คำนำ
แผนการดาเนินงาน (Action Plan) เป็นแผนที่แสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการรวมทั้งกิจกรรมการพัฒนา
ที่ดาเนิ นการจริ งทั้ งหมดในเขตพื้น ที่ข องเทศบาลตาบลบึ งโขงหลงในแต่ล ะปีง บประมาณวั ตถุ ประสงค์ห ลั ก ของการจัด ทาแผน
ดาเนินงานเพื่อเป็ น แนวทางในการดาเนิ น งาน ลดความซ้าซออน รวมทั้งประสานบูรณาการร่ว มกับหน่ว ยงานอื่นๆ ทาใหอ การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสอดคลอองกับความตอองการและปัญหาที่ตอองการแกอไขไดออย่างแทอจริง
เทศบาลตาบลบึงโขงหลง ไดอดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าดอ ว ยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ วนทอองถิ่น พ.ศ.2548 และแกอไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2559 เสร็จ เรี ยบรออยแลอว และหวังเป็น อย่ างยิ่งว่าแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์แก่เทศบาลตาบลบึงโขงหลง และหน่วยงานราชการที่ เกี่ยวขอองในการปฏิบัติงานร่วมกันใหอมีประสิทธิภาพเกิดผลดีต่อ
ทอองถิ่นต่อไป

กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลตาบลบึงโขงหลง
ผูอจัดทา

สำรบัญ
หน้ำ
ส่วนที่ 1 บทนำ
1. บทนา
2. วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
3. ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
4. แผนผังการจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน
5. ระยะเวลาในการจัดทาแผนการดาเนินงาน
6. ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
1. บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
2. บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดอานโครงสรอางพื้นฐาน
2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดอานการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดอานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรออย
2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดอานการคอา การลงทุน การท่องเที่ยว และกีฬา
2.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดอานการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลออม
2.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดอานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาทอองถิ่น
2.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดอานระบบการบริหารจัดการที่ดี

1
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ส่วนที่ 1
บทนำ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดอวยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอองถิ่น พ.ศ.2548 และแกอไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กาหนดใหอองค์กรปกครองส่ ว นทอองถิ่ นจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นา แผนพัฒ นาสี่ปี และแผนการ
ดาเนินงานประจาปี สาหรับปฏิบัติการในปีนั้น โดยแผนการดาเนินงานประจาปีมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงรายละเอียดแผนงานโครงการ
พัฒนา และกิจกรรมที่ดาเนินงานจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนทอองถิ่น ซึ่งทาใหอ เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน
มากขึ้น มีการประสานงาน และการปฏิบัติงานแบบบูรณการร่วมกันกับหน่วยงานราชการอื่นๆ ซึ่งการจาแนกรายละเอียดต่างๆ ของ
แผนงาน/โครงการ ตามแผนการดาเนินงานประจาปีจะทาใหอการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น
1. แนวทำงกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน (Method of Action Plan)
แผนการดาเนิน งานเป็ น เครื่ องมือส าคัญในการบริห ารของผูอบริห ารทอองถิ่น เพื่อควบคุมการดาเนินงานใหอ เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (Efficiency) รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดาเนินงาน (Monitoring) และการประเมินผล
(Evaluation) ดังนั้นแผนการดาเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทาดังนี้
1.1 เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดาเนินงาน
1.2 จัดทาหลังจากที่ไดอมีการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีแลอว
1.3 แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดาเนินงานจริง
1.4 เป็นการรวบรวมขออมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเขอามาดาเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตาบลบึงโขงหลง
2. วัตถุประสงค์กำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน (Objectives)
2.1 เพื่อแสดงรายละเอี ย ดแผนงาน โครงการพั ฒ นา และกิจ กรรมที่ดาเนินการจริงทั้ งหมดในพื้นที่ ของเทศ บาลตาบล
บึงโขงหลง ประจาปี พ.ศ. 2561
2.2 เพื่อใหอแนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
2.3 เพื่อใหอการประสานและบูรณการทางานกับหน่วยงานอื่นไดอรวดเร็วและถูกตออง
2.4 เพื่อใหอการติดตามประเมินผล เมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น
3. ขั้นตอนกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน (Steps in Action Plan)
3.1 ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมขออมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล ซึ่งประกอบดอวย ปลัดเทศบาลเป็นประธานกรรมการ ผูออานวยการ
กองทุกกอง/ฝ่าย และผูอแทนประชาคมเมือง จานวน 3 คน เป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการทาหนอาที่ รวบรวมแผนงาน โครงการ
พัฒนา โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนดาเนินงานจะมีที่มาจาก
1. งบประมาณรายจ่ายประจาปี ขององค์กรปกครองส่วนทอองถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนทอองถิ่นอุดหนุน
ใหอหน่วยงานอื่นดาเนินการ)
2. โครงการ/กิจกรรมพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนทอองถิ่นดาเนินการเองโดยไม่ใชองบประมาณ (ถอามี)
3. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนทอองถิ่น โดยใหอองค์กรปกครองส่วนทอองถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัด หรืออาจ
สอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวขออง

4. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนทอองถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดาเนินงาน
ในพื้นที่
3.2 ขั้นตอนที่ 2 การจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลจัดทาร่างแผนการดาเนินงานประจาปีโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ใหอ
สอดคลอองกับยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนาของเทศบาลที่กาหนดไวอในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลบึงโขงหลง
มีเคอาโครงแผนปฏิบัติการ 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 บทนา
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
3.3 ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการดาเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล นาร่องแผนการดาเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล พิจารณา
ร่างแผนการดาเนินงาน แลอวเสนอใหอผูอบริหารทอองถิ่นประกาศใชอแผนดาเนินงาน ทั้งนี้ใหอปิดประกาศแผนการดาเนินงานประจาปี
ภายในสิบหอาวันนับแต่วันที่ประกาศ และตอองปิดประกาศไวออย่างนออยสามสิบวันโดยเปิดเผยใหอประชาชนทราบโดยทั่วกันและสามารถ
ตรวจสอบไดอ

4. แผนผังกำรจัดทำร่ำงแผนกำรดำเนินงำน
แผนผังกำรจัดทำร่ำงแผนกำรดำเนินงำน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำร
จัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น

รวบรวมโครงกำร/กิจกรรม

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำร
จัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น

จัดทำร่ำงแผนกำรดำเนินงำน

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำร
จัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น

คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น

ผู้บริหำรท้องถิ่น

หน่วยงำนอื่น

เสนอร่ำงแผนกำรดำเนินงำน

พิจำรณำร่ำงแผนกำรดำเนินงำน

ผู้บริหำรท้องถิ่นให้ควำมเห็นชอบ

ประกำศใช้

5. ระยะเวลำกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน
5.1 ใหอองค์กรปกครองส่วนทอองถิ่น จัดทาแผนดาเนินงานใหอแลอวเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น หากคาดว่า
จะดาเนินการจัดทาไม่แลอวเสร็จภายในกาหนด ใหอเสนอขอขยายเวลาการจัดทาแผนดาเนินงานต่อผูอบริหารทอองถิ่น
5.2 ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนทอองถิ่นไดอจัดทาแผนดาเนินงานตามขออ 4.1 แลอว หากองค์กรปกครองส่วนทอองถิ่นมีการ
จัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือไดอรับแจองแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนทอองถิ่นในปีงบประมาณนั้น ใหอองค์กรปกครองส่วนทอองถิ่นดาเนินการจัดทา
แผนดาเนินงานใหอแลอวเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติม หรือไดอรับแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจาก
หน่วยงานราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น (โดยจัดทาเป็นแผนดาเนินงานเพิ่มเติมฉบับที่ 1,2,3,4...)
6. ประโยชน์ของแผนกำรดำเนินงำน (Advantages of Action plan)
6.1 สามารถแกอไขปัญหา และตอบสนองความตอองการของประชาชนในทอองถิ่นไดอตรงตามความตอองการที่แทอจริงของ
ประชาชน
6.2 ก่อใหอเกิดการปฏิบัติงานร่วมกันแบบบูรณการ ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในจังหวัดบึงกาฬ
6.3 ผูอบริหารและประชาชนทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่จะดาเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่
ของเทศบาลประจาปีงบประมาณนั้น
6.4 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนใหอเกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน และหน่วยงานอื่นๆ ในการพัฒนาทอองถิ่น
6.6 เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานของเทศบาล ซึ่งกาหนดงบประมาณขอบเขตและระยะเวลาการ
ดาเนินงานของแต่ละโครงการไวออย่างชัดเจน

ผด.1

บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
เทศบำลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ
ยุทธศำสตร์/แนวทำง
1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดอานการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานการเกษตร
2.2 แผนงานการศึกษา
2.3 แผนงานสาธารณสุข
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์
2.5 แผนงานสรอางความเขอมแข็งของชุมชน
รวม
3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม
และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

จำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จำนวนงบประมำณ
ที่ดำเนินกำร
โครงกำรทัง้ หมด
(บำท)

ร้อยละของ
งบประมำณ

หน่วยดำเนินกำร

1
1
4

1.72
1.72
6.89

200,000
120,000
1,250,000

1.45
0.87
9.05

งานพัฒนาชุมชน
งานการศึกษา

5
1
4
1
6
17

8.62
1.72
6.89
1.72
10.34
29.31

165,000
50,000
4,048,000
30,000
410,000
4,703,000

1.19
0.36
29.31
0.22
2.97
34.06

งานสาธารณสุข
งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน
งานป้องกันฯ
งานป้องกันฯ

5

8.62

165,000

1.19

งานสาธารณสุข

ผด.1

บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
เทศบำลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ
ยุทธศำสตร์/แนวทำง
1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดอานการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานการเกษตร
2.2 แผนงานการศึกษา
2.3 แผนงานสาธารณสุข
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์
2.5 แผนงานสรอางความเขอมแข็งของชุมชน
รวม
3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม
และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

จำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จำนวนงบประมำณ
ที่ดำเนินกำร
โครงกำรทัง้ หมด
(บำท)

ร้อยละของ
งบประมำณ

หน่วยดำเนินกำร

1
1
4

1.72
1.72
6.89

200,000
120,000
1,250,000

1.45
0.87
9.05

งานพัฒนาชุมชน
งานการศึกษา

5
1
4
1
6
17

8.62
1.72
6.89
1.72
10.34
29.31

165,000
50,000
4,048,000
30,000
410,000
4,703,000

1.19
0.36
29.31
0.22
2.97
34.06

งานสาธารณสุข
งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน
งานป้องกันฯ
งานป้องกันฯ

5

8.62

165,000

1.19

งานสาธารณสุข

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลตาบลบึงโขงหลงน้อย อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ผด.2

1

โครงการหน้าบ้านน่ามอง

2

จัดซือรถบรรทุกขยะขนาด 1
ตัน

จัดการประกวดหน้าบ้านน่ามอง
ของชุมชน เป็นเงิน 30,000
บาท
รถบรรทุกขยะขนาด 1 ตัน

30,000 ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ
900,000 เขตเทศบาลฯ

ส้านักปลัดฯ
กองช่าง

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560
มิ.ย.

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

งานการศึกษาฯ

เม.ย

งบประมาณ

พ.ศ.2560

มี.ค.

1.3 การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม

120,000 ทต.น้าตกฯ

พ.ศ.2559

ก.พ.

ออกค่ายเยาวชนสัมพันธ์อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ให้แก่เยาวชน

หน่วย
ดาเนินการ

ม.ค.

โครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สถานที่
ดาเนินการ

ธ.ค.

1

งบประมาณ

พ.ศ.2560

พัฒนาชุมชน

พ.ย.

1.2 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม

200,000 ทต.น้าตกฯ

พ.ย.

จัดโครงการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพให้แก่ประชาชน

ต.ค.

โครงการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพให้แก่ประชาชน

ต.ค.

1

พ.ย.

ต.ค.

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ทิศทางด้านเศรษฐกิจ 1.1 การส่งเสริมอาชีพ การเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม
1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
1.1 ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียด
งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
ของโครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
ดาเนินการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลตาบลบึงโขงหลงน้อย อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ผด.2

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ทิศทางด้านสังคม 3.4 การสาธารณสุข
2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสวัสดิการในชุมชน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาศักยภาพ อสม. และส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในชุมชน

4
5
6

10,000 เขตเทศบาลฯ

งานสาธารณสุข

ฝึกอบรมหลักสุขภาพอนามัย
และความสะดวกกับ
ผู้ประกอบการร้านค้าแผงลอยใน
เขตเทศบาล
ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า

10,000 สนง.เทศบาล

งานสาธารณสุข

50,000 สนง.เทศบาล

งานสาธารณสุข

30,000 เขตเทศบาลฯ

งานสาธารณสุข

ก.ย.

ควบคุมและป้องกันโรคเอดส์

30,000

ส.ค.

งานสาธารณสุข

ก.ค.

เขตเทศบาลฯ

มิ.ย.

งานสาธารณสุข

พ.ค.

45,000 เขตเทศบาลฯ

พ.ศ.2560
เม.ย

อุดหนุนการบริการสาธารณสุข
ชุมชน
ควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

พ.ศ.2559
มี.ค.

โครงการควบคุมและป้องกัน
โรคเอดส์
โครงการฝึกอบรมหลักสุขภาพ
อนามัยและความสะดวกกับ
ผู้ประกอบการร้านค้าแผงลอย
ในเขตเทศบาล
โครงการควบคุมและป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า

3

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

เงินอุดหนุนการบริการ
สาธารณสุขชุมชน
โครงการควบคุมและป้องกัน
ไข้เลือดออก

2

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

1

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับที่

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลตาบลบึงโขงหลงน้อย อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

1

โครงการอบรมและพัฒนากลุ่ม อบรมและพัฒนากลุ่มเสี่ยงด้าน
เสี่ยงด้านยาเสพติดและโรค
ยาเสพติดและโรคเอดส์
เอดส์

30,000 ทต.น้าตกฯ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน

งานสาธารณสุข

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560
มิ.ย.

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ศ.2560

เม.ย

2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนตามนโยบาย “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด”
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียด
งบประมาณ
ของโครงการ/กิจกรรม

ทต.น้าตกฯ
ทต.น้าตกฯ
ทต.น้าตกฯ
ทต.น้าตกฯ

พ.ศ.2559

มี.ค.

12,000
3,300,000
600,000
100,000

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

จ่ายเบียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
จ่ายเบียยังชีพผูส้ ูงอายุ
จ่ายเบียยังชีพผู้พิการ
จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างคนในครอบครัว

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

เบียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
เบียยังชีพผู้สูงอายุ
เบียยังชีพผู้พิการ
โครงการสานสัมพันธ์
ครอบครัวอบอุ่น

งบประมาณ

พ.ศ.2560

งานพัฒนาชุมชน

ธ.ค.

1
2
3
4

รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2559

พ.ย.

2.3 ส่งเสริมสวัสดิการสังคม
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม

50,000 ทต.น้าตกฯ

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ย.

โครงการเผยแพร่ความรู้ด้าน จัดฝึกอบรมให้ความรู้
การคุ้มครองสตรี เด็ก เยาวชน
และครอบครัว

สถานที่
ดาเนินการ

ต.ค.

1

งบประมาณ

ต.ค.

2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม

ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลตาบลบึงโขงหลงน้อย อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

1

2

3
4
5

6

โครงการรณรงค์ แ ละป้ อ งกั น
การลดอุ บั ติ เ หตุ ทางถนน
ในช่ว งเทศกาลส้า คัญ (7 วั น
อันตราย)
โครงการป้องกันเด็กจมน้า

รณรงค์ แ ละป้ อ งกั น การล ด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ส้าคัญ

70,000 หน้าน้าตกฯ

งานป้องกันฯ

จัดฝึกอบรมสอนว่ายนา้ ให้เด็ก
และให้ความรู้เรื่องการช่วยเหลือ
เมื่อเกิดเหตุให้แก่ผู้ปกครอง

30,000 ศพด.เทศบาล

งานการศึกษา

โครงการฝึกอบรมและซักซ้อม
แผนป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
โครงการส่งเสริมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุทกภัยนา้ ป่า
ไหลหลากแผ่นดินถล่มภัยแล้ง
ภัยหนาวอัคคีภยั และไฟป่า
โครงการอบรมให้ความรู้ขับขี่
ปลอดภัย

ฝึกอบรมและซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้แก่พนักงาน และประชาชน
ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ต่างๆ ให้แก่ประชาชน

40,000 ทต.น้าตกฯ

งานป้องกันฯ

200,000 ทต.น้าตกฯ

งานป้องกันฯ

50,000 ทต.น้าตกฯ

งานป้องกันฯ

จัดอบรมให้ความรู้ขับขี่ปลอดภัย

20,000 ทต.น้าตกฯ

งานป้องกันฯ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ.2560
ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

พ.ศ.2559
ต.ค.

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ทิศทางด้านสังคม 3.5 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสวัสดิการในชุมชน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.5 การดูและความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและภัยทางสังคมของประชาชน
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียด
งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
ของโครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
ดาเนินการ

ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลตาบลบึงโขงหลงน้อย อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

1
2
3

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
โครงการอาหารเสริม (นม) แก่
เด็กก่อนวัยเรียนและนักเรียน
ประถมวัย
โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันส้าหรับเด็กนักเรียน
ประถมวัย

จัดอาหารกลางวันและกิจการใน
ส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จัดซือนมส้าหรับเด็กก่อนวัย
เรียนและนักเรียนประถมวัย
อุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน
แก่นักเรียนประถมวัย

500,000 ศพด.เทศบาล

งานการศึกษา

1,400,000 ศพด.เทศบาล
ร.ร.อนุบาลฯ

งานการศึกษา

2,600,000 ร.ร.อนุบาลฯ

งานการศึกษา

ก.ย.

ส.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ทิศทางด้านสังคม 3.4 การสาธารณสุข
3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมนันทนาการ การมีส่วนร่วมของประชาชน และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC
3.1 การส่งเสริมโภชนาการสาหรับเด็ก
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียด
งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
ของโครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
ดาเนินการ

ก.ค.

ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลตาบลบึงโขงหลงน้อย อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

1

โครงการสืบสานประเพณีลอย จัดงานประเพณีลอยกระทง
กระทง
โครงการสืบสานประเพณี
จัดงานสืบสานประเพณี
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

120,000 วัดน้าตก

ส้านักปลัดฯ

150,000 วัดน้าตก

พัฒนาชุมชน

3

โครงการงานประเพณีแห่เทียน จัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา
เข้าพรรษา

ส้านักปลัด

4

โครงการบรรพชาสามเณรภาค
ฤดูร้อนเพื่อศึกษาพระปริยัติ
ธรรมและเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและ
ศึกษาดูงาน

60,000 วัดน้าตก
วัดเกาะเจริญ
ส้านักสงค์ในไร่
150,000 วัดน้าตก

150,000 เทศบาลฯ

พัฒนาชุมชน

2

5

จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน เป็น
เงิน 100,000 บาท

ส้านักปลัด

ก.ย.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ทิศทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 5.1 การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมนันทนาการ การมีส่วนร่วมของประชาชน และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC
3.2 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียด
งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
ของโครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
ดาเนินการ

ส.ค.

ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลตาบลบึงโขงหลงน้อย อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

1

4

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์ระดับต้าบล อ้าเภอ
จังหวัด
โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ
โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและศึกษาดูงาน
โครงการแข่งขันกีฬาหนูน้อย

5

โครงการหนูน้อยฟันสวย

2
3

เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาท้องถิ่น

150,000 สนามกีฬา
เทศบาลฯ

ส้านักปลัดฯ

จัดกิจกรรมนันทนาการ และ
ประกวดวาดภาพ ร้องเพลง
จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ
ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และศึกษาดูงาน
จัดแข่งขันกีฬาแก่เด็กก่อนวัย
เรียน
จัดกิจกรรมรักษาฟันของเด็ก
ก่อนวัยเรียน

120,000 หน้าส้านักงาน ส้านักปลัด
เทศบาล
50,000 ศพด.เทศบาล งานการศึกษา
10,000 ศพด.เทศบาล งานการศึกษา
10,000 ศพด.เทศบาล งานการศึกษา

ก.ย.

ส.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ทิศทางด้านสังคม 3.2 การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมนันทนาการ การมีส่วนร่วมของประชาชน และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC
3.3 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมกับวัยและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียด
งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
ของโครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
ดาเนินการ

ก.ค.

ผด.2

1
2

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง
จัดการเลือกตังท้องถิ่น
ผู้บริหารและสมาชิกสภา
เทศบาล
โครงการให้ความรู้ตามหลัก
ให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม แก่ประชาชน
แนวพระราชด้าริ

150,000 วัดน้าตก
วัดเกาะเจริญ
ร.ร.อนุบาลฯ
100,000 สนง.เทศบาล

งานทะเบียน
งานพัฒนาชุมชน

ส.ค.

ก.ย.
ก.ย.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ศ.2559

ส.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.ค.

3.5 สนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดาริ และส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียด
งบประมาณ
สถานที่
ของโครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ

ผด.2

ก.ค.

งานพัฒนาชุมชน

พ.ศ.2560
มิ.ย.

180,000 สนง.เทศบาล

พ.ค.

งานพัฒนาชุมชน

เม.ย

100,000 วัดน้าตก

มี.ค.

งานวิเคราะห์ฯ

ก.พ.

ลาดับที่

20,000 สนง.เทศบาล

ม.ค.

4

งานวิเคราะห์ฯ

ธ.ค.

3

20,000 วัดน้าตก

พ.ย.

2

โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ จัดประชาชาคมชุมชนในการ
ด้านการจัดท้าแผนพัฒนา
จัดท้าแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.
2561-2564
โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ จัดท้าแผนชุมชนในเขตเทศบาล
ด้านการจัดท้าแผนชุมชน
โครงการเทศบาลพบ
ออกหน่วยให้บริการแก่
ประชาชน
ประชาชนในเขตเทศบาล
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการ
ด้านบริหารจัดการกลุม่ ให้แก่ บริหารจัดการกลุ่มให้แก่
คณะกรรมการชุมชน
คณะกรรมการชุมชน

ต.ค.

1

พ.ย.

ต.ค.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลตาบลบึงโขงหลงน้อย อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ทิศทางด้านการบริหารจัดการ 6.5 การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมนันทนาการ การมีส่วนร่วมของประชาชน และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC
3.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ไขปัญหา
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียด
งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
ของโครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
ดาเนินการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลตาบลบึงโขงหลงน้อย อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

1

2

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม การเตรียมตัวเพื่อรองรับอาเซียน
อาเซียน (AEC)
เช่น ด้านภาษา วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ
โครงการให้ความรู้ดา้ นภาษา ให้ความรู้ด้านภาษาที่ใช้ในการ
แก่เด็กเยาวชนและประชาชน สื่อสารกับชาวต่างชาติให้แก่เด็ก
เยาวชน และประชาชน

40,000 สนง.เทศบาล

งานการศึกษา

40,000 สนง.เทศบาล

งานการศึกษา

ก.ย.

ส.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ทิศทางด้านการบริหารจัดการ 6.5 การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม
3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมนันทนาการ การมีส่วนร่วมของประชาชน และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC
3.6 การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ AEC
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียด
งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
ของโครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
ดาเนินการ

ก.ค.

ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลตาบลบึงโขงหลงน้อย อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ผด.2

1

2

3

โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรใน
องค์กร
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงาน
โครงการกิจกรรมวันเทศบาล

จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากร

150,000 สนง.เทศบาล

งานการเจ้าหน้าที่

ส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม
ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานกับกรมส่งเสริมฯ
หรือสถาบันอื่นที่ร่วมมือกับกรม
ส่งเสริม
จัดกิจกรรมวันเทศบาล โดยมีพิธี
การทางศาสนา และกิจกรรม
เชื่อมความสามัคคีในองค์กร

235,000 สนง.เทศบาล

งานการเจ้าหน้าที่

20,000 สนง.เทศบาล

ส้านักปลัด

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ.2560
ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการเป็นศูนย์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ทิศทางด้านการบริหารจัดการ 6.3 การส่งเสริมความรู้และสร้างจิตสานึกในการทางาน
4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี และสร้างจิตสานึกให้เทิดทูนสถาบันสาคัญของชาติ.
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียด
งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
ของโครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
ดาเนินการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลตาบลบึงโขงหลงน้อย อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

1

โครงการจัดทบทวนแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

จัดท้าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ตลอดปีงบประมาณ

600,000 สนง.เทศบาล

กองคลัง

2

โครงการจัดท้าวารสาร
ประชาสัมพันธ์การปฏิบตั ิงาน
ของเทศบาล
จัดซือคอมพิวเตอร์ส้าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1
จัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์
ส้าหรับงานส้านักงาน
จัดซือเครื่องส้ารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA
จัดซือเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวด้า
จัดซือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer) ส้าหรับ
กระดาษขนาด A3
จัดซือเครื่องพิมพ์
Multifunction ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวด้า

จัดท้าวารสารประชาสัมพันธ์
กิจการของเทศบาล

100,000 สนง.เทศบาล

ส้านักปลัดฯ

3
4
5
6
7
8

เพื่อใช้ในกิจการของเทศบาล

22,000 กองคลัง

กองคลัง

เพื่อใช้ในกิจการของเทศบาล

16,000 กองคลัง

กองคลัง

เพื่อใช้ในกิจการของเทศบาล

12,800 กองคลัง

กองคลัง

เพื่อใช้ในกิจการของเทศบาล

6,600 กองคลัง

กองคลัง

เพื่อใช้ในกิจการของเทศบาล

8,500 กองคลัง

กองคลัง

เพื่อใช้ในกิจการของเทศบาล

19,200 กองคลัง
กองคลัง
ส้านักปลัด
ส้านักปลัด
กิจการประปา กิจการประปา

ก.ย.

ส.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ทิศทางด้านการบริหารจัดการ 6.2 การปรับปรุง พัฒนาสถานที่ พัสดุและทรัพย์สินสาหรับการปฏิบัติงาน
4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี และสร้างจิตสานึกให้เทิดทูนสถาบันสาคัญของชาติ.
4.2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียด
งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
ของโครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
ดาเนินการ

ก.ค.

ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลตาบลบึงโขงหลงน้อย อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

ส้านักปลัด

2

โครงการจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระบรม ราชินี
นาถ 12 สิงหามหาราชินี
โครงการจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช

จัดงานวันแม่โดยมีประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม

50,000 สนง.เทศบาล

ส้านักปลัดฯ

จัดงานวันพ่อโดยมีประชาชนเข้า
ร่วม

350,000 สนง.เทศบาล

ส้านักปลัดฯ

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ทิศทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 5.1 การส่งเสริม อนุรักษ์ฟื้นฟูด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี และสร้างจิตสานึกให้เทิดทูนสถาบันสาคัญของชาติ.
4.5 ส่งเสริมการสร้างจิตสานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และดาเนินการตามแนวนโยบายแห่งรัฐ
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียด
งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
ของโครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
ดาเนินการ
1

ก.ย.

30,000 สนง.เทศบาล

ก.ย.

จัดซือโต๊ะหมู่บูชา จ้านวน 1 ชุด

ส.ค.

จัดซือโต๊ะหมู่บูชา

ส.ค.

1

พ.ย.

ต.ค.

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ทิศทางด้านการบริหารจัดการ 6.2 การปรับปรุง พัฒนาสถานที่ พัสดุและทรัพย์สินสาหรับการปฏิบัติงาน
4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี และสร้างจิตสานึกให้เทิดทูนสถาบันสาคัญของชาติ และดาเนินการตามแนวนโยบายแห่งรัฐ
4.3 การปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียด
งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
ของโครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
ดาเนินการ

ก.ค.

ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลตาบลบึงโขงหลงน้อย อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ผด.2

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ทิศทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 5.1 การส่งเสริม อนุรักษ์ฟื้นฟูด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี และสร้างจิตสานึกให้เทิดทูนสถาบันสาคัญของชาติ.
4.5 ส่งเสริมการสร้างจิตสานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และดาเนินการตามแนวนโยบายแห่งรัฐ (ต่อ)

4
5
6

จัดฝึกอบรมคุณธรรมให้แก่
พนักงาน และประชาชน
จัดกิจกรรมปณิธานความดีปี
มหามงคล แด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัว
เงินอุดหนุนโครงการตาม
อุดหนุนโครงการตามภารกิจของ
ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี
กาญจนบุรี
เงินอุดหนุนตามโครงการ
อุดหนุนศูนย์จัดซือจัดจ้างของ
พัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้และ อปท.
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซือ
หรือการจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

100,000 สนง.เทศบาล

ส้านักปลัดฯ

20,000 สนง.เทศบาล

ส้านักปลัดฯ

20,000 สนง.เทศบาล

ส้านักปลัดฯ

45,000 ท้องถิ่นอ้าเภอ ส้านักปลัดฯ
ไทรโยค

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2560
เม.ย

พ.ศ.2559
มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม
โครงการปณิธานความดีปีมหา
มงคล

งบประมาณ

ธ.ค.

3

รายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับที่

