำเภอพร้ำว จังหวัดเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

จานวนโครงการ
ที่ดาเนินงาน

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

7
7
รวม
7
7
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
2.1 แผนงำนกำรเกษตร
1
1
รวม
1
1
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
3.1 แผนงำนกำรเกษตร
3.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
3.3 แผนงำนสำธำรณสุข

1
1
2
2
2
2
รวม
5
5
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1 แผนงำนศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร
15
15
รวม
15
15

แบบ ผด. 01

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2,471,000
2,471,000

16.26
16.26

กองช่ำง

20,000
20,000

0.13
0.13

สำนักปลัด

5,000
30,000
10,000
45,000

0.03
0.20
0.07
0.30

สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด

415,000
415,000

2.73
2.73

กองกำรศึกษำ

6

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

จานวนโครงการ
ที่ดาเนินงาน

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

3

3.00

11,000

0.07

1.00
4.00
2.00
3.00
28.00
2.00
3.00
46.00

5,000
520,000
10,000
335,000
213,000
15,000
9,606,600
10,715,600

0.03
3.42
0.07
2.20
1.40
0.10
63.21
70.50

สำนักปลัด /
กองกำรศึกษำ
สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
กองกำรศึกษำ
สำนักปลัด
กองกำรศึกษำ
สำนักปลัด

2.00
2.00
2.00
2.00

20,000
25,000
13,000
10,000

0.13
0.16
0.09
0.07

8.00

68,000

0.45

5.2 แผนงำนกำรเกษตร
5.3 แผนงำนสังคมสงเครำะห์
5.4 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
5.5 แผนงำนกำรศึกษำ
5.6 แผนงำนสำธำรณสุข
5.7 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
5.8 แผนงำนงบกลำง

1
4
2
3
28
2
3
รวม
46
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
6.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
2
6.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
2
6.3 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
2
6.4 แผนงำนกำรศึกษำ
2
รวม

8

สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด /
กองกำรศึกษำ

7

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
7.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
7.3 แผนงำนกำรศึกษำ
7.4 แผนงำนงบกลำง
รวม
รวมโครงการและงบประมาณทั้งสิ้น

จานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
ที่ดาเนินงาน
โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สำนักปลัด /
กองคลัง /
กองกำรศึกษำ
สำนักปลัด
กองกำรศึกษำ
สำนักปลัด

7

7.00

425,000

2.80

1
9
1
18
100

1.00
9.00
1.00
18.00
100.00

1,000
537,200
500,000
1,463,200
15,197,800

0.01
3.53
3.29
9.63
100.00

8

แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แผนดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลบ้านโป่ง อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ / กิจกรรม

1

ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมที่ดิน
และสิ่งก่อสร้ำง

2

3

4

รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม

ซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อ
สร้ำงที่อยู่ในพื้นที่ตำบล
บ้ำนโป่งและต้องอยู่ใน
อำนำจหน้ำที่ของ
เทศบำล
โครงกำรก่อสร้ำงถนน
ยำว 530 เมตร
คอนกรีตเสริมเหล็ก แยกวัด กว้ำง 4 เมตร
บ้ำนโป่ง หมู่ที่ 1 ไปหมู่ที่ หนำ 0.10 เมตร
2 บ้ำนสันต้นม่วง
พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่ำ
2,120 ตำรำงเมตร
โครงกำรก่อสร้ำงถนน
ยำว 300 เมตร
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
กว้ำง 4 เมตร
4 สำยทุ่งฮ้ำง
หนำ 0.10 เมตร
พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่ำ
1,200 ตำรำงเมตร
โครงกำรก่อสร้ำงเสริมไหล่
ยำว 412 เมตร
ทำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้ำงเฉลี่ย 1.07 เมตร
สำยบ้ำนดงป่ำแดง หมู่ที่ 8 หนำ 0.10 เมตร
พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่ำ
440.84 ตำรำงเมตร

งบประมาณ

สถานทีด่ าเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

50,000

พื้นที่ตำบลบ้ำนโป่ง

กองช่ำง

848,000

แยกวัดบ้ำนโป่ง หมู่ที่
1 ไปหมู่ที่ 2 บ้ำน
สันต้นม่วง

กองช่ำง

493,200

หมู่ที่ 4 บ้ำนป่ำฮิ้น

กองช่ำง

176,000

หมู่ที่ 8
บ้ำนดงป่ำแดง

กองช่ำง

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2563
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9

ที่

โครงการ / กิจกรรม

5

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สำยบ้ำนป่ำลัน หมู่ที่ 5

6

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบไม่มีฝำปิด (มีตะแกรง
เหล็กเฉพำะทำงเข้ำบ้ำน)
ข้ำงตลำดบ้ำนโป่ง ถึงข้ำง
โรงเรียนชุมชนบ้ำนโป่งเก่ำ
หมู่ที่ 1
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำรในรำชอำณำจักร
และนอกรำชอำณำจักร

7

รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

สถานทีด่ าเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

ยำว 249 เมตร
กว้ำง 3 เมตร
หนำ 0.10 เมตร
พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่ำ
747 ตำรำงเมตร
ยำว 335 เมตร
กว้ำง 0.80 เมตร
ลึก 0.60 เมตร
หนำ 0.10 เมตร

298,800

หมู่ที่ 5
บ้ำนป่ำลัน

กองช่ำง

600,000

หมู่ที่ 1
บ้ำนโป่ง

กองช่ำง

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย
ในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก
ค่ำเบี้ยเลี้ยง ให้แก่
พนักงำนเทศบำล และ
พนักงำนจ้ำง

5,000

-

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2563
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2563
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองช่ำง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
2.1 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ / กิจกรรม

8

โครงกำรกำจัดโรคระบำดใน
นำข้ำว

รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำสำรเคมี
กำจัดศัตรูพืช สำรเคมี
กำจัดโรคต่ำงๆ

งบประมาณ
20,000

สถานทีด่ าเนินการ
พื้นที่ตำบลบ้ำนโป่ง

หน่วย
ดาเนินการ
สำนักปลัด

10

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
3.1 แผนงานการเกษตร
ที่
9

โครงการ / กิจกรรม
โครงกำรปลูกป่ำถำวร
เฉลิมพระเกียรติ
“รักษ์สิ่งแวดล้อม”

รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ
ต้นไม้ ค่ำอำหำร
อำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ ที่จำเป็น

งบประมาณ
5,000

สถานทีด่ าเนินการ
พื้นที่ตำบลบ้ำนโป่ง

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2563
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2563
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2563
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สำนักปลัด

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ / กิจกรรม

10 (เงินอุดหนุนเอกชน)
โครงกำรป้องกันไฟป่ำและ
หมอกควัน บ้ำนป่ำฮิ้น
หมู่ที่ 4
11 (เงินอุดหนุนเอกชน)
โครงกำรป้องกันไฟป่ำและ
หมอกควัน บ้ำนดงป่ำแดง
หมู่ที่ 8

รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม
เพื่อจ่ำยเป็นงบอุดหนุน
โครงกำรให้แก่
คณะกรรมกำรหมู่ที่ 4
บ้ำนป่ำฮิ้น
เพื่อจ่ำยเป็นงบอุดหนุน
โครงกำรให้แก่
คณะกรรมกำรหมู่ที่ 8
บ้ำนดงป่ำแดง

งบประมาณ

สถานทีด่ าเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

15,000

พื้นที่หมู่ที่ 4
บ้ำนป่ำฮิ้น

สำนักปลัด

15,000

พื้นที่หมู่ที่ 8
บ้ำนดงป่ำแดง

สำนักปลัด

3.3 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ / กิจกรรม

12 โครงกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำมลภำวะเป็นพิษ

รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยใน
กำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำมลภำวะเป็นพิษ ใน
กำรควบคุมหมอกควันที่
เกิดจำกไฟป่ำ และกำจัด
มลพิษที่มีผลต่อสุขภำพ

งบประมาณ
5,000

สถานทีด่ าเนินการ
พื้นที่ตำบลบ้ำน
โป่ง

หน่วย
ดาเนินการ
สำนักปลัด

11

ที่

โครงการ / กิจกรรม

13 โครงกำรรณรงค์กำรจัดกำร
ขยะมูลฝอย

รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยตำม
โครงกำรรณรงค์กำร
จัดกำรขยะมูลฝอย
รวมถึงกำรคัดแยกขยะ

งบประมาณ
5,000

สถานทีด่ าเนินการ
พื้นที่ตำบลบ้ำน
โป่ง

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2563
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สำนักปลัด

4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

14 โครงกำรจัดงำนประเพณี
ลอยกระทง

15 โครงกำรจัดงำนประเพณี
สงกรำนต์

รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ส่งเสริมประเพณีลอย
กระทง เช่น ค่ำของรำงวัล
ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำย
ประชำสัมพันธ์
ค่ำจัดเตรียมสถำนที่
และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ส่งเสริมประเพณี
สงกรำนต์ เช่น ค่ำของ
รำงวัล ค่ำอำหำร
ค่ำอำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำป้ำย
ประชำสัมพันธ์
ค่ำจัดเตรียมสถำนที่
และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ

งบประมาณ

สถานทีด่ าเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

10,000

พื้นที่ตำบล
บ้ำนโป่ง

กองกำรศึกษำ

100,000

สำนักงำนเทศบำล
ตำบลบ้ำนโป่ง

กองกำรศึกษำ

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2563
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12

ที่

โครงการ / กิจกรรม

16 โครงกำรเฉลิมพระเกียรติ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
พระบรมรำชินีนำถและ
พระบรมวงศำนุวงศ์

17 โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้
ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

18 โครงกำรสืบสำนประเพณีหล่อ
เทียนและถวำยเทียนพรรษำ

รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยตำม
โครงกำร เช่น ค่ำอำหำร
ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม ค่ำป้ำย
ประชำสัมพันธ์ ค่ำเตรียม
สถำนที่ ค่ำวัสดุอุปกรณ์
และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่
จำเป็น
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำม
โครงกำรส่งเสริมประเพณี
เช่น ค่ำของรำงวัล
ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม ค่ำป้ำย
ประชำสัมพันธ์ ค่ำเตรียม
สถำนที่ ค่ำวัสดุอุปกรณ์
และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่
จำเป็น
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยตำม
โครงกำรสืบสำนประเพณี
หล่อเทียนและถวำยเทียน
พรรษำ เช่น ค่ำอำหำร
ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม ค่ำวัสดุอุปกรณ์
ต่ำงๆ ค่ำป้ำยประชำ
สัมพันธ์ ค่ำจัดเตรียม
สถำนที่ และค่ำใช้จ่ำย
อื่นๆ

หน่วย
ดาเนินการ

งบประมาณ

สถานทีด่ าเนินการ

10,000

สำนักงำนเทศบำล
ตำบลบ้ำนโป่ง
และ
โรงเรียนพร้ำว
วิทยำคม

กองกำรศึกษำ

20,000

บริเวณสำนักงำน
เกษตรอำเภอพร้ำว

กองกำรศึกษำ

40,000

วัดบ้ำนทุ่งน้อย
หมู่ที่ 6

กองกำรศึกษำ

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2563
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13

ที่

โครงการ / กิจกรรม

19 (เงินอุดหนุนเอกชน)
โครงกำรจัดงำนประเพณีสรง
น้ำพระบรมสำรีริกธำตุ
20 (เงินอุดหนุนเอกชน)
โครงกำรจัดงำนสรงน้ำพระ
ธำตุเจดีย์ 12 รำศี
21 (เงินอุดหนุนเอกชน)
โครงกำรจัดงำนสรงน้ำ
พระสิงห์
22 (เงินอุดหนุนเอกชน)
โครงกำรจัดงำนประเพณี
พระธำตุยองผำ
23 (เงินอุดหนุนเอกชน)
โครงกำรจัดงำนประเพณี
เข้ำพรรษำ
24 (เงินอุดหนุนเอกชน)
โครงกำรจัดกำรสรงน้ำอัฐิ
ครูบำอินสม
25 (เงินอุดหนุนเอกชน)
โครงกำรจัดงำนสรงน้ำ
พระบรมสำรีริกธำตุ
26 (เงินอุดหนุนเอกชน)
โครงกำรจัดงำนประเพณี
เข้ำพรรษำ
27 (เงินอุดหนุนกิจกำรที่เป็น
สำธำรณประโยชน์)โครงกำร
พุทธศำสนำวันอำทิตย์
28 (เงินอุดหนุนกิจกำรที่เป็น
สำธำรณประโยชน์)โครงกำร
อบรมประชำชนตำบลบ้ำนโป่ง

รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

สถานทีด่ าเนินการ

อุดหนุนงบประมำณให้แก่
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน
หมู่ที่ 1 บ้ำนโป่ง
อุดหนุนงบประมำณให้แก่
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน
หมู่ที่ 2 บ้ำนสันต้นม่วง
อุดหนุนงบประมำณให้แก่
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน
หมู่ที่ 3 บ้ำนดงหลวง
อุดหนุนงบประมำณให้แก่
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน
หมู่ที่ 4 บ้ำนป่ำฮิ้น
อุดหนุนงบประมำณให้แก่
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน
หมู่ที่ 5 บ้ำนป่ำลัน
อุดหนุนงบประมำณให้แก่
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน
หมู่ที่ 6 บ้ำนทุ่งน้อย
อุดหนุนงบประมำณให้แก่
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน
หมู่ที่ 7
บ้ำนหนองไฮ– ป่ำหวำย
อุดหนุนงบประมำณให้แก่
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน
หมู่ที่ 8 บ้ำนดงป่ำแดง
อุดหนุนให้แก่คณะสงฆ์
ตำบลบ้ำนโป่ง

20,000

บ้ำนโป่ง
หมู่ที่ 1

20,000

บ้ำนสันต้นม่วง
หมู่ที่ 2

20,000

บ้ำนดงหลวง
หมู่ที่ 3

20,000

บ้ำนป่ำฮิ้น
หมู่ที่ 4

20,000

บ้ำนป่ำลัน
หมู่ที่ 5

20,000

บ้ำนทุ่งน้อย
หมู่ที่ 6

20,000

บ้ำนหนองไฮ–
ป่ำหวำย
หมู่ที่ 7

20,000

บ้ำนดงป่ำแดง
หมู่ที่ 8

35,000

อุดหนุนให้แก่คณะสงฆ์
ตำบลบ้ำนโป่ง

40,000

ศพอ. วัดบ้ำนดง
ศพอ. วัดป่ำลัน
ศพอ.วัดทุ่งน้อย
ศพอ. วัดบ้ำนโป่ง
จัดทำทุกวัดใน
ตำบลบ้ำนโป่ง
(วนเวียนกันไป)

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2563
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 1
บ้ำนโป่ง
คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 2
บ้ำนสันต้นม่วง
คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 3
บ้ำนดงหลวง
คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 4
บ้ำนป่ำฮิ้น
คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 5
บ้ำนป่ำลัน
คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 6
บ้ำนทุ่งน้อย
คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 7
บ้ำนหนองไฮ–
ป่ำหวำย
คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 8
บ้ำนดงป่ำแดง
คณะสงฆ์
ตำบลบ้ำนโป่ง
คณะสงฆ์
ตำบลบ้ำนโป่ง
14

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ / กิจกรรม

29 โครงกำรจัดกิจกรรม
“วันสตรีสำกล”

30 โครงกำรส่งเสริมผลิตภัณฑ์
วิสำหกิจชุมชน
31 โครงกำรอบรมและพัฒนำ
คุณภำพชีวิตกลุ่มสตรีตำบล
บ้ำนโป่ง

รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้สตรีมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทุกด้ำนและเป็น
กำรเชิดชูเกียรติแก่สตรีที่
ทำงำนเพื่อสังคม
เพื่อให้ควำมรู้เกี่ยวกับ
วิสำหกิจชุมชน สร้ำง
ชุมชนเข้มแข็งให้แก่
ประชำชนตำบลบ้ำนโป่ง
เพื่อให้กลุ่มพัฒนำสตรีมี
บทบำท และเป็นกลไก
สำคัญในกำรขับเคลื่อน
สังคม ชุมชน และกำร
แสดงออกถึงพลังควำม
สำมัคคี ค่ำใช้จ่ำย เช่น
ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำร
อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ เป็นต้น

หน่วย
ดาเนินการ

งบประมาณ

สถานทีด่ าเนินการ

5,000

สำนักงำน
เทศบำลตำบล
บ้ำนโป่ง

สำนักปลัด

1,000

สำนักงำน
เทศบำลตำบล
บ้ำนโป่ง

สำนักปลัด

5,000

สำนักงำน
เทศบำลตำบล
บ้ำนโป่ง

สำนักปลัด

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2563
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2563
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5.2 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ / กิจกรรม

32 โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ

รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำม
โครงกำร เช่น ค่ำพันธุ์พืช
ค่ำเมล็ดพืช ค่ำวัสดุต่ำงๆ
เป็นต้น

งบประมาณ
5,000

สถานทีด่ าเนินการ
พื้นที่ตำบลบ้ำน
โป่ง

หน่วย
ดาเนินการ
สำนักปลัด

15

5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่

โครงการ / กิจกรรม

33 โครงกำรจัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อ
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัยต่ำงๆ

รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม

เพื่อป้องกันควำมเดือนร้อน
ของประชำชนในเบื้องต้น
ค่ำใช้จ่ำย เช่น ผ้ำห่มกัน
หนำว เสื้อกันหนำว
ถุงยังชีพเป็นต้น
34 โครงกำรมหำลัยสูงวัย
เพื่อเสริมสร้ำงกำรพัฒนำ
ตนเองและกำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของผู้สูงอำยุ เสริมสร้ำง
คุณค่ำทำงภูมิปัญญำและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้สืบสำน
ต่อไป ค่ำใช้จ่ำย เช่น
ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ เป็นต้น
35 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำ
เพื่อส่งเสริมกำรออกกำลัง
คุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ
กำย กำรดูแลสุขภำพ
ผู้สูงอำยุ ค่ำใช้จ่ำย เช่น
ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม ค่ำวัสดุอุปกรณ์
36 โครงกำรอบรมและศึกษำดูงำน เพื่อส่งเสริมและพัฒนำ
ของกลุ่มผู้สูงอำยุตำบลบ้ำน
ศักยภำพกำรดำรงชีพของผู้
โป่ง
สูงอำยุ เช่น อำหำร
อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
ค่ำวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น

หน่วย
ดาเนินการ

งบประมาณ

สถานทีด่ าเนินการ

200,000

พื้นที่ตำบลบ้ำน
โป่ง

สำนักปลัด

80,000

สำนักงำนเทศบำล
ตำบลบ้ำนโป่ง

สำนักปลัด

40,000

พื้นที่ตำบลบ้ำน
โป่ง

สำนักปลัด

200,000

สำนักงำนเทศบำล
ตำบลบ้ำนโป่ง

สำนักปลัด

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2563
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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5.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ / กิจกรรม

37 โครงกำรประชุมและทบทวน
กำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น

38 โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำร
จัดทำแผนชุมชนแบบบูรณำ
กำรเพื่อนำไปสู่กำรจัดทำแผน
พัฒนำท้องถิ่น

รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม
เพื่อให้ประชำชนมีส่วนร่วม
ในกำรจัดทำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น เช่น ค่ำอำหำร
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ เป็นต้น
เพื่อนำไปสู่กำรจัดทำ
แผนพัฒนำท้องถิ่นแบบ
บูรณำกำร ค่ำใช้จ่ำย เช่น
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
ค่ำวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น

งบประมาณ

สถานทีด่ าเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

5,000

พื้นที่ตำบลบ้ำน
โป่ง

สำนักปลัด

5,000

พื้นที่ตำบลบ้ำน
โป่ง

สำนักปลัด

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2563
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2563
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5.5 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ / กิจกรรม

39 โครงกำรแข่งขันกีฬำศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กสัมพันธ์

40 โครงกำรจัดงำนวันเด็ก
แห่งชำติ

41 (เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร)
โครงกำรอำหำรกลำงวันให้แก่
นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้ำน
โป่ง

รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยใน
โครงกำร ดังกล่ำว เช่น
ค่ำกรรมกำรตัดสิน
ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ เป็นต้น
เพื่อจัดกิจกรรมให้แก่ เด็ก
เยำวชนในพื้นที่ ค่ำใช้จ่ำย
เช่น ค่ำของขวัญ ค่ำขนม
ค่ำอำหำร ค่ำจัดสถำนที่
เป็นต้น
อุดหนุนโครงกำรดังกล่ำว
70 คน x 260 วัน x
20 บำท
= 280,000 บำท

งบประมาณ

สถานทีด่ าเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

5,000

พื้นที่ตำบลบ้ำน
โป่ง

กองกำรศึกษำ

50,000

สำนักงำนเทศบำล
ตำบลบ้ำนโป่ง

กองกำรศึกษำ

280,000

โรงเรียนชุมชน
บ้ำนโป่ง

กองกำรศึกษำ
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5.6 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ / กิจกรรม

42 โครงกำรประเมินคัดกรองเพื่อ
แก้ไขปัญหำด้ำนสำยตำ
ผู้สูงอำยุ

43 โครงกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำมลภำวะเป็นพิษ

44 โครงกำรเฝ้ำระวังกำรแพร่
ระบำดของโรคไข้หวัดนก

45 โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ
ตำมพระรำชปณิธำน ศ.ดร.
สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำ
จุฬำภรณวลัยลักษณ์
อัครรำชกุมำรี

รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม
เพื่อแก้ไขปัญหำด้ำนสำยตำ
ในผู้สูงอำยุ ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภำพในด้ำน
กำรเมืองเห็นของผู้สูงอำยุ
เช่น ค่ำตรวจวัดสำยตำ
ค่ำแว่นสำยตำค่ำอำหำร
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
เป็นต้น
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
กำจัดภำวะมลพิษที่มีผลต่อ
สุขภำพอนำมัยและคุณภำพ
ชีวิตของประชำชน เช่น ค่ำ
ป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่
จำเป็น
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยตำม
โครงกำรดังกล่ำว เช่น
ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์
ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่จำเป็น
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยตำม
โครงกำรดังกล่ำว เช่น
ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์
ค่ำวัคซีน ค่ำอุปกรณ์ และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่จำเป็น

งบประมาณ

สถานทีด่ าเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

5,000

พื้นที่ตำบลบ้ำน
โป่ง

สำนักปลัด

5,000

พื้นที่ตำบลบ้ำน
โป่ง

สำนักปลัด

5,000

พื้นที่ตำบลบ้ำน
โป่ง

สำนักปลัด

38,000

พื้นที่ตำบลบ้ำน
โป่ง

สำนักปลัด

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2563
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

46 (เงินอุดหนุนเอกชน)
โครงกำรพระรำชดำริฯ
ด้ำนสำธำรณสุข หมูท่ ี่ 1
โครงกำรสืบสำนพระรำช
ปณิธำนสมเด็จย่ำต้ำนภัย
มะเร็งเต้ำนม
47 (เงินอุดหนุนเอกชน )
โครงกำรพระรำชดำริฯ
ด้ำนสำธำรณสุข หมูท่ ี่ 1
โครงกำรควบคุมโรคขำดสำร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รำชสุดำฯ
48 (เงินอุดหนุนเอกชน)
โครงกำรพระรำชดำริฯ
ด้ำนสำธำรณสุข หมูท่ ี่ 1
โครงกำรควบคุมหนอนพยำธิ
ของสมเด็จพระเทพรำชสุดำฯ
49 (เงินอุดหนุนเอกชน)
โครงกำรพระรำชดำริฯ
ด้ำนสำธำรณสุข หมูท่ ี่ 2
โครงกำรสืบสำนพระรำช
ปณิธำนสมเด็จย่ำต้ำนภัย
มะเร็งเต้ำนม
50 (เงินอุดหนุนเอกชน)
โครงกำรพระรำชดำริฯ
ด้ำนสำธำรณสุข หมูท่ ี่ 2
โครงกำรควบคุมโรคขำดสำร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รำชสุดำฯ

รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

สถานทีด่ าเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

เพื่ออุดหนุนให้แก่
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน
หมู่ที่ 1บ้ำนโป่ง

7,000

พื้นที่หมู่ที่ 1
บ้ำนโป่ง

คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน
หมู่ที่ 1
บ้ำนโป่ง

เพื่ออุดหนุนให้แก่
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน
หมู่ที่ 1 บ้ำนโป่ง

6,500

พื้นที่หมู่ที่ 1
บ้ำนโป่ง

คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน
หมู่ที่ 1
บ้ำนโป่ง

เพื่ออุดหนุนให้แก่
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน
หมู่ที่ 1 บ้ำนโป่ง

6,500

พื้นที่หมู่ที่ 1
บ้ำนโป่ง

คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน
หมู่ที่ 1
บ้ำนโป่ง

เพื่ออุดหนุนให้แก่
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน
หมู่ที่ 2 บ้ำนสันต้นม่วง

7,000

พื้นที่หมู่ที่ 2
บ้ำนสันต้นม่วง

คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน
หมู่ที่ 2
บ้ำนสันต้นม่วง

เพื่ออุดหนุนให้แก่
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน
หมู่ที่ 2 บ้ำนสันต้นม่วง

6,500

พื้นที่หมู่ที่ 2
บ้ำนสันต้นม่วง

คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน
หมู่ที่ 2
บ้ำนสันต้นม่วง

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2563
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

รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

สถานทีด่ าเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

51 (เงินอุดหนุนเอกชน)
โครงกำรพระรำชดำริฯ
ด้ำนสำธำรณสุข หมูท่ ี่ 2
โครงกำรควบคุมหนอนพยำธิ
ของสมเด็จพระเทพรำชสุดำฯ
52 (เงินอุดหนุนเอกชน)
โครงกำรพระรำชดำริฯ
ด้ำนสำธำรณสุข หมูท่ ี่ 3
โครงกำรสืบสำนพระรำช
ปณิธำนสมเด็จย่ำต้ำนภัย
มะเร็งเต้ำนม
53 (เงินอุดหนุนเอกชน)
โครงกำรพระรำชดำริฯ
ด้ำนสำธำรณสุข หมูท่ ี่ 3
โครงกำรควบคุมโรคขำดสำร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รำชสุดำฯ

เพื่ออุดหนุนให้แก่
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน
หมู่ที่ 2 บ้ำนสันต้นม่วง

6,500

พื้นที่หมู่ที่ 2
บ้ำนสันต้นม่วง

คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน
หมู่ที่ 2
บ้ำนสันต้นม่วง

เพื่ออุดหนุนให้แก่
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน
หมู่ที่ 3 บ้ำนดงหลวง

7,000

พื้นที่หมู่ที่ 3
บ้ำนดงหลวง

คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน
หมู่ที่ 3
บ้ำนดงหลวง

เพื่ออุดหนุนให้แก่
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน
หมู่ที่ 3 บ้ำนดงหลวง

6,500

พื้นที่หมู่ที่ 3
บ้ำนดงหลวง

คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน
หมู่ที่ 3
บ้ำนดงหลวง

54 (เงินอุดหนุนเอกชน)
โครงกำรพระรำชดำริฯ
ด้ำนสำธำรณสุข หมูท่ ี่ 3
โครงกำรควบคุมหนอนพยำธิ
ของสมเด็จพระเทพรำชสุดำฯ
55 (เงินอุดหนุนเอกชน)
โครงกำรพระรำชดำริฯ
ด้ำนสำธำรณสุข หมูท่ ี่ 4
โครงกำรสืบสำนพระรำช
ปณิธำนสมเด็จย่ำต้ำนภัย
มะเร็งเต้ำนม

เพื่ออุดหนุนให้แก่
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน
หมู่ที่ 3 บ้ำนดงหลวง

6,500

พื้นที่หมู่ที่ 3
บ้ำนดงหลวง

คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน
หมู่ที่ 3
บ้ำนดงหลวง

เพื่ออุดหนุนให้แก่
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน
หมู่ที่ 4 บ้ำนป่ำฮิ้น

7,000

พื้นที่หมู่ที่ 4
บ้ำนป่ำฮิ้น

คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน
หมู่ที่ 4
บ้ำนป่ำฮิ้น

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ
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ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

สถานทีด่ าเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

56 (เงินอุดหนุนเอกชน)
โครงกำรพระรำชดำริฯ
ด้ำนสำธำรณสุข หมูท่ ี่ 4
โครงกำรควบคุมโรคขำดสำร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รำชสุดำฯ

เพื่ออุดหนุนให้แก่
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน
หมู่ที่ 4 บ้ำนป่ำฮิ้น

6,500

พื้นที่หมู่ที่ 4
บ้ำนป่ำฮิ้น

คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน
หมู่ที่ 4
บ้ำนป่ำฮิ้น

57 (เงินอุดหนุนเอกชน)
โครงกำรพระรำชดำริฯ
ด้ำนสำธำรณสุข หมูท่ ี่ 4
โครงกำรควบคุมหนอนพยำธิ
ของสมเด็จพระเทพรำชสุดำฯ
58 (เงินอุดหนุนเอกชน)
โครงกำรพระรำชดำริฯ
ด้ำนสำธำรณสุข หมูท่ ี่ 5
โครงกำรสืบสำนพระรำช
ปณิธำนสมเด็จย่ำต้ำนภัย
มะเร็งเต้ำนม
59 (เงินอุดหนุนเอกชน)
โครงกำรพระรำชดำริฯ
ด้ำนสำธำรณสุข หมูท่ ี่ 5
โครงกำรควบคุมโรคขำดสำร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รำชสุดำฯ

เพื่ออุดหนุนให้แก่
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน
หมู่ที่ 4 บ้ำนป่ำฮิ้น

6,500

พื้นที่หมู่ที่ 4
บ้ำนป่ำฮิ้น

คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน
หมู่ที่ 4
บ้ำนป่ำฮิ้น

เพื่ออุดหนุนให้แก่
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน
หมู่ที่ 5 บ้ำนป่ำลัน

7,000

พื้นที่หมู่ที่ 5
บ้ำนป่ำลัน

คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน
หมู่ที่ 5
บ้ำนป่ำลัน

เพื่ออุดหนุนให้แก่
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน
หมู่ที่ 5 บ้ำนป่ำลัน

6,500

พื้นที่หมู่ที่ 5
บ้ำนป่ำลัน

คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน
หมู่ที่ 5
บ้ำนป่ำลัน

60 (เงินอุดหนุนเอกชน)
โครงกำรพระรำชดำริฯ
ด้ำนสำธำรณสุข หมูท่ ี่ 5
โครงกำรควบคุมหนอนพยำธิ
ของสมเด็จพระเทพรำชสุดำฯ

เพื่ออุดหนุนให้แก่
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน
หมู่ที่ 5 บ้ำนป่ำลัน

6,500

พื้นที่หมู่ที่ 5
บ้ำนป่ำลัน

คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน
หมู่ที่ 5
บ้ำนป่ำลัน

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2563
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

รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

สถานทีด่ าเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

61 (เงินอุดหนุนเอกชน)
โครงกำรพระรำชดำริฯ
ด้ำนสำธำรณสุข หมูท่ ี่ 6
โครงกำรสืบสำนพระรำช
ปณิธำนสมเด็จย่ำต้ำนภัย
มะเร็งเต้ำนม
62 (เงินอุดหนุนเอกชน)
โครงกำรพระรำชดำริฯ
ด้ำนสำธำรณสุข หมูท่ ี่ 6
โครงกำรควบคุมโรคขำดสำร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รำชสุดำฯ

เพื่ออุดหนุนให้แก่
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน
หมู่ที่ 6 บ้ำนทุ่งน้อย

7,000

พื้นที่หมู่ที่ 6
บ้ำนทุ่งน้อย

คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน
หมู่ที่ 6
บ้ำนทุ่งน้อย

เพื่ออุดหนุนให้แก่
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน
หมู่ที่ 6 บ้ำนทุ่งน้อย

6,500

พื้นที่หมู่ที่ 6
บ้ำนทุ่งน้อย

คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน
หมู่ที่ 6
บ้ำนทุ่งน้อย

63 (เงินอุดหนุนเอกชน)
โครงกำรพระรำชดำริฯ
ด้ำนสำธำรณสุข หมูท่ ี่ 6
โครงกำรควบคุมหนอนพยำธิ
ของสมเด็จพระเทพรำชสุดำฯ
64 (เงินอุดหนุนเอกชน)
โครงกำรพระรำชดำริฯ
ด้ำนสำธำรณสุข หมูท่ ี่ 7
โครงกำรสืบสำนพระรำช
ปณิธำนสมเด็จย่ำต้ำนภัย
มะเร็งเต้ำนม
65 (เงินอุดหนุนเอกชน)
โครงกำรพระรำชดำริฯ
ด้ำนสำธำรณสุข หมูท่ ี่ 7
โครงกำรควบคุมโรคขำดสำร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รำชสุดำฯ

เพื่ออุดหนุนให้แก่
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน
หมู่ที่ 6 บ้ำนทุ่งน้อย

6,500

พื้นที่หมู่ที่ 6
บ้ำนทุ่งน้อย

คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน
หมู่ที่ 6
บ้ำนทุ่งน้อย

เพื่ออุดหนุนให้แก่
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน
หมู่ที่ 7
บ้ำนหนองไฮ – ป่ำหวำย

7,000

พื้นที่หมู่ที่ 7
บ้ำนหนองไฮ ป่ำหวำย

คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน
หมู่ที่ 7
บ้ำนหนองไฮ –
ป่ำหวำย

เพื่ออุดหนุนให้แก่
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน
หมู่ที่ 7
บ้ำนหนองไฮ – ป่ำหวำย

6,500

พื้นที่หมู่ที่ 7
บ้ำนหนองไฮ ป่ำหวำย

คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน
หมู่ที่ 7
บ้ำนหนองไฮ –
ป่ำหวำย

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2563
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

รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

สถานทีด่ าเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

66 (เงินอุดหนุนเอกชน)
โครงกำรพระรำชดำริฯ
ด้ำนสำธำรณสุข หมูท่ ี่ 7
โครงกำรควบคุมหนอนพยำธิ
ของสมเด็จพระเทพรำชสุดำฯ
67 (เงินอุดหนุนเอกชน)
โครงกำรพระรำชดำริฯ
ด้ำนสำธำรณสุข หมูท่ ี่ 8
โครงกำรสืบสำนพระรำช
ปณิธำนสมเด็จย่ำต้ำนภัย
มะเร็งเต้ำนม
68 (เงินอุดหนุนเอกชน)
โครงกำรพระรำชดำริฯ
ด้ำนสำธำรณสุข หมูท่ ี่ 8
โครงกำรควบคุมโรคขำดสำร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รำชสุดำฯ

เพื่ออุดหนุนให้แก่
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน
หมู่ที่ 7
บ้ำนหนองไฮ – ป่ำหวำย

6,500

พื้นที่หมู่ที่ 7
บ้ำนหนองไฮ ป่ำหวำย

เพื่ออุดหนุนให้แก่
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน
หมู่ที่ 8
บ้ำนดงป่ำแดง

7,000

พื้นที่หมู่ที่ 8
บ้ำนดงป่ำแดง

เพื่ออุดหนุนให้แก่
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน
หมู่ที่ 8
บ้ำนดงป่ำแดง

6,500

พื้นที่หมู่ที่ 8
บ้ำนดงป่ำแดง

คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน
หมู่ที่ 8
บ้ำนดงป่ำแดง

69 (เงินอุดหนุนเอกชน)
โครงกำรพระรำชดำริฯ
ด้ำนสำธำรณสุข หมูท่ ี่ 8
โครงกำรควบคุมหนอนพยำธิ
ของสมเด็จพระเทพรำชสุดำฯ

เพื่ออุดหนุนให้แก่
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน
หมู่ที่ 8
บ้ำนดงป่ำแดง

6,500

พื้นที่หมู่ที่ 8
บ้ำนดงป่ำแดง

คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน
หมู่ที่ 8
บ้ำนดงป่ำแดง

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2563
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน
หมู่ที่ 7
บ้ำนหนองไฮ –
ป่ำหวำย
คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน
หมู่ที่ 8
บ้ำนดงป่ำแดง
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5.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

70 โครงกำรสนับสนุนกำรแข่งขัน
กีฬำฟุตบอลตำบลบ้ำนโป่ง
71 โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ
และส่งนักกีฬำร่วมกำรแข่งขัน
ระดับต่ำงๆ

รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดกำรแข่งขันฟุตบอล
ตำบลบ้ำนโป่ง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดกำรแข่งขันกีฬำประจำ
ตำบล กีฬำเยำวชน เช่น
กีฬำพื้นบ้ำน

งบประมาณ

สถานทีด่ าเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

5,000

พื้นที่ตำบล
บ้ำนโป่ง

กองกำรศึกษำ

10,000

พื้นที่ตำบล
บ้ำนโป่ง

กองกำรศึกษำ

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2563
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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5.8 แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ / กิจกรรม

72 เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ
73 เบี้ยยังชีพคนพิกำร
74 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม
เพื่อจ่ำยเป็นเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอำยุ
เพื่อจ่ำยเป็นเบี้ยยังชีพ
คนพิกำร
เพื่อจ่ำยเป็นเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์

งบประมาณ

สถานทีด่ าเนินการ

7,623,000

พื้นที่ตำบล
บ้ำนโป่ง
พื้นที่ตำบล
บ้ำนโป่ง
พื้นที่ตำบล
บ้ำนโป่ง

1,785,600
198,000

หน่วย
ดาเนินการ
สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ / กิจกรรม

75 โครงกำรจัดกิจกรรมเพื่อ
ปรองดองและสมำนฉันท์

76 โครงกำรปกป้องสถำบันสำคัญ
ของชำติ

รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยตำม
โครงกำรดังกล่ำว เพื่อสร้ำง
ควำมสำมัคคีแก่ประชำชน
เช่น ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ เป็นต้น
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยตำม
โครงกำรดังกล่ำว เช่น
ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ เป็นต้น

งบประมาณ

สถานทีด่ าเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

10,000

พื้นที่ตำบล
บ้ำนโป่ง

สำนักปลัด

10,000

พื้นที่ตำบล
บ้ำนโป่ง

สำนักปลัด

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2563
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2563
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

สถานทีด่ าเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

77 โครงกำรป้องกันและลด
อุบัติเหตุทำงถนนในช่วง
เทศกำลสำคัญ

เพื่อตั้งจุดบริกำรผู้ใช้รถใช้
ถนนในช่วงเทศกำลสำคัญ
และเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

5,000

หน้ำสำนักงำน
เทศบำลตำบล
บ้ำนโป่ง

สำนักปลัด

78 โครงกำรฝึกอบรม อปพร.

เพื่อพัฒนำศักยภำพและกำร
ปฏิบัติงำนของ อปพร. ให้
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย

20,000

พื้นที่ตำบลบ้ำน
โป่ง

สำนักปลัด
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6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม

79 โครงกำรป้องกันและ เพื่อให้ประชำชนตระหนักถึง
แก้ไขปัญหำยำเสพติด โทษของยำเสพติด ค่ำใช้จ่ำย
ตำบลบ้ำนโป่ง
เช่น ค่ำวิทยำกำร ค่ำอำหำร
อำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่จำเป็น
80 (เงินอุดหนุนเอกชน) อุดหนุนงบประมำณให้แก่
โครงกำรสนับสนุน
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน
กำรรักษำ
หมู่ที่ 1 – 8 ตำมโครงกำรดังกล่ำว
ควำมสงบเรียบร้อย
เพื่อป้องกันปัญหำอบำยมุข สุรำ
หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 8 ยำเสพติด และเพื่อควำมปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน

งบประมาณ

สถานทีด่ าเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

5,000

พื้นที่ตำบล
บ้ำนโป่ง

สำนักปลัด

8,000

พื้นที่ตำบล
บ้ำนโป่ง

สำนักปลัด

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ
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6.3 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ / กิจกรรม

81 โครงกำรจัดกิจกรรม
To Be number One

82 โครงกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติดในเด็กและ
เยำวชน

รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม
เพื่อจัดกิจกรรมให้เด็กและ
เยำวชนปลอดภัยจำก
ยำเสพติด ค่ำใช้จ่ำย เช่น
ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม เป็นต้น
เพื่อแก้ไขปัญหำยำเสพติดใน
เด็กและเยำวชนในโรงเรียน
สถำนศึกษำในเขต
รับผิดชอบของเทศบำล
ตำบลบ้ำนโป่ง ค่ำใช้จ่ำย
เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำร
ว่ำงและเครื่องดื่ม เป็นต้น

งบประมาณ

สถานทีด่ าเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

5,000

พื้นที่ตำบล
บ้ำนโป่ง

กองกำรศึกษำ

5,000

พื้นที่ตำบล
บ้ำนโป่ง

กองกำรศึกษำ
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ / กิจกรรม

83 ค่ำของรำงวัลหรือเงินรำงวัล

84 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำรในรำชอำณำจักรและ
นอกรำชอำณำจักร

85 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง

86 โครงกำรเทศบำลสัญจรพบ
ประชำชน

รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำของรำงวัล
หรือเงินรำงวัล สำหรับผู้ที่
ทำประโยชน์ให้แก่เทศบำล
ตำบลบ้ำนโป่งและอื่นๆ
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดิน
ทำงไปรำชกำร ค่ำพำหนะ
ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำเบี้ยเลี้ยง
ทั้งในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักรให้แก่พนักงำน
เทศบำล และพนักงำนจ้ำง
หรือผู้ที่เทศบำลจัดส่งเข้ำรับ
กำรฝึกอบรม ประชุม
สัมมนำ
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ดำเนินกำรเลือกตั้งในระดับ
ต่ำงๆ ได้แก่ กำรเลือกตั้ง
ผู้บริหำรและสมำชิกสภำ
ท้องถิ่น
เพื่อส่งเสริมให้ประชำชนได้
เข้ำถึงบริกำรต่ำงๆของ
เทศบำล เช่น กำรอบรมให้
ควำมรู้ สวัสดิกำรต่ำงๆ
ค่ำใช้จ่ำย เช่น ค่ำอำหำร
อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
เป็นต้น

หน่วย
ดาเนินการ

งบประมาณ

สถานทีด่ าเนินการ

5,000

สำนักงำนเทศบำล
ตำบลบ้ำนโป่ง

สำนักปลัด

50,000

-

สำนักปลัด

300,000

สำนักงำนเทศบำล
ตำบลบ้ำนโป่ง

สำนักปลัด

10,000

พื้นที่ตำบล
บ้ำนโป่ง

สำนักปลัด

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2563
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

รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม

87 โครงกำรอบรมบุคลำกรท้องถิ่น เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
และประชำชนในท้องถิ่น
ฝึกอบรมบุคลำกรท้องถิ่น
และประชำชนในท้องถิ่น ให้
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจใน
เรื่องกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน กำรรับรู้ข้อมูล
ข่ำวสำรทำงรำชกำร และ
กำรเตรียมควำมพร้อมสู่
ประชำคมอำเซียน ค่ำใช้จ่ำย
เช่น ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ เป็นต้น
88 โครงกำรอบรมและทัศนศึกษำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ดูงำนต่ำงพื้นที่
ปฏิบัติงำนของคณะผู้บริหำร
สมำชิกสภำฯ พนักงำน
เทศบำล ลูกจ้ำง และ
พนักงำนจ้ำง ค่ำใช้จ่ำย
เช่น ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม เป็นต้น
89 (อุดหนุนส่วนรำชกำร)
เพื่ออุดหนุนโครงกำรบริหำร
โครงกำรบริหำรจัดกำรศูนย์
จัดกำรศูนย์ปฏิบัติกำรร่วม
ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือ ในกำรช่วยเหลือประชำชน
ประชำชนขององค์กรปกครอง ขององค์กรปกครองส่วน
ส่วนท้องถิ่น
ท้องถิ่น

งบประมาณ

สถานทีด่ าเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

10,000

-

สำนักปลัด

20,000

-

สำนักปลัด
กองกำรศึกษำ

30,000

เทศบำลตำบล
แม่ปั๋ง

สำนักปลัด

งบประมาณ

สถานทีด่ าเนินการ

1,000

สำนักงำนเทศบำล
ตำบลบ้ำนโป่ง

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2563
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2563
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ / กิจกรรม

90 โครงกำรจ้ำงนักเรียน
นักศึกษำ ช่วยปฏิบัติงำนช่วง
ปิดภำคเรียน

รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงนักเรียน/
นักศึกษำ ตำมโครงกำร
ดังกล่ำว

หน่วย
ดาเนินการ
สำนักปลัด
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7.3 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ / กิจกรรม

91 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำรในรำชอำณำจักร
และนอกรำชอำณำจักร
92 โครงกำรแข่งขันทักษะทำง
วิชำกำรระดับปฐมวัย

93 โครงกำรทัศนศึกษำแหล่ง
เรียนรู้นอกสถำนที่

94 โครงกำรประชุม
คณะกรรมกำร
บริหำร ศพด.ตำบลบ้ำนโป่ง
95 โครงกำรประชุมผู้ปกครอง
ศพด. ตำบลบ้ำนโป่ง

96 โครงกำรพัฒนำครูผู้ดแู ลเด็ก
และผู้ดูแลเด็ก

รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำร ค่ำพำหนะ
ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำเบี้ยเลี้ยง ทัง้ ใน
รำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร
เพื่อจัดหรือเข้ำร่วมแข่งขันทักษะ
ทำงวิชำกำร ค่ำใช้จ่ำย เช่น
ค่ำอำหำร
อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ เป็นต้น
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำม
โครงกำรทัศนศึกษำ แหล่งเรียนรู้
นอกสถำนศึกษำ
ศพด.ตำบลบ้ำนโป่ง
ค่ำใช้จ่ำย เช่น ค่ำพำหนะ
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
ค่ำวัสดุและอุปกรณ์ เป็นต้น
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำม
โครงกำรดังกล่ำว เช่น
ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม ค่ำวัสดุอุปกรณ์
เป็นต้น
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำม
โครงกำรดังกล่ำว เช่น
ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ เป็นต้น
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำม
โครงกำรดังกล่ำว เช่น
ค่ำอำหำร ค่ำป้ำย
ประชำสัมพันธ์ เป็นต้น

งบประมาณ สถานทีด่ าเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

5,000

-

กองกำรศึกษำ

5,000

พื้นที่ตำบล
บ้ำนโปง

กองกำรศึกษำ

5,000

-

กองกำรศึกษำ

2,000

ศพด.ตำบล
บ้ำนโป่ง

กองกำรศึกษำ

2,000

ศพด.ตำบล
บ้ำนโป่ง

กองกำรศึกษำ

10,000

ศพด.ตำบล
บ้ำนโป่ง

กองกำรศึกษำ

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2563
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

97 โครงกำรเรียนรู้ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น ศพด.

98 โครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำร
และเปิดบ้ำนวิชำกำร

99 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย
ในกำรบริหำรสถำนศึกษำ

รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม
เพื่อจัดกิจกรรมให้เด็กและ
เยำวชนได้เรียนรู้ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นค่ำใช้จ่ำย
เช่น ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำร
อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
ค่ำวัสดุและอุปกรณ์ เป็นต้น
เพื่อจัดอบรมให้ควำมรู้ทักษะ
ทำงวิชำกำร กำรจัดกำรแข่งขัน
ค่ำใช้จ่ำย เช่น
ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำร
อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
ค่ำวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำย เช่น
ค่ำอำหำรกลำงวัน ศพด.
ค่ำจ้ำงเหมำรถรับส่ง ศพด.
ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนรำยหัว
ค่ำจัดกำรศึกษำ ศพด.

งบประมาณ สถานทีด่ าเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

2,000

ศพด.ตำบล
บ้ำนโป่ง

กองกำรศึกษำ

5,000

พื้นที่ตำบล
บ้ำนโป่ง

กองกำรศึกษำ

501,200

ศพด.ตำบล
บ้ำนโป่ง

กองกำรศึกษำ

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2563
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2563
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7.4 แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ / กิจกรรม

100 เงินช่วยเหลืองบประมำณ
รำยจ่ำยเฉพำะกำรประปำ

รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม
เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือ
งบเฉพำะกำร กิจกำรประปำ

งบประมาณ
500,000

สถานที่
ดาเนินการ
พื้นที่ตำบล
บ้ำนโป่ง

หน่วย
ดาเนินการ
สำนักปลัด
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