แผนการดําเนินงาน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ
เทศบาลตําบลบานใหม
อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

บทนํา
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว า ด ว ยการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
พ.ศ. 2548 กํ าหนดให ดํ าเนิ น การจั ด ทํ าแผนยุ ทธศาสตร การพั ฒ นา แผนพั ฒ นาสามป และแผนการดํ าเนิ น งาน
เพื่อเปนการกําหนดทิศทางในการพัฒนาใหสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตร ก ารพัฒนาแผนพั ฒนาสามป และ
งบประมาณรายจายประจําป
เพื่อใหการดําเนินการพัฒนาเทศบาลตําบลบานใหมเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาที่วางไวใหเปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5
ซึ่งกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปดวยนั้น
วัตถุประสงคของการจัดทําแผนการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงาน มีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ดําเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ของเทศบาลตําบลบานใหมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 แผนการดําเนินงานเปน
เอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการกิจกรรม/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดํา เนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทําใหแนว
ทางการดํ า เนิ น งานของเทศบาลตํ าบลบ า นใหม มี ความชั ด เจนในการปฏิ บั ติ มากขึ้ น มี การประสานและบู ร ณาการ
การทํางานกับหนวยงานอื่น และการจําแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนการดําเนินงาน
จะทําใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปมีความสะดวกยิ่งขึ้น
ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูล โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลบานใหม เก็บรวบรวมขอมูลโครงการพัฒนา/กิจกรรม ที่จะดําเนินการจริงในพื้นที่ทั้งโครงการพัฒนา/กิจกรรมของ
เทศบาลตําบลบานใหมเอง และของหนวยงานอื่น
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลบานใหม จัดทํารางแผนการดําเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนว
ทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลบานใหมกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนาสามป
ขั้นตอนที่ 3 การพิจารณารางแผนการดําเนินงานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลบานใหม นํารางแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลบานใหม
ขั้นตอนที่ 4 การประกาศแผนการดํ า เนิ น งานคณะกรรมการพั ฒ นาเทศบาลตํ า บลบ า นใหม
พิจารณารางแผนการดําเนินงานแลวเสนอผูบริหารเทศบาลตําบลบานใหมประกาศเปนแผนการดําเนิ นงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 แลวปดประกาศโดยเปดเผยใหประชาชนทราบและสามารถตรวจสอบได
ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
1. แสดงถึงความชัดเจนในการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ
2. แสดงความสอดคลองระหวางยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามป และงบประมาณรายจาย
ประจําป
3. เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาตาง ๆ
4. ทําใหสะดวกในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการพัฒนา/กิจกรรมใน
ปนั้น

สารบัญ

บทนํา

หนา

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

1

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

6

ภาคผนวก

103

1

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ

รอยละของงบประมาณ

หนวยดําเนินการ

4

4.12

1,183,000

16.09

กองชาง

1.2 กอสรางปรับปรุงแกไขเสนทางการ
คมนาคมในเขตเทศบาลมีความสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

5

5.16

985,000

13.40

กองชาง

1.3 ขยายเขตการใชไฟฟาใหทั่วถึงทั้งไฟฟาใน
ครัวเรือนและไฟฟาที่การเกษตร

-

-

-

-

-

1.4 ปรับปรุงแกไขระบบเสียงตามสายเพื่อ
บริการประชาชนใหทันสมัยยิ่งขึ้น

-

-

-

-

-

1.5 กอสรางจัดซื้อ ปรับปรุง ซอมแซม
ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง

2

2.06

585,000

7.96

กองชาง

11

11.34

2,753,000

37.45

ยุทธศาสตร/แนวทาง
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน
1.1 กอสรางและการพัฒนาระบบคลองสงน้ํา
รางระบายน้ํา

รวม

2

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ

รอยละของ
งบประมาณ

หนวยดําเนินการ

2.1 การปรับปรุงระบบการกําจัดขยะมูลฝอย

2

2.06

110,000

1.50

กองสาธารณสุขฯ

2.2 ปรับปรุงซอมแซมตลิ่งเลียบแมน้ําวัง

-

-

-

-

-

2.3 สนับสนุนกลุมผูผลิตปุยอินทรียชีวภาพอัดเม็ด

-

-

-

-

-

2.4 สงเสริมสนับสนุนการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดภาวะโลกรอน

5

5.16

50,000

0.68

สํานักปลัดเทศบาล /
กองสาธารณสุขฯ

7

7.22

160,000

2.18

ยุทธศาสตร/แนวทาง

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รวม

3

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ

รอยละของ
งบประมาณ

หนวยดําเนินการ

3.1 การสนับสนุนงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชน
ออมวันละ 1 บาท ตามนโยบายรัฐบาล

1

1.03

20,000

0.27

สํานักปลัดเทศบาล

3.2 สงเสริมโครงการ/กิจกรรมดูแลชวยเหลือผูสูงอายุ,
คนพิการ,เด็กกําพรา,ผูยากไร, ผูดอยโอกาสและผูติด
เชื้อ เอชไอวี (HIV)

7

7.22

195,000

2.65

สํานักปลัดเทศบาล

3.3 สงเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขชุมชน

5

5.16

198,000

2.69

สํานักปลัดเทศบาล/
กองสาธารณสุขฯ

3.4 สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

2

2.06

35,000

0.48

สํานักปลัดเทศบาล

3.5 สงเสริมสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ

8

8.25

1,378,330

18.75

สํานักปลัดเทศบาล

3.6 สงเสริมการสนับสนุนการแขงขันกีฬา
นันทนาการทุกระดับ

6

6.19

185,000

2.52

สํานักปลัดเทศบาล/
กองชาง

3.7 สงเสริม อนุรักษจารีตประเพณีทองถิ่น
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม สงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม

15

15.46

471,000

6.41

สํานักปลัดเทศบาล

3.8 สงเสริมสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินและคุณภาพชีวิตของประชาชน

7

7.22

160,000

2.18

สํานักปลัดเทศบาล

51

52.59

2,642,330

35.95

ยุทธศาสตร/แนวทาง

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

รวม

4

จํานวน
โครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ

รอยละของ
งบประมาณ

หนวยดําเนินการ

4.1 สนับสนุนงบประมาณกลุมอาชีพ

5

5.15

110,000

1.50

สํานักปลัดเทศบาล

4.2 กอสรางและพัฒนาแหลงน้าํ รางลําเหมืองเพื่อ
การเกษตรแบบครบวงจร

5

5.15

757,000

10.30

สํานักปลัดเทศบาล /
กองชาง

4.3 การประสานงานเพื่อผลักดันโครงการสรางเขื่อนเก็บ
น้ํากิ่วคองู

-

-

-

-

-

4.4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานีสบู น้าํ ดัวยพลัง
ไฟฟา

-

-

-

-

-

4.5 สงเสริมสนับสนุนกลุมแปรรูปผลิตภัณฑทาง
การเกษตร

-

-

-

-

-

10

10.30

867,000

11.80

ยุทธศาสตร/แนวทาง
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว

รวม

5

จํานวน
โครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ

รอยละของ
งบประมาณ

หนวยดําเนินการ

5.1 สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการแบบ
บูรณาการเครือขาย “บวร” (บานวัดโรงเรียน) การมีสวน
รวม,รวมคิด,รวมทํา,รวมรับประโยชน,รวมรับผิดชอบ

1

1.03

15,000

0.20

สํานักปลัดเทศบาล

5.2 สงเสริมพัฒนาทางศักยภาพบุคลากรและปรับปรุง
ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง เครื่องมือ อุปกรณ เพื่อ
บริการประชาชน

17

17.53

913,900

12.43

สํานักปลัดเทศบาล
ทุกสํานัก / กอง

รวม

18

18.56

928,900

12.63

รวมทั้งหมด

97

100

7,351,230

100

ยุทธศาสตร/แนวทาง
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง/การปกครอง

6

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

1. ดานการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 การพัฒนากอสรางและการพัฒนาระบบคลองสงน้ํา รางระบายน้ํา
ลําดับที่
1

โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียดของ
กิจกรรม

โครงการกอสราง
รางระบายน้ํา
คสล. หนาบาน
นายเปง อินตะ
สงค ถึงคลองสง
น้ํา

เพื่อจายเปนคากอสราง
รางระบายน้ํา คสล.
บริเวณหนาบานนาย
เปง อินตะสงค ถึง
คลองสงน้ํา ความกวาง
0.50 ม. ยาว 86.50 ม.
หนา 0.15 ม. ลึก 0.60
ม. ตามแบบเทศบาล
ตําบลบานใหม
04/2559

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ดําเนินการ 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.
377,000

บานใหม
หมูที่ 6

กองชาง

/

/

/

/

7

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

1.ดานการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 การพัฒนากอสรางและการพัฒนาระบบคลองสงน้ํา รางระบายน้ํา
ลําดับที่
2

โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียดของ
กิจกรรม

โครงการกอสราง
รางระบายน้ํา
คสล. บริเวณซอย
7

เพื่อจายเปนคากอสราง
รางระบายน้ํา คสล.
บริเวณซอย 7 ความ
กวาง 0.30 ม. หนา
0.10 ม. ลึก 0.30 ม.
พรอมวางทอ คสล. Dai
0.30 ม. จํานวน 2 จุด
(รวม 9.00 ม.) ความ
ยาวรวม 57.50 ม. ตาม
แบบเทศบาลตําบลบาน
ใหม 06/2559

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ดําเนินการ 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.
52,000

บานใหม
หมูที่ 6

กองชาง

/

/

/

8

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

1.ดานการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 การพัฒนากอสรางและการพัฒนาระบบคลองสงน้ํา รางระบายน้ํา
ลําดับที่
3

โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียดของ
กิจกรรม

โครงการกอสราง
รางระบายน้ํา
คสล. ซอย 20 ถึง
แมน้ําวัง

เพื่อจายเปนคากอสราง
รางระบายน้าํ คสล. ซอย
20 ถึงแมน้ําวัง ชวงที่ 1
ความกวาง 0.30 ม. ลึก
0.60 ม. หนา 0.10 ม.
ยาว 28 ม. ชวงที่ 2
ความกวาง 0.40 ม. ลึก
0.60 ม. หนา 0.10 ม.
ความยาวรวม 118 ม.
พรอมวางทอ คสล. Dai
0.40 ม. จํานวน 5 จุด
ยาวรวม 28 ม. ชวงที่ 3
วางทอ คสล. Dai 0.40
ม. ยาว 17 ม. พรอมบอ
พัก คสล. จํานวน 2 บอ
(เชื่อมตอราง คสล.เดิม
ถึงแมน้ําวัง) ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลบาน
ใหม 10/2559

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ดําเนินการ 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.
497,000

บานใหม
หมูที่ 6

กองชาง

/

/

/

/
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

1.ดานการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 การพัฒนากอสรางและการพัฒนาระบบคลองสงน้ํา รางระบายน้ํา
ลําดับที่
4

โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียดของ
กิจกรรม

โครงการกอสราง
รางระบายน้ํา
คสล. จากซอย 6
เชื่อมถนนเลียบ
แมน้ําวัง

เพื่อจายเปนคากอสราง
รางระบายน้ํา คสล.
จากซอย 6 เชื่อมถนน
เลียบแมน้ําวัง ความ
กวาง 0.80 ม. ลึก 0.80
ม.ยาว 63.55 ม. ตาม
แบบแปลนเทศบาล
ตําบลบานใหม
11/2559

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ดําเนินการ 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.
257,000

บานใหม
หมูที่ 6

กองชาง

/

/

/

/
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

1.ดานการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.2 กอสรางปรับปรุงแกไขเสนทางการคมนาคมในเขตเทศบาลมีความสะดวกปลอดภัย
ลําดับที่
1

โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียดของ
กิจกรรม

โครงการกอสราง
ปรับปรุงถนน
คสล. ซอย 12
ดวยแอสฟลท
ติกคอนกรีต

เพื่อจายเปนคากอสราง
ปรับปรุงซอมแซมถนน
คสล. ซอย 12 ดวยแอส
ฟลทติกคอนกรีต ความ
กวาง 4.70 – 5.60 ม.
หนา 0.04 ม. ยาว 195
ม. หรือคิดเปนพื้นที่ไม
นอยกวา 1,017 ตร.ม
ตามแบบเทศบาลตําบล
บานใหม 01/2559

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ดําเนินการ 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.
365,000

บานใหม
หมูที่ 6

กองชาง

/

/

/
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

1.ดานการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.2 กอสรางปรับปรุงแกไขเสนทางการคมนาคมในเขตเทศบาลมีความสะดวกปลอดภัย
ลําดับที่
2

โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียด
ของกิจกรรม

โครงการกอสราง เพื่อจายเปนคากอสราง
ถนน คสล.
ถนน คสล. ซอย 16
ซอย 16
ความกวาง 3.00 ม.
ยาว 157 ม. หนา 0.15
ม. หรือมีพื้นที่รวมไม
นอยกวา 471 ตาราง
เมตร ตามแบบ
เทศบาลตําบลบานใหม
05/2559

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ดําเนินการ 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.
267,000

บานใหม
หมูที่ 6

กองชาง

/

/

/

/
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

1.ดานการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.2 กอสรางปรับปรุงแกไขเสนทางการคมนาคมในเขตเทศบาลมีความสะดวกปลอดภัย
ลําดับที่
3

โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียดของ
กิจกรรม

โครงการกอสราง
ถนน คสล. ซอย
เขาบานนายอาย
เชื้อปงปน และ
ซอยเขาบานนาง
เสาร พงษทิตย

เพื่อจายเปนคากอสราง
ถนน คสล. ซอยเขาบาน
นายอาย เชื้อปงปน
ขนาดความกวาง 3.00
ม. ยาว 32 ม. หนา
0.15 ม.หรือมีพื้นที่รวม
ไมนอยกวา 96 ตาราง
เมตร และซอยเขาบาน
นางเสาร พงษทิตย
ขนาดกวาง 4.00 ม.
ยาว 56.50 ม. หนา
0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวม
ไมนอยกวา 226 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลบานใหม
13/2559

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ดําเนินการ 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.
192,000

บานใหม
หมูที่ 6

กองชาง

/

/

/
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

1.ดานการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.2 กอสรางปรับปรุงแกไขเสนทางการคมนาคมในเขตเทศบาลมีความสะดวกปลอดภัย
ลําดับที่
4

โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียดของ
กิจกรรม

โครงการกอสราง
ถนน คสล. ซอย
บานนายนวล
ลาภใหญ

เพื่อจายเปนคากอสราง
ถนน คสล. ซอยบาน
นายนวล ลาภใหญ
ความกวาง 3.00 เมตร
ยาว 67 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
รวมไมนอยกวา 201
ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบล
บานใหม 14/2559

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ดําเนินการ 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.
115,000

บานใหม
หมูที่ 6

กองชาง

/

/

/
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปางง

1.ดานการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.2 กอสรางปรับปรุงแกไขเสนทางการคมนาคมในเขตเทศบาลมีความสะดวกปลอดภัย
ลําดับที่
5

โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียดของ
กิจกรรม

โครงการกอสราง
ถนน คสล.
ซอยเขาบานนาย
คํารณ คนเที่ยง

เพื่อจายเปนคากอสราง
ถนน คสล. ซอยเขาบาน
นายคํารณ คนเที่ยง
ความกวาง 4.00 เมตร
ยาว 20 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
รวมไมนอยกวา 80
ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบล
บานใหม 15/2559

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ดําเนินการ 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.
46,000

บานใหม
หมูที่ 6

กองชาง

/

/

/
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

1.ดานการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.5 กอสราง จัดซื้อ ปรับปรุง ซอมแซมครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
ลําดับที่
1

โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียดของ
กิจกรรม

โครงการกอสราง
รั้วอาคารปองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย
เทศบาลตําบล
บานใหม

เพื่อจายเปนคากอสราง
รั้วอาคารปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตําบลบานใหม
สูง 1.50 เมตร ความ
ยาวรวม 103 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลบานใหม
09/2559

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ดําเนินการ 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.
178,000

เทศบาล
ตําบลบาน
ใหม

กองชาง

/

/

/
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

1.ดานการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.5 กอสราง จัดซื้อ ปรับปรุง ซอมแซมครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
ลําดับที่
2

โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียดของ
กิจกรรม

โครงการกอสราง
หลังคาคลุม
ทางเดินพรอม
ระบบระบายน้ํา
และปรับปรุงผิว
ทางเดิน ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบล
บานใหม (สถ.
ศพด.1 , สถ.
ศพด.3)

เพื่อจายเปนคากอสราง
หลังคาคลุมทางเดิน
พรอมระบบระบายน้ํา
และปรับปรุงผิวทางเดิน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลบานใหม
(สถ.ศพด.1 , สถ.ศพด.
3) ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลบานใหม
12/2559

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ดําเนินการ 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.
407,000

เทศบาล
ตําบลบาน
ใหม

กองชาง

/

/

/

/
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
2. การพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.1 การปรับปรุงระบบการกําจัดขยะมูลฝอย
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
โครงการ/
รายละเอียดของ
สถานที่ หนวยงานที่
ลําดับที่
งบประมาณ
กิจกรรม
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1

โครงการกําจัดน้ํา เพื่อจายเปน
เสียในชุมชน
คาตอบแทนวิทยากร
คาเอกสาร คาวัสดุ
อุปกรณ คาอาหาร
คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาปาย
ประชาสัมพันธรณรงค
ตาง ๆ และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของและ
จําเปนในโครงการ
ฯลฯ

10,000

เทศบาล
กอง
ตําบลบาน สาธารณสุข
ใหม
และ
สิ่งแวดลอม

/

/

/
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
2. การพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.1 การปรับปรุงระบบการกําจัดขยะมูลฝอย
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
โครงการ/
รายละเอียดของ
สถานที่ หนวยงานที่
ลําดับที่
งบประมาณ
กิจกรรม
กิจกรรม
ดําเนินการ 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.
2

โครงการประกวด
บานนาอยูชุมชน
นามองเทศบาล
ตําบลบานใหม
ประจําป 59

เพื่อจายเปน
คาตอบแทน คาเอกสาร
คาวัสดุอุปกรณ
คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาเงิน
รางวัล และคาใชจายอื่น
ๆ ที่เกี่ยวของและ
จําเปนในโครงการ ฯลฯ

100,000

เทศบาล
กอง
ตําบลบาน สาธารณสุข
ใหม
และ
สิ่งแวดลอม

/

/

/
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
2. การพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.4 สนับสนุนการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯ เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดภาวะโลกรอน
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ลําดับ
โครงการ/
รายละเอียดของ
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1

โครงการ 3R
รักษาสิ่งแวดลอม
ป 59 (Reduce
= ลดการใช,
Reuse = ใชซ้ํา
,Recycle = นํา
กลับมาใชใหม)

เพื่อจายเปน
คาตอบแทนวิทยากร
คาวัสดุอุปกรณ
คาเอกสาร คาอาหาร
คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาปาย
ประชาสัมพันธ และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของและจําเปนใน
โครงการ ฯลฯ

15,000

เทศบาล
กอง
ตําบลบาน สาธารณสุข
ใหม
และ
สิ่งแวดลอม

/

/

/

/
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
2. การพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.4 สนับสนุนการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯ เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดภาวะโลกรอน
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ลําดับ
โครงการ/
รายละเอียดของ
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
กิจกรรม
ดําเนินการ 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.
2

โครงการรวมมือ
รวมใจ ปดไฟ 1
ดวง ชวง 1 ถึง 2
ทุม เพื่อลดตนทุน
คาใชจายใน
ครัวเรือน ป 59

เพื่อจายเปน
คาตอบแทนวิทยากร
คาวัสดุอุปกรณ คา
เอกสารที่เกี่ยวของตาง
ๆ คาปายไวนิลรณรงค
การปดไฟ และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของและจําเปนใน
โครงการ ฯลฯ

10,000

เทศบาล
กอง
ตําบลบาน สาธารณสุข
ใหม
และ
สิ่งแวดลอม

/

/

/

/
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
2. การพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.4 สนับสนุนการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯ เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดภาวะโลกรอน
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ลําดับ
โครงการ/
รายละเอียดของ
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
กิจกรรม
ดําเนินการ 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.
3

โครงการเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว สราง
เอกลักษณชุมชน
บนพื้น
ฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง ป 59

เพื่อจายเปนคากลาไม
ผลตางๆ เชน ลําไย,
มะมวง, มะยมชิด ฯลฯ
ตอบแทนวิทยากร
คาวัสดุอุปกรณ และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของและจําเปนใน
โครงการ ฯลฯ

10,000

เทศบาล
กอง
ตําบลบาน สาธารณสุข
ใหม
และ
สิ่งแวดลอม

/

/

/

/
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
2. การพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.4 สนับสนุนการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯ เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดภาวะโลกรอน
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ลําดับ
โครงการ/
รายละเอียดของ
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
กิจกรรม
ดําเนินการ 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.
4

โครงการสงเสริม เพื่อจายเปนคาวัสดุ
การอนุรักษปา อุปกรณ คาอาหาร
ชุมชน (บวชปา) คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาปายไวนิล
ฯลฯ และคาใชจายอื่นๆ
ที่เกี่ยวของและจําเปน
ในโครงการ

5,000

สํานัก
เทศบาล
ตําบลบาน ปลัดเทศบาล
ใหม

/

/

/
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
2. การพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.4 สนับสนุนการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯ เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดภาวะโลกรอน
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ลําดับ
โครงการ/
รายละเอียดของ
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
กิจกรรม
ดําเนินการ 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.
5

โครงการปลูก
หญาแฝกปองกัน
พังทลายของ
หนาดิน

เพื่อจายเปนคาวัสดุ
อุปกรณ คาอาหาร
คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาปายไวนิล
ฯลฯ และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของและ
จําเปนในโครงการ

10,000

เทศบาล
สํานัก
ตําบลบาน ปลัดเทศบาล
ใหม

/

/

/
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

3. ดานการพัฒนาสังคม
3.1 การสนับสนุนงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชน ออมวันละ ๑ บาท ตามนโยบายรัฐบาล
ลําดับ
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียดของ
กิจกรรม

1

เงินสมทบ
กองทุน
สวัสดิการชุมชน

เพื่อจายเปนเงินสมทบ
เพื่อสงเสริมสนับสนุน
กองทุน สวัสดิการ
สังคมโดยยึดหลักการ
ประชาชนออม 1 สวน
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสมทบ 1 สวน
และรัฐบาล 1 สวน
โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0891.4/ว 2502
ลงวันที่ 20 สิงหาคม
2553

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
20,000

เทศบาล
สํานัก
ตําบลบาน ปลัดเทศบาล
ใหม

/

/

/

/
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

3. ดานการพัฒนาสังคม
3.2 สงเสริมโครงการ/กิจกรรมดูแลชวยเหลือผูสูงอายุ,คนพิการ, เด็กกําพรา, ผูยากไร, ผูดอยโอกาสและผูติดเชื้อ เอชไอวี (HIV)
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ลําดับ
โครงการ/
รายละเอียดของ
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1

เบี้ยยังชีพผูปวย
โรคเอดส

เพื่อจายเปนเงิน
สงเคราะหคาเบี้ยยังชีพ
ผูปวยโรคเอดสในเขต
เทศบาล รายละ 500
บาท/เดือน ตาม
หนังสือจังหวัดลําปาง
ดวนที่สุด ที่ ลป
0023.3/ว 887 ลงวันที่
12 กรกฎาคม 2556

60,000

เทศบาล
สํานัก
ตําบลบาน ปลัดเทศบาล
ใหม

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

3. ดานการพัฒนาสังคม
3.2 สงเสริมโครงการ/กิจกรรมดูแลชวยเหลือผูสูงอายุ,คนพิการ, เด็กกําพรา, ผูยากไร, ผูดอยโอกาสและผูติดเชื้อ เอชไอวี (HIV)
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ลําดับ
โครงการ/
รายละเอียดของ
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
กิจกรรม
ดําเนินการ 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.
2

โครงการเพื่อ
เพื่อเปนคาใชจายใน
ยกระดับคุณภาพ การจัดซื้อสิ่งของที่มี
ชีวิตคนพิการ
ความจําเปนในการ
ดํารงชีพ เชน เวชภัณฑ
เครื่องอุปโภค บริโภค
ยารักษาโรค วัสดุ
อุปกรณ และคาใชจาย
อื่น ๆ ที่ยกมาตรฐาน
คุณภาพชีวิตใหดีขึ้น
ตามสิทธิมนุษยชนขั้น
พื้นฐาน
ใหแกผูพิการในเขต
เทศบาล

20,000

เทศบาล
สํานัก
ตําบลบาน ปลัดเทศบาล
ใหม

/

/
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

3. ดานการพัฒนาสังคม
3.2 สงเสริมโครงการ/กิจกรรมดูแลชวยเหลือผูสูงอายุ,คนพิการ, เด็กกําพรา, ผูยากไร, ผูดอยโอกาสและผูติดเชื้อ เอชไอวี (HIV)
สถานที่
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
ดําเนินการ
3

โครงการพัฒนา
และสงเคราะห
คนไรที่พึ่ง

เพื่อเปนคาใชจายใน
การจัดซื้อสิ่งของที่มี
ความจําเปนในการ
ดํารงชีพ เชน
เวชภัณฑ เครื่องอุปโภค
บริโภค ยารักษาโรค
วัสดุอุปกรณ ปายผา
ปายไวนิลโครงการ
ฯลฯ และคาใชจายอื่น
ๆ ที่ยกมาตรฐาน
คุณภาพชีวิตใหดีขึ้น
ตามสิทธิมนุษยชนขั้น
พื้นฐานใหแกผูที่ไรที่พึ่ง
(ยกเวน คนเรรอนและ
ขอทาน)ภายในเขต
เทศบาล

20,000

หนวยงานที่
ดําเนินการ

เทศบาล
สํานัก
ตําบลบาน ปลัดเทศบาล
ใหม

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
/

/
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

3. ดานการพัฒนาสังคม
3.2 สงเสริมโครงการ/กิจกรรมดูแลชวยเหลือผูสูงอายุ,คนพิการ, เด็กกําพรา, ผูยากไร, ผูดอยโอกาสและผูติดเชื้อ เอชไอวี (HIV)
สถานที่
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
ดําเนินการ
4

อุดหนุนกิ่งกาชาด เพื่อใชในโครงการ
อําเภอวังเหนือ
อุดหนุนกิ่งกาชาด

อําเภอวังเหนือ
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ตาม
หนังสืออําเภอวังเหนือ
ลป 0818/ว528 ลง
วันที่ 29 เมษายน
2558

10,000

หนวยงานที่
ดําเนินการ

เทศบาล
สํานัก
ตําบลบาน ปลัดเทศบาล
ใหม

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
/

/
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

3. ดานการพัฒนาสังคม
3.2 สงเสริมโครงการ/กิจกรรมดูแลชวยเหลือผูสูงอายุ,คนพิการ, เด็กกําพรา, ผูยากไร, ผูดอยโอกาสและผูติดเชื้อ เอชไอวี (HIV))
สถานที่
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
ดําเนินการ
5

โครงการพัฒนา
คุณภาพสตรีและ
ครอบครัว

เพื่อจายเปนคาใชจาย
ในการใหความรู
คาใชจายในการจัด
กิจกรรม คาใชจายใน
การเดินทางไปทัศน
ศึกษาดูงาน คาใชจาย
ในการจัดเสวนา และ
เพื่อจายเปน
คาตอบแทนวิทยากร
คาวัสดุอุปกรณ คา
เอกสาร คาอาหาร
คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาปายไวนิล
ฯลฯ และคาใชจายอื่น
ๆ ที่เกี่ยวของและ
จําเปนในโครงการ

40,000

หนวยงานที่
ดําเนินการ

เทศบาล
สํานัก
ตําบลบาน ปลัดเทศบาล
ใหม

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
/

/

/
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

3. ดานการพัฒนาสังคม
3.2 สงเสริมโครงการ/กิจกรรมดูแลชวยเหลือผูสูงอายุ,คนพิการ, เด็กกําพรา, ผูยากไร, ผูดอยโอกาสและผูติดเชื้อ เอชไอวี (HIV))
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ลําดับ
โครงการ/
รายละเอียดของ
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
กิจกรรม
ดําเนินการ 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.
6

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ

เพื่อจายเปนคาใชจา ยใน
การใหความรู คาใชจาย
ในการจัดกิจรรม
คาใชจายในการเดินทาง
ไปทัศนศึกษาดูงาน
คาใชจายในการจัดเสวนา
และเพื่อจายเปน
คาตอบแทนวิทยากร คา
วัสดุอุปกรณ คาเอกสาร
คาอาหาร คาอาหารวาง
คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาปายไวนิล
ฯลฯ และคาใชจายอื่นๆ
ที่เกี่ยวของและจําเปนใน
โครงการ ใหแก ผูสูงอายุ
บานทัพปาเสา บานใหม
พัฒนา และ บานใหม

30,000

เทศบาล
สํานัก
ตําบลบาน ปลัดเทศบาล
ใหม

/

/

/

/
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

3. ดานการพัฒนาสังคม
3.2 สงเสริมโครงการ/กิจกรรมดูแลชวยเหลือผูสูงอายุ,คนพิการ, เด็กกําพรา, ผูยากไร, ผูดอยโอกาสและผูติดเชื้อ เอชไอวี (HIV))
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ลําดับ
โครงการ/
รายละเอียดของ
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
กิจกรรม
ดําเนินการ 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.
7

โครงการเพิ่ม
ทักษะการดูแล
และฟนฟู
สมรรถภาพคน
พิการ

เพื่อจายเปน
คาตอบแทนวิทยากร
คาวัสดุอุปกรณ
คาเอกสาร คาอาหาร
คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาปายไวนิล
ฯลฯ และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของและ
จําเปนในโครงการ

15,000

เทศบาล
สํานัก
ตําบลบาน ปลัดเทศบาล
ใหม

/

/

/

/
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3. ดานการพัฒนาสังคม
3.3 สงเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขชุมชน
ลําดับ
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียดของ
กิจกรรม

1

โครงการสรุปผล
การดําเนินงาน
บริการเชิงรุกของ
อาสาสมัคร
สาธารณสุข
(อสม.) ในชุมชน
เทศบาลตําบล
บานใหม

เพื่อจายเปน
คาตอบแทนวิทยากร
คาเอกสาร คาวัสดุ
อุปกรณ คาอาหาร
คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาปาย
ประชาสัมพันธรณรงค
ตาง ๆ และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของและ
จําเปนในโครงการ
ฯลฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ดําเนินการ 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.
18,000

เทศบาล
กอง
ตําบลบาน สาธารณสุข
ใหม
และ
สิ่งแวดลอม

/
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3. ดานการพัฒนาสังคม
3.3 สงเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขชุมชน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

สถานที่ หนวยงานที่
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
ดําเนินการ 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.

2

อุดหนุนสําหรับ
การบริการ
สาธารณสุขตาม
โครงการพัฒนา
งานสาธารณสุข
มูลฐานในเขต
เทศบาล

โดยจัดสรรเปนคาดําเนินงาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุข
(อสม.) ในเขต ชุมชน ๆ ละ
10,000 บาท เพื่อให อสม.
ดําเนินการในกิจกรรมตางๆ
เชน การพัฒนาศักยภาพดาน
สาธารณสุข การแกปญหา
สาธารณสุขในดานตาง ๆ
การจัดบริการสุขภาพ
เบื้องตนในศูนยสาธารณสุข
มูลฐานชุมชน (ศสมช.) หรือ
กิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวของกับ
ภารกิจ ฯลฯ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ ลป
0023.3/ว พิเศษ 5816 ลง
วันที่ 25 ธันวาคม 2557
และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2347
ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2557

80,000

เทศบาล
กอง
ตําบลบาน สาธารณสุข
ใหม
และ
สิ่งแวดลอม

/

/

/

/
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3. ดานการพัฒนาสังคม
3.3 สงเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขชุมชน
ลําดับ
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียดของ
กิจกรรม

3

โครงการอบรม
วิชาการเพื่อการ
เฝาระวังและ
ปองกันโรคติดตอ
ประจําป 2559

เพื่อจายเปน
คาตอบแทนวิทยากร
คาเอกสาร คาวัสดุ
อุปกรณ คาอาหาร
คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของและจําเปนใน
โครงการ ฯลฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ดําเนินการ 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.
15,000

เทศบาล
กอง
ตําบลบาน สาธารณสุข
ใหม
และ
สิ่งแวดลอม

/

/

/
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3. ดานการพัฒนาสังคม
3.3 สงเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขชุมชน
ลําดับ
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียดของ
กิจกรรม

4

โครงการอบรม
วิชาการเพื่อการ
เฝาระวังและ
ปองกันโรคไม
ติดตอ ประจําป
2559

เพื่อจายเปน
คาตอบแทนวิทยากร
คาเอกสาร คาวัสดุ
อุปกรณ คาอาหาร
คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของและจําเปนใน
โครงการ ฯลฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ดําเนินการ 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.
15,000

เทศบาล
กอง
ตําบลบาน สาธารณสุข
ใหม
และ
สิ่งแวดลอม

/

/

/
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3. ดานการพัฒนาสังคม
3.3 สงเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขชุมชน
ลําดับ
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียดของ
กิจกรรม

5

เงินสมทบกองทุน
ระบบหลักประกัน
สุขภาพระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่
เทศบาล เทศบาล
ตําบลบานใหม
จังหวัดลําปาง

เพื่อจายเปนเงินสมทบ
กองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ
ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
เทศบาล เทศบาล
ตําบลบานใหม จังหวัด
ลําปาง ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย
ดวนที่สุด ที่ มท
0891.3/ว 1263 ลง
วันที่ 30 พฤษภาคม
2557 / เรื่อง แจง
ประกาศเกี่ยวกับ
หลักเกณฑการ
ดําเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ดําเนินการ 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.
70,000

เทศบาล
ตําบลบาน
ใหม

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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3. ดานการพัฒนาสังคม
3.4 สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ลําดับ
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียดของ
กิจกรรม

1

โครงการ
การศึกษาเพื่อ
ตอตานการใชยา
เสพติดในเด็ก
นักเรียน
(โครงการ
D.A.R.E.)

เพื่อจายเปน
คาตอบแทนวิทยากร
คาใชจายในการจัด
กิจกรรม คาวัสดุ
อุปกรณ คาอาหาร
คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาปายไวนิล
ฯลฯ และคาใชจายอื่น
ๆ ที่เกี่ยวของและ
จําเปนในโครงการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
20,000

เทศบาล
สํานัก
ตําบลบาน ปลัดเทศบาล
ใหม

/

/

/

/
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3. ดานการพัฒนาสังคม
3.4 สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ลําดับ
ที่
2

โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียดของ
กิจกรรม

โครงการรณรงค เพื่อจายเปน
ตอตานยาเสพติด คาตอบแทนวิทยากร
คาวัสดุอุปกรณ
คาเอกสาร คาอาหาร
คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาปายไวนิล
ฯลฯ และคาใชจายอื่น
ๆ ที่เกี่ยวของและ
จําเปนในโครงการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ดําเนินการ 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.
15,000

เทศบาล
สํานัก
ตําบลบาน ปลัดเทศบาล
ใหม

/
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3. ดานการพัฒนาสังคม
3.5 สงเสริมสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ
ลําดับ
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียดของ
กิจกรรม

1

โครงการอบรม
พัฒนาความรูใน
การดูแลเด็ก
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก สําหรับ
ผูดูแลเด็ก
ผูปกครอง
คณะกรรมการ
บริหารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
และผูที่เกี่ยวของ

เพื่อจายเปน
คาตอบแทนวิทยากร
คาวัสดุอุปกรณ
คาเอกสาร คาอาหาร
คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม ปายผา
คาปายไวนิล ฯลฯ
และคาใชจายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของและจําเปนใน
โครงการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ดําเนินการ 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.
12,000

เทศบาล
สํานัก
ตําบลบาน ปลัดเทศบาล
ใหม

/

/
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3. ดานการพัฒนาสังคม
3.5 สงเสริมสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ
ลําดับ
ที่
2

โครงการ/
กิจกรรม
โครงการ
สนับสนุน
คาใชจายการ
บริหาร
สถานศึกษา

รายละเอียดของ
กิจกรรม
เพื่อจายเปนคาจาง
เหมาทําอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
บานใหม จํานวน 60
คน จํานวน 280 วัน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ดําเนินการ 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.
336,000

เทศบาล
สํานัก
ตําบลบาน ปลัดเทศบาล
ใหม

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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3. ดานการพัฒนาสังคม
3.5 สงเสริมสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ
ลําดับ
ที่
3

โครงการ/
กิจกรรม
คาอาหารเสริม
นม

รายละเอียดของ
กิจกรรม
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ
อาหารเสริม(นม) ชนิด
กลอง ขนาด 200 ซีซี
(ปริมาตรสุทธิ 200
มล.) สําหรับเด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลบานใหม จํานวน
60 คน, จํานวน 280
วัน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ดําเนินการ 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.
123,816

เทศบาล
สํานัก
ตําบลบาน ปลัดเทศบาล
ใหม

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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3. ดานการพัฒนาสังคม
3.5 สงเสริมสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ
ลําดับ
ที่
4

โครงการ/
กิจกรรม
คาอาหารเสริม
นม

รายละเอียดของ
กิจกรรม
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ
อาหารเสริม(นม) ชนิด
กลอง ขนาด 200 ซีซี
(ปริมาตรสุทธิ 200
มล.) สําหรับโรงเรียน
ชุมขนบานใหม จํานวน
118 คน, จํานวน 260
วัน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ดําเนินการ 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.
226,112

เทศบาล
สํานัก
ตําบลบาน ปลัดเทศบาล
ใหม

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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3. ดานการพัฒนาสังคม
3.5 สงเสริมสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ
ลําดับ
ที่
5

โครงการ/
กิจกรรม
คาอาหารเสริม
นม

รายละเอียดของ
กิจกรรม
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ
อาหารเสริม(นม) ชนิด
กลอง ขนาด 200 ซีซี
(ปริมาตรสุทธิ 200
มล.) สําหรับโรงเรียน
บานทัพปาเสา จํานวน
31 คน, จํานวน 260
วัน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ดําเนินการ 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.
59,402

เทศบาล
สํานัก
ตําบลบาน ปลัดเทศบาล
ใหม

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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3. ดานการพัฒนาสังคม
3.5 สงเสริมสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ
ลําดับ
ที่
6

โครงการ/
กิจกรรม
อุดหนุนใหแก
โรงเรียนชุมชน
บานใหม

รายละเอียดของ
กิจกรรม
เพื่อจายเงินอุดหนุน
ใหแกโรงเรียนชุมชน
บานใหม เพื่อใชเปน
คาใชจายในการจัด
ทําอาหารกลางวันแก
เด็กนักเรียนตาม
โครงการอาหาร
กลางวัน (100 %)
ตามหนังสือ ที่ ศธ.
04133/2095 ลงวันที่
21 กรกฎาคม 2558

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ดําเนินการ 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.
472,000

เทศบาล
สํานัก
ตําบลบาน ปลัดเทศบาล
ใหม

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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3. ดานการพัฒนาสังคม
3.5 สงเสริมสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ
ลําดับ
ที่
7

โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียดของ
กิจกรรม

อุดหนุนใหแก
เพื่อจายเงินอุดหนุน
โรงเรียนบานทัพ ใหแกโรงเรียนบานทัพ
ปาเสา
ปาเสา เพื่อใชเปน
คาใชจายในการจัด
ทําอาหารกลางวันแก
เด็กนักเรียนตาม
โครงการอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียนใน
โรงเรียน (100 %) ตาม
หนังสือ ที่ ศธ.
04133/2058 ลงวันที่
16 กรกฎาคม 2558

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ดําเนินการ 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.
124,000

เทศบาล
สํานัก
ตําบลบาน ปลัดเทศบาล
ใหม

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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3. ดานการพัฒนาสังคม
3.5 สงเสริมสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ
ลําดับ
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียดของ
กิจกรรม

8

โครงการ
สนับสนุนการ
เรียนรูวัฒนธรรม
กลุมประเทศ
อาเซียน

เพื่อจายเปน
คาตอบแทนวิทยากร
คาวัสดุอุปกรณ
คาเอกสารคาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คา
ปายโครงการและ
คาใชจายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของและจําเปนใน
โครงการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ดําเนินการ 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.
25,000

เทศบาล
สํานัก
ตําบลบาน ปลัดเทศบาล
ใหม

/

/

/

/
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3. ดานการพัฒนาสังคม
3.6 สงเสริมสนับสนุนการแขงขันกีฬา นันทนาการทุกระดับ
ลําดับ
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียดของ
กิจกรรม

1

โครงการ
เสริมสราง
ศักยภาพเด็กใน
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
ตําบลบานใหม

เพื่อจายเปน
คาตอบแทนวิทยากร
คาวัสดุอุปกรณ
คาเอกสาร คาอาหาร
คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม ปายผา
คาปายไวนิล ฯลฯ และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของและจําเปนใน
โครงการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10,000

เทศบาล
สํานัก
ตําบลบาน ปลัดเทศบาล
ใหม

/
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3. ดานการพัฒนาสังคม
3.6 สงเสริมสนับสนุนการแขงขันกีฬา นันทนาการทุกระดับ
ลําดับ
ที่
2

โครงการ/
กิจกรรม
โครงการ
สนับสนุนและ
เสริมสราง
ศักยภาพสภา
เด็ก
และเยาวชน

รายละเอียดของ
กิจกรรม
เพื่อจายเปนคาใชจาย
ในการใหความรู
คาใชจายในการจัด
กิจกรรมคายอาสา
คาใชจายในการจัดเวที
เสวนาและเพื่อ เปน
คาตอบแทนวิทยากร
คาวัสดุอุปกรณ คา
เอกสาร คาอาหาร
คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาปายไวนิล
ฯลฯ และคาใชจายอื่น
ๆ ที่เกี่ยวของและ
จําเปนในโครงการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ดําเนินการ 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.
15,000

เทศบาล
สํานัก
ตําบลบาน ปลัดเทศบาล
ใหม

/

/

/

/
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3. ดานการพัฒนาสังคม
3.6 สงเสริมสนับสนุนการแขงขันกีฬา นันทนาการทุกระดับ
ลําดับ
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียดของ
กิจกรรม

3

โครงการวันเด็ก
แหงชาติ

เพื่อจายเปนคาจาง
เหมาบริการ คา
ตกแตงสถานที่
คารับรอง คาอาหาร
คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาของรางวัล
คาปายไวนิล ฯลฯ
และคาใชจายอื่น ๆ ที่
จําเปนในการจัดงานวัน
เด็ก

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ดําเนินการ 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.
30,000

เทศบาล
สํานัก
ตําบลบาน ปลัดเทศบาล
ใหม

/
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3. ดานการพัฒนาสังคม
3.6 สงเสริมสนับสนุนการแขงขันกีฬา นันทนาการทุกระดับ
ลําดับ
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียดของ
กิจกรรม

4

โครงการแขงขัน
กีฬาชุมชน
สัมพันธ
ครั้งที่ 14
ประจําป 2559

เพื่อจายเปน
คาตอบแทน คาวัสดุ
อุปกรณการแขงขัน
กีฬา ถวยรางวัล คา
บํารุงทีม คาน้ําดื่ม
เครื่องดื่ม น้ําแข็ง
คารับรอง คาอาหาร
คาจางเหมาบริการ คา
จัดสนามแขงขัน
คาจางเหมาจัดสถานที่
คาใชจายในพิธีเปด –
ปด คาปายไวนิล ฯลฯ
และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของและจําเปนใน
โครงการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ดําเนินการ 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.
100,000

เทศบาล
สํานัก
ตําบลบาน ปลัดเทศบาล
ใหม

/

/
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3. ดานการพัฒนาสังคม
3.6 สงเสริมสนับสนุนการแขงขันกีฬา นันทนาการทุกระดับ
ลําดับ
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียดของ
กิจกรรม

5

โครงการแขงขัน
กีฬายุวชน
ตานยาเสพติด

เพื่อจายเปน
คาตอบแทน คาวัสดุ
อุปกรณการแขงขัน
กีฬา ถวยรางวัล คา
บํารุงทีม คาน้ําดื่ม
เครื่องดื่ม น้ําแข็ง คา
รับรอง คาอาหาร
คาจางเหมาบริการ คา
จัดสนามแขงขัน
คาจางเหมาจัดสถานที่
คาใชจายในพิธีเปด –
ปด คาปายไวนิล ฯลฯ
และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของและจําเปนใน
โครงการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
20,000

เทศบาล
สํานัก
ตําบลบาน ปลัดเทศบาล
ใหม

/

/
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3. ดานการพัฒนาสังคม
3.6 สงเสริมสนับสนุนการแขงขันกีฬา นันทนาการทุกระดับ
ลําดับ
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียดของ
กิจกรรม

6

โครงการสงเสริม
พัฒนา
บุคลิกภาพเด็ก
และเยาวชนใหมี
ความกลา
แสดงออก

เพื่อจายเปน
คาตอบแทนวิทยากร
คาวัสดุอุปกรณ คา
เอกสาร คาอาหาร
คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาปาย
โครงการและคาใชจาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของและ
จําเปนในโครงการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10,000

เทศบาล
สํานัก
ตําบลบาน ปลัดเทศบาล
ใหม

/

/

/

/
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

3. ดานการพัฒนาสังคม
3.7 สงเสริม อนุรักษจารีตประเพณีทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ลําดับ
โครงการ/
รายละเอียดของ
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1

โครงการ
วันปยมหาราช

เพื่อเปนคาใชจายในพิธี
การทางศาสนา คาพวง
มาลา คาจางเหมา
บริการ คาอาหาร
คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาปายผา
คาปายไวนิล และ
คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
เกี่ยวของในการจัด
กิจกรรมพิธีการในวัน
สําคัญทางราชการหรือ
รัฐพิธี

3,000

เทศบาล
สํานัก
ตําบลบาน ปลัดเทศบาล
ใหม

/
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

3. ดานการพัฒนาสังคม
3.7 สงเสริม อนุรักษจารีตประเพณีทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ลําดับ
โครงการ/
รายละเอียดของ
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
กิจกรรม
ดําเนินการ 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.
2

โครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ
พระ เจาอยูหัว
ภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช
(5 ธันวาคม)

เพื่อเปนคาใชจายในพิธี
การทางศาสนา คาจาง
เหมาบริการ
คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คา
ปายผา คาปายไวนิล
และคาใชจายอื่น ๆ ที่
จําเปนเกี่ยวของในการ
จัดกิจกรรมพิธีการใน
วันสําคัญทางราชการ
หรือรัฐพิธี

10,000

เทศบาล
สํานัก
ตําบลบาน ปลัดเทศบาล
ใหม

/
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

3. ดานการพัฒนาสังคม
3.7 สงเสริม อนุรักษจารีตประเพณีทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ลําดับ
รายละเอียดของ
สถานที่ หนวยงานที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
ดําเนินการ 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.
3

โครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจา
สิริกิต
พระบรมราชินีนาถ
(12 สิงหาคม)

เพื่ อ เป น ค า ใช จ า ยใน
พิ ธี ก ารทางศาสนา
คาจางเหมาบริการ
คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม
คาปายผา คาปายไว
นิล ฯลฯ และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่
จําเปนเกี่ยวของใน
การจัดกิจกรรมพิธี
การในวันสําคัญทาง
ราชการหรือรัฐพิธี

25,000

เทศบาล
สํานัก
ตําบลบาน ปลัดเทศบาล
ใหม

/

56

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

3. ดานการพัฒนาสังคม
3.7 สงเสริม อนุรักษจารีตประเพณีทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ลําดับ
โครงการ/
รายละเอียดของ
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
กิจกรรม
ดําเนินการ 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.
4

โครงการทําบุญ
เพื่อความเปนสิริ
มงคลเนื่องในวัน
ขึ้นปใหม

เพื่อจายเปนคาใชจาย
ในการจัดงานเนื่องใน
วันขึ้นปใหม เชนคา
ดอกไมธูป – เทียน
คาปจจัยถวายพระ
คาเครื่องไทยธรรม
คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คา
ปายผา คาปายไวนิล
ฯลฯ และคาใชจายอื่น
ๆ ที่เกี่ยวของและ
จําเปนในโครงการ

10,000

เทศบาล
สํานัก
ตําบลบาน ปลัดเทศบาล
ใหม

/

/
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

3. ดานการพัฒนาสังคม
3.7 สงเสริม อนุรักษจารีตประเพณีทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ลําดับ
โครงการ/
รายละเอียดของ
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
กิจกรรม
ดําเนินการ 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.
5

โครงการจัด
กิจกรรมวัน
เทศบาล

เพื่อจายเปนคาใชจาย
ในการจัดงานวัน
เทศบาลประจําป 2559
เชน คาดอกไมธูป –
เทียน คาปจจัยถวาย
พระ คาเครื่องไทย
ธรรม คาอาหาร
คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาจางเหมา
บริการ คาเอกสาร คา
วัสดุอุปกรณในการจัด
กิจกรรมหรือ
นิทรรศการเนื่องในวัน
เทศบาล คาปายไวนิล
ประชาสัมพันธ ฯลฯ
และคาใชจายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของและจําเปนใน
โครงการนี้

25,000

เทศบาล
สํานัก
ตําบลบาน ปลัดเทศบาล
ใหม

/

58

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

3. ดานการพัฒนาสังคม
3.7 สงเสริม อนุรักษจารีตประเพณีทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ลําดับ
โครงการ/
รายละเอียดของ
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
กิจกรรม
ดําเนินการ 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.
6

โครงการ
ประเพณี
สลากภัต

เพื่อจายเปนคาจาง
เหมาบริการ คาใชจาย
พิธีการทางศาสนา
จัดซื้อเครื่องไทยธรรม
สนับสนุนขบวนแหฯ
จางเหมาการแสดงบน
เวที จางเหมาจัดทํา
เวที คาอาหาร
คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาปายไวนิล
ฯลฯ และคาใชจายอื่น
ๆ ที่จําเปนในการจัด
งานประเพณีสลากภัต

20,000

เทศบาล
สํานัก
ตําบลบาน ปลัดเทศบาล
ใหม

/

/

59

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

3. ดานการพัฒนาสังคม
3.7 สงเสริม อนุรักษจารีตประเพณีทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ลําดับ
โครงการ/
รายละเอียดของ
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
กิจกรรม
ดําเนินการ 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.
7

โครงการ
ประเพณีลอย
กระทง

เพื่อจายเปนคาจาง
เหมาบริการ คาตกแตง
สถานที่ จางเหมาการ
แสดงบนเวที
คารับรอง จางเหมาจัด
ทําอาหาร เครื่องดื่ม
คาจัดซื้อวัสดุตางๆ
คาตอบแทน รางวัล
ประกวดกระทงใหญ
รางวัลนางนพมาศ
คาปายไวนิล ฯลฯ
และคาใชจายอื่นๆ ที่
จําเปนในการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

135,000

เทศบาล
สํานัก
ตําบลบาน ปลัดเทศบาล
ใหม

/

60

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

3. ดานการพัฒนาสังคม
3.7 สงเสริม อนุรักษจารีตประเพณีทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ลําดับ
โครงการ/
รายละเอียดของ
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
กิจกรรม
ดําเนินการ 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.
8

โครงการทําบุญ
วันมาฆบูชา

เพื่อจายเปนคาเครื่อง
ไทยธรรม จตุปจจัย
ภัตตาหารสําหรับ
พระภิกษุสงฆ –
สามเณร คาอาหารและ
เครื่องดื่มสําหรับผูมา
รวมงาน คาปายไวนิล
ฯลฯ ถวายแดทางวัด
ตางๆ เพื่อใชในการอัน
จําเปนตอกิจวัตรของ
พระภิกษุสงฆ

3,000

เทศบาล
สํานัก
ตําบลบาน ปลัดเทศบาล
ใหม

/

61

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

3. ดานการพัฒนาสังคม
3.7 สงเสริม อนุรักษจารีตประเพณีทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ลําดับ
โครงการ/
รายละเอียดของ
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
กิจกรรม
ดําเนินการ 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.
9

โครงการ
ประเพณี
สงกรานต

เพื่อจายเปนคาจาง
เหมาบริการ คา
ตกแตงเวทีและสถานที่
คารับรอง คาอาหาร
คาเครื่องดื่ม อาหารวาง
คาสนับสนุนรางวัลการ
ประกวด คาตอบแทน
จางเหมาการแสดงบน
เวที คาปายไวนิล ฯลฯ
และคาใชจายอื่นๆ ที่
จําเปนในการจัดงานวัน
สงกรานต (ปใหมเมือง
และแหไมก้ําศรี)

100,000

เทศบาล
สํานัก
ตําบลบาน ปลัดเทศบาล
ใหม

/

62

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

3. ดานการพัฒนาสังคม
3.7 สงเสริม อนุรักษจารีตประเพณีทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ลําดับ
โครงการ/
รายละเอียดของ
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10

โครงการงานบุญ เพื่อจายเปนคาจาง
บั้งไฟ (ณ ชุมชน เหมาบริการ คา
ใหมพัฒนา)
ตกแตงเวทีและสถานที่
คารับรอง คาอาหาร
คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม รางวัล การ
แขงขัน คาปายไวนิล
และคาใชจายอื่น ๆ ที่
จําเปนในการจัดงาน
โครงการบุญบั้งไฟ
(ณ ชุมชนใหมพัฒนา)

10,000

เทศบาล
สํานัก
ตําบลบาน ปลัดเทศบาล
ใหม

/

/

63

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

3. ดานการพัฒนาสังคม
3.7 สงเสริม อนุรักษจารีตประเพณีทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ลําดับ
โครงการ/
รายละเอียดของ
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
กิจกรรม
ดําเนินการ 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.
11

โครงการพิธี
บวงสรวงเจาพอ
พญาวัง

เพื่อจายเปนคาจาง
เหมาบริการ
คาตอบแทน คาตกแตง
และคาจัดสถานที่ คา
รับรอง คาอาหาร
คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาจัดทํา
ปายเชิญชวน คาจัดทํา
ปายไวนิล
คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
ในการจัดงานประเพณี
พิธีบวงสรวงเจาพอ
พญาวัง

100,000

เทศบาล
สํานัก
ตําบลบาน ปลัดเทศบาล
ใหม

/

/

64

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

3. ดานการพัฒนาสังคม
3.7 สงเสริม อนุรักษจารีตประเพณีทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ลําดับ
โครงการ/
รายละเอียดของ
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
กิจกรรม
ดําเนินการ 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.
12

โครงการทําบุญ
วันเขาพรรษา

เพื่อจายเปนคาเครื่อง
ไทยธรรม จตุปจจัย
ภัตตาหารสําหรับ
พระภิกษุสงฆ –
สามเณร คาอาหารและ
เครื่องดื่มสําหรับผูมา
รวมงาน คาปายไวนิล
ฯลฯ ถวายแดทางวัด
ตางๆ เพื่อใชในการอัน
จําเปนตอกิจวัตรของ
พระภิกษุสงฆ

5,000

เทศบาล
สํานัก
ตําบลบาน ปลัดเทศบาล
ใหม

/

65

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

3. ดานการพัฒนาสังคม
3.7 สงเสริม อนุรักษจารีตประเพณีทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ลําดับ
โครงการ/
รายละเอียดของ
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
กิจกรรม
ดําเนินการ 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.
13

โครงการ
บรรพชา
อุปสมบท
พระภิกษุ
สามเณรภาคฤดู
รอนเฉลิม พระ
เกียรติฯ ป 2559

เพื่อจายเปนคาผาไตร
พรอมบาตร เครื่อง
อัฐบริขารคาอาหาร
คาอาหารวาง ขาวตม
คาน้ําปานะ ฯลฯ และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของและจําเปนใน
โครงการ โดยถัวเฉลี่ย
จายทุกรายการ

5,000

เทศบาล
สํานัก
ตําบลบาน ปลัดเทศบาล
ใหม

/

66

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

3. ดานการพัฒนาสังคม
3.7 สงเสริม อนุรักษจารีตประเพณีทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ลําดับ
โครงการ/
รายละเอียดของ
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
กิจกรรม
ดําเนินการ 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.
14

โครงการสืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรม
ทองถิ่น

เพื่อจายเปน
คาตอบแทนวิทยากร
คาวัสดุอุปกรณ คา
เอกสาร คาอาหาร
คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาปาย
โครงการและคาใชจาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของและ
จําเปนในโครงการ

10,000

เทศบาล
สํานัก
ตําบลบาน ปลัดเทศบาล
ใหม

/

/

/

67

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

3. ดานการพัฒนาสังคม
3.7 สงเสริม อนุรักษจารีตประเพณีทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ลําดับ
โครงการ/
รายละเอียดของ
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
กิจกรรม
ดําเนินการ 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.
15

อุดหนุนการจัด
งานมหกรรมกอง
ปูจาจังหวัด
ลําปาง ครั้งที่ 15
ประจําป พ.ศ.
2559

เพื่อจายเปนเงิน
อุดหนุนใหแกสภา
วัฒนธรรมอําเภอ
วังเหนือ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2559
ตามหนังสือที่ สวธ.
วน.ว.11/2558
ลงวันที่ 22 พฤษภาคม
2558

10,000

เทศบาล
สํานัก
ตําบลบาน ปลัดเทศบาล
ใหม

/

/

68

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

3. ดานการพัฒนาสังคม
3.8 สงเสริมสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและคุณภาพชีวิตของประชาชน
ลําดับ
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียดของ
กิจกรรม

1

โครงการรณรงค
ปองกันและลด
อุบัติเหตุทาง
ถนน
ชวงเทศกาล
ปใหม

เพื่อจายเปนคาเบี้ย
เลี้ยง อปพร.คาวัสดุ
อุปกรณ คาอาหาร
คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาปายไวนิล
ฯลฯ และคาใชจายอื่น
ๆ ที่เกี่ยวของและ
จําเปนในโครงการ

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ดําเนินการ 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.
15,000

เทศบาล
สํานัก
ตําบลบาน ปลัดเทศบาล
ใหม

/

/

69

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

3. ดานการพัฒนาสังคม
3.8 สงเสริมสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและคุณภาพชีวิตของประชาชน
ลําดับ
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียดของ
กิจกรรม

2

โครงการรณรงค
ปองกันและลด
อุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาล
สงกรานต

เพื่อจายเปนคาเบี้ย
เลี้ยง อปพร.คาวัสดุ
อุปกรณ คาอาหาร
คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาปายไวนิล
ฯลฯ และคาใชจายอื่น
ๆ ที่เกี่ยวของและ
จําเปนในโครงการ

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ดําเนินการ 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.
15,000

เทศบาล
สํานัก
ตําบลบาน ปลัดเทศบาล
ใหม

/

70

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

3. ดานการพัฒนาสังคม
3.8 สงเสริมสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและคุณภาพชีวิตของประชาชน
ลําดับ
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียดของ
กิจกรรม

3

โครงการปองกัน
และแกไขปญหา
หมอกควันและ
ไฟปา

เพื่อจายเปนคาวัสดุ
อุปกรณ คาเอกสาร
คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คา
ปายไวนิล ฯลฯ และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของและจําเปนใน
โครงการ

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10,000

เทศบาล
สํานัก
ตําบลบาน ปลัดเทศบาล
ใหม

/

/

/

/
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

3. ดานการพัฒนาสังคม
3.8 สงเสริมสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและคุณภาพชีวิตของประชาชน
ลําดับ
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียดของ
กิจกรรม

4

โครงการฝก
ทบทวนเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัคร
ปองกันภัยฝาย
พลเรือน
(อปพร.)

เพื่อจายเปน
คาตอบแทนวิทยากร
คาวัสดุอุปกรณ
คาเอกสาร คาอาหาร
คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาปายไวนิล
ฯลฯ และคาใชจายอื่น
ๆ ที่เกี่ยวของและ
จําเปนในโครงการ

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ดําเนินการ 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.
75,000

เทศบาล
สํานัก
ตําบลบาน ปลัดเทศบาล
ใหม

/

/

/
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

3. ดานการพัฒนาสังคม
3.8 สงเสริมสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและคุณภาพชีวิตของประชาชน
ลําดับ
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียดของ
กิจกรรม

5

โครงการฝกซอม
แผนปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย

เพื่อจายเปน
คาตอบแทนวิทยากร
คาวัสดุอุปกรณ
คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม
คาของที่ระลึก คาปาย
ไวนิล ฯลฯ และ
คาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของและจําเปนใน
โครงการ

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ดําเนินการ 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.
15,000

เทศบาล
สํานัก
ตําบลบาน ปลัดเทศบาล
ใหม

/

/

/
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

3. ดานการพัฒนาสังคม
3.8 สงเสริมสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและคุณภาพชีวิตของประชาชน
ลําดับ
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียดของ
กิจกรรม

6

โครงการ
เสริมสรางความรู
เพื่อปองกันสา
ธารณภัยและ
หรือเพื่อปองกัน
อุบัติภัยใหแก
ประชาชน

เพื่อจายเปนคาใชจาย
ในการใหความรู
คาใชจายการจัด
กิจกรรม และเพื่อจาย
เปนคาตอบแทน
วิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ คาอาหาร
คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาปายไวนิล
ฯลฯ และคาใชจายอื่น
ๆ ที่เกี่ยวของและ
จําเปนในโครงการ

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
20,000

เทศบาล
สํานัก
ตําบลบาน ปลัดเทศบาล
ใหม

/

/

/
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

3. ดานการพัฒนาสังคม
3.8 สงเสริมสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและคุณภาพชีวิตของประชาชน
ลําดับ
ที่
7

โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียดของ
กิจกรรม

อุดหนุนที่ทําการ เพื่อใชในโครงการ
ปกครองอําเภอ ฝกอบรมและซอมแผน
วังเหนือ
ปองกันไฟปาและหมอก
ควัน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2559
อําเภอวังเหนือ จังหวัด
ลําปาง ตามหนังสือ
อําเภอวังเหนือ
ที่ ลป 0818/ว528
ลงวันที่ 29 เมษายน
2558

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10,000

เทศบาล
สํานัก
ตําบลบาน ปลัดเทศบาล
ใหม

/

/

/
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4. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
4.1 สนับสนุนงบประมาณกลุมอาชีพ
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
1

โครงการ
สนับสนุน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

เพื่อจายเปนคาใชจายใน
การสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
และพระราชเสาวนียของ
สมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ เชน
คาพิธีการทางศาสนา
คาตอบแทน คาอาหาร
คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาปายผา
คาปายไวนิล ฯลฯ
และคาใชจายอื่นๆ ที่
จําเปนเกี่ยวของในการจัด
กิจกรรมพิธีการในวัน
สําคัญทางราชการหรือรัฐ
พิธีอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

10,000

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงานที่
ดําเนินการ

เทศบาล
สํานัก
ตําบลบาน ปลัดเทศบาล
ใหม

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
/

/

/
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4. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
4.1 สนับสนุนงบประมาณกลุมอาชีพ
ลําดับ
ที่
2

โครงการ/
กิจกรรม
โครงการ
ฝกอบรมกลุม
อาชีพ

รายละเอียดของ
กิจกรรม
เพื่อจายเปน
คาตอบแทนวิทยากร
คาวัสดุอุปกรณและ
เอกสาร คาอาหาร
คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาปายไวนิล
ฯลฯ และคาใชจายอื่น
ๆ ที่เกี่ยวของและ
จําเปนในโครงการ
อบรมวิชาชีพหรืออบรม
กลุมอาชีพตามความ
สนใจและตองการของ
ประชาชนหรือความ
เหมาะสม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ดําเนินการ 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.
25,000

เทศบาล
สํานัก
ตําบลบาน ปลัดเทศบาล
ใหม

/

/

/

/
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4. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
4.1 สนับสนุนงบประมาณกลุมอาชีพ
ลําดับ
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียดของ
กิจกรรม

3

โครงการ
สนับสนุนการ
เรียนรู และ
ดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

เพื่อจายเปน
คาตอบแทนวิทยากร
คาวัสดุอุปกรณ
คาเอกสาร คาอาหาร
คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาปายไวนิล
ฯลฯ และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของและ
จําเปนในโครงการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ดําเนินการ 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.
15,000

เทศบาล
สํานัก
ตําบลบาน ปลัดเทศบาล
ใหม

/

/

/
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4. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
4.1 สนับสนุนงบประมาณกลุมอาชีพ
ลําดับ
ที่
4

โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียดของ
กิจกรรม

อุดหนุนที่ทําการ เพื่อจายเปนเงิน
ปกครองอําเภอ อุดหนุนใหแกที่ทําการ
วังเหนือ
ปกครองอําเภอวังเหนือ
เพื่อใชในโครงการออก
รานเพื่อแสดงและ
จําหนายสินคาหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
ในงานฤดูหนาวและ
งานของดีจังหวัดลําปาง
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2559 ตามหนังสือ
อําเภอ วังเหนือ ที่ ลป
0818/ว528 ลงวันที่
29 เมษายน 2558

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10,000

เทศบาล
สํานัก
ตําบลบาน ปลัดเทศบาล
ใหม

/

/
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4. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
4.1 สนับสนุนงบประมาณกลุมอาชีพ
ลําดับ
ที่
5

โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียดของ
กิจกรรม

สนับสนุนเคมี
ปราบศัตรูพืช

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ
วัสดุการเกษตร เชน
ปุย พันธุพืช สารเคมี
ปองกัน และกําจัด
ศัตรูพืช ฯลฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ดําเนินการ 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.
50,000

เทศบาล
สํานัก
ตําบลบาน ปลัดเทศบาล
ใหม

/

/

/

/

80

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

4. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
4.2 กอสรางและพัฒนาแหลงน้ํารางลําเหมืองเพื่อการเกษตรแบบครบวงจร
ลําดับ
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียดของ
กิจกรรม

1

โครงการกอสราง
รางลําเหมือง
คสล. ทุงยาว
(ตอจากเดิม
ปงบประมาณ
2558)

เพื่อจายเปนคากอสราง
รางลําเหมือง คสล. ทุง
ยาว (ตอจากเดิม
ปงบประมาณ 2558)
ความกวาง 1.50 ม.
ยาว 100 ม. ลึก 1.00
ม. หนา 0.125 ม. ตาม
แบบเทศบาลตําบลบาน
ใหม 02/2559

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ดําเนินการ 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.
460,000

บานใหม
พัฒนา
หมูที่ 2

กองชาง

/

/

/

/
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

4. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
4.2 กอสรางและพัฒนาแหลงน้ํารางลําเหมืองเพื่อการเกษตรแบบครบวงจร
ลําดับ
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียดของ
กิจกรรม

2

โครงการกอสราง
รางลําเหมือง
คสล. ทุงดอน
(ตอจากเดิม
ปงบประมาณ
2558)

เพื่อจายเปนคากอสราง
รางลําเหมือง คสล.
ทุงดอน (ตอจากเดิม
ปงบประมาณ 2558)
ความกวาง 0.80 ม.
ยาว 100 ม. ลึก 0.80
ม. หนา 0.10 ม. ตาม
แบบเทศบาลตําบลบาน
ใหม 03/2559

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ดําเนินการ 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.
233,000

บานทัพ
ปาเสา
หมูที่ 1

กองชาง

/

/

/

/
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

4. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
4.2 กอสรางและพัฒนาแหลงน้ํารางลําเหมืองเพื่อการเกษตรแบบครบวงจร
ลําดับ
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียดของ
กิจกรรม

3

โครงการกอสราง
รางลําเหมือง
คสล. ทุงก็อด
(ตอจากเดิม
ปงบประมาณ
2558)

เพื่อจายเปนคากอสราง
รางลําเหมือง คสล.
ทุงก็อด (ตอจากเดิม
ปงบประมาณ 2558)
ความกวาง 0.60 ม.
ยาว 20 ม. ลึก 0.50 ม.
หนา 0.10 ม. ตามแบบ
เทศบาลตําบลบานใหม
07/2559

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ดําเนินการ 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.
31,000

บานใหม
พัฒนา
หมูที่ 2

กองชาง

/

/

/

83

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

4. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
4.2 กอสรางและพัฒนาแหลงน้ํารางลําเหมืองเพื่อการเกษตรแบบครบวงจร
ลําดับ
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียดของ
กิจกรรม

4

โครงการกอสราง
รางลําเหมือง
คสล. ทุงปาว
นอก (ตอจาก
เดิมปงบประมาณ
2558)

เพื่อจายเปนคากอสราง
รางลําเหมือง คสล. ทุง
ปาวนอก (ตอจากเดิม
ปงบประมาณ 2558)
ความกวาง 0.80 ม.
ยาว 10 ม. ลึก 0.80 ม.
หนา 0.10 ม. ตามแบบ
เทศบาลตําบลบานใหม
08/2559

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ดําเนินการ 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.
23,000

บานใหม
หมูที่ 6

กองชาง

/

/

/
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

4. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
4.2 กอสรางและพัฒนาแหลงน้ํารางลําเหมืองเพื่อการเกษตรแบบครบวงจร
ลําดับ
ที่
5

โครงการ/
กิจกรรม
โครงการสราง
ฝายตนน้ําหรือ
ฝายแมว
(Check Dam)

รายละเอียดของ
กิจกรรม
เพื่อจายเปนคาวัสดุ
อุปกรณ คาอาหาร
คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาปายไวนิล
ฯลฯ และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของและ
จําเปนในโครงการ

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10,000

เทศบาล
สํานัก
ตําบลบาน ปลัดเทศบาล
ใหม

/

/

/

/
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

5. การพัฒนาดานการเมือง/การปกครอง
5.1 สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการแบบบูรณาการเครือขาย “บวร” (บานวัดโรงเรียน)
การมีสวนรวม, รวมคิด, รวมทํา, รวมรับประโยชน, รวมรับผิดชอบ
ลําดับ
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียดของ
กิจกรรม

1

โครงการรณรงค
หลัก
ประชาธิปไตย
การมีสวนรวม
ของประชาชน

เพื่อจายเปน
คาตอบแทนวิทยากร
คาวัสดุอุปกรณ
คาเอกสาร คาอาหาร
คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาปายไวนิล
ฯลฯ และคาใชจายอื่น
ๆ ที่เกี่ยวของและ
จําเปนในโครงกา

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ดําเนินการ 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.
15,000

เทศบาล
สํานัก
ตําบลบาน ปลัดเทศบาล
ใหม

/

/

/

/
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

5. การพัฒนาดานการเมือง/การปกครอง
5.2 สงเสริมพัฒนาทางศักยภาพบุคลากรและปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง เครื่องมืออุปกรณ เพื่อบริการประชาชน
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ลําดับ
โครงการ/
รายละเอียดของ
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1

โครงการสงเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม
บุคลากรเทศ
บาลฯ

เพื่อจายเปนคาใชจาย
ในการฝกอบรมและ
สงเสริม คุณธรรม
จริยธรรมบุคลากร
เทศบาลฯ ของคณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา
และพนักงานจาง เชน
คาตอบแทนวิทยากร
คาวัสดุ อุปกรณ
คาเอกสาร คาอาหาร
คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาปายไวนิล
ฯลฯ และคาใชจายอื่นๆ
ที่เกี่ยวของและจําเปน
ในโครงการ

15,000

เทศบาล
สํานัก
ตําบลบาน ปลัดเทศบาล
ใหม

/

/

/
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

5. การพัฒนาดานการเมือง/การปกครอง
5.2 สงเสริมพัฒนาทางศักยภาพบุคลากรและปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง เครื่องมืออุปกรณ เพื่อบริการประชาชน
พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

สถานที่ หนวยงานที่
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
ดําเนินการ 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.
2

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
เทศบาลฯ

เพื่อเปนคาใชจายในการ
ฝกอบรม และทัศนะศึกษา
ดูงานของคณะผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
ลูกจางประจํา พนักงาน
จางตามภารกิจ พนักงาน
จางทั่วไป ฯลฯ เชน
คาเดินทาง คาเชาที่พัก
คาเชาสถานที่
คายานพาหนะ คาอาหาร
คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาของทีร่ ะลึก
ของขวัญ คาเอกสารและ
วัสดุอุปกรณ คาตอบแทน
วิทยากร คาปายไวนิล
ฯลฯ และคาใชจายอื่นๆ
ที่เกี่ยวของและจําเปนใน
โครงการ

200,000

เทศบาล
สํานัก
ตําบลบาน ปลัดเทศบาล
ใหม

/

/

/

/

88

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

5. การพัฒนาดานการเมือง/การปกครอง
5.2 สงเสริมพัฒนาทางศักยภาพบุคลากรและปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง เครื่องมืออุปกรณ เพื่อบริการประชาชน
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ลําดับ
โครงการ/
รายละเอียดของ
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
กิจกรรม
ดําเนินการ 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.
3

โครงการสงเสริม
สนับสนุนการ
จัดทําแผนชุมชน
การจัดประชุม
ประชาคมแผน
ชุมชน หรือ
สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนหรือ
ทบทวนแผน
ชุมชนแบบบูรณา
การ ทั้ง 8 ชุมชน
ในเขตเทศบาลฯ

เพื่อจายเปน
คาตอบแทนวิทยากร
คาวัสดุอุปกรณ
คาเอกสาร คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาปาย
ผาหรือปายไวนิล
ประชาสัมพันธ ฯลฯ
และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของและจําเปนใน
โครงการโดยถัวเฉลี่ยทุก
รายการ

10,000

เทศบาล
สํานัก
ตําบลบาน ปลัดเทศบาล
ใหม

/

/
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

5. การพัฒนาดานการเมือง/การปกครอง
5.2 สงเสริมพัฒนาทางศักยภาพบุคลากรและปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง เครื่องมืออุปกรณ เพื่อบริการประชาชน
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ลําดับ
โครงการ/
รายละเอียดของ
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
กิจกรรม
ดําเนินการ 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.
4

คาใชจายในการ
จัดเตรียมการ
เลือกตั้งและหรือ
การเลือกตั้ง
สมาชิกสภา
เทศบาลตําบล
บานใหมและหรือ
นายกเทศมนตรี
ตําบลบานใหม

เพื่อเปนคาใชจายในการ
จัดการประชุมอบรม
บุคลากรการเลือกตั้ง
ผูสมัคร และบุคคลที่
เกี่ยวของ คาใชจายการ
จัดตั้งศูนยประสานงาน
การเลือกตั้ง ฯ ตามนัย
หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย
ดวน ที่ มท 0890.4/ว
1932 ลงวันที่ 16
มิถุนายน 2552)

245,000

เทศบาล
สํานัก
ตําบลบาน ปลัดเทศบาล
ใหม

/

/

/

/
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

5. การพัฒนาดานการเมือง/การปกครอง
5.2 สงเสริมพัฒนาทางศักยภาพบุคลากรและปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง เครื่องมืออุปกรณ เพื่อบริการประชาชน
พ.ศ. 2558
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม
5

ค า ใช จ า ยสํ า หรั บ
จั ด ทํ า ห รื อ ป รั บ
ข อ มู ล แผนที่ ภ าษี
และทะเบียน
ทรัพยสิน

เพื่อจายเปนคาวัสดุ
อุปกรณ คาเอกสาร
คาของรางวัล ของที่ระลึก
คาปายประชาสัมพันธ
คาอาหารทําการ นอก
เวลา และคาใชจายอื่นๆ
ที่เกี่ยวของและจําเปนใน
โครงการ ฯลฯ ตามระ
เบียกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และหนังสือ
ที่ มท 0867.3/ว 1331 ลง
วันที่ 11 เมษายน 2551
เรื่อง การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายไดขององคกรปกครอง
ทองถิ่น

งบประมาณ
10,000

พ.ศ. 2559

สถานที่ หนวยงานที่
ดําเนินการ 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.
เทศบาล
ตําบลบาน
ใหม

กองคลัง

/

/

/

/
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

5. การพัฒนาดานการเมือง/การปกครอง
5.2 สงเสริมพัฒนาทางศักยภาพบุคลากรและปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง เครื่องมืออุปกรณ เพื่อบริการประชาชน
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ลําดับ
โครงการ/
รายละเอียดของ
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
กิจกรรม
ดําเนินการ 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.
6

อุดหนุนใหแก
องคการบริหาร
สวนตําบล
วังซาย

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน
ใหแกองคการบริหาร
สวนตําบล วังซาย
เพื่อเปนคาใชจายในการ
จัดตั้งสถานที่กลาง
สําหรับเปนศูนยรวม
ขาวการจัดซื้อจัดจาง
ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น อําเภอวัง
เหนือ จังหวัดลําปาง
ตามหนังสือที่ทําการ
องคการบริหารสวน
ตําบลวังซาย ที่ ลป
77901/289 ลงวันที่ 25
พฤษภาคม 2558

20,000

เทศบาล
ตําบลบาน
ใหม

กองคลัง

/

/

/

/
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

5. การพัฒนาดานการเมือง/การปกครอง
5.2 สงเสริมพัฒนาทางศักยภาพบุคลากรและปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง เครื่องมืออุปกรณ เพื่อบริการประชาชน
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ลําดับ
โครงการ/
รายละเอียดของ
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
กิจกรรม
ดําเนินการ 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.
7

โครงการเทศบาล เพื่อจายเปน
เคลื่อนที่บริการ คาตอบแทนวิทยากร
ประชาชน
คาวัสดุอุปกรณ
คาเอกสาร คาอาหาร
คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาปายผา
ประชาสัมพันธ คาปาย
ไวนิล ฯลฯ และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของและจําเปนใน
โครงกา

30,000

เทศบาล
สํานัก
ตําบลบาน ปลัดเทศบาล
ใหม

/
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

5. การพัฒนาดานการเมือง/การปกครอง
5.2 สงเสริมพัฒนาทางศักยภาพบุคลากรและปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง เครื่องมืออุปกรณ เพื่อบริการประชาชน
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ลําดับ
โครงการ/
รายละเอียดของ
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
กิจกรรม
ดําเนินการ 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.
8

โครงการจัดเก็บ
ขอมูลพื้นฐาน
เทศบาลตําบล
บานใหม

เพื่อจายเปน
คาตอบแทนวิทยากร
คาวัสดุอุปกรณ
คาเอกสาร คาอาหาร
คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาปายไวนิล
หรือปายประชาสัมพันธ
การประชุมชี้แจงสราง
ความเขาใจแก
อาสาสมัครและ
คาใชจายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของและจําเปนใน
โครงการ

20,000

เทศบาล
สํานัก
ตําบลบาน ปลัดเทศบาล
ใหม

/

/

/

/
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

5. การพัฒนาดานการเมือง/การปกครอง
5.2 สงเสริมพัฒนาทางศักยภาพบุคลากรและปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง เครื่องมืออุปกรณ เพื่อบริการประชาชน
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ลําดับ
โครงการ/
รายละเอียดของ
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
กิจกรรม
ดําเนินการ 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.
9

โครงการปรับปรุง เพื่อจายเปนคาสํารวจ
แนวเขตเทศบาล จัดทําแผนที่พื้นฐาน
ตําบลบานใหม แผนทีเ่ ขตการปกครอง,
จัดเก็บวิเคราะหขอมูล
การจัดทําผังและจัดทํา
เอกสาร การประชุม
คณะผูบริหาร
คณะกรรมการ
บริหารงานอําเภอแบบ
บูรณาการ (กบอ.)และ
คณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ (กบจ.)
เพื่อทราบ จัดสงเอกสาร
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ฯลฯ

5,000

เทศบาล
ตําบลบาน
ใหม

กองชาง

/

/

/

/
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

5. การพัฒนาดานการเมือง/การปกครอง
5.2 สงเสริมพัฒนาทางศักยภาพบุคลากรและปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง เครื่องมืออุปกรณ เพื่อบริการประชาชน
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ลําดับ
โครงการ/
รายละเอียดของ
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10

คาจัดซื้อตูเหล็ก
เก็บเอกสาร

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตู
เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด
สองบานพรอมมีชั้นวาง
ภายใน จํานวน 1 ตู
ราคาตูละ 6,000 บาท
ทั้งนี้ตั้งจายตามราคา
ทองตลาด

6,000

เทศบาล
สํานัก
ตําบลบาน ปลัดเทศบาล
ใหม

/

/

/

/
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

5. การพัฒนาดานการเมือง/การปกครอง
5.2 สงเสริมพัฒนาทางศักยภาพบุคลากรและปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง เครื่องมืออุปกรณ เพื่อบริการประชาชน
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ลําดับ
โครงการ/
รายละเอียดของ
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
กิจกรรม
ดําเนินการ 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.
11

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร
สําหรับงาน
ประมวลผล
แบบที่ 1
(จอขนาดไมนอย
กวา 18.5 นิ้ว

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนาดไม
นอยกวา 18.5 นิ้ว)
จํานวน 2 เครื่อง
ราคาเครื่องละ
23,000 บาท

46,000

เทศบาล
สํานัก
ตําบลบาน ปลัดเทศบาล
ใหม

/

/

/

/
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

5. การพัฒนาดานการเมือง/การปกครอง
5.2 สงเสริมพัฒนาทางศักยภาพบุคลากรและปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง เครื่องมืออุปกรณ เพื่อบริการประชาชน
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ลําดับ
โครงการ/
รายละเอียดของ
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
กิจกรรม
ดําเนินการ 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.
12

คาจัดซื้อ
เครื่องพิมพชนิด
ฉีดหมึก (INKJET
Printer)

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ
เครื่องพิมพชนิดฉีด
หมึก (INKJET
Printer) จํานวน 4
เครื่อง ราคาเครื่องละ
4,300 บาท

17,200

เทศบาล
สํานัก
ตําบลบาน ปลัดเทศบาล
ใหม

/

/

/

/
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

5. การพัฒนาดานการเมือง/การปกครอง
5.2 สงเสริมพัฒนาทางศักยภาพบุคลากรและปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง เครื่องมืออุปกรณ เพื่อบริการประชาชน
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ลําดับ
โครงการ/
รายละเอียดของ
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
กิจกรรม
ดําเนินการ 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.
13

คาจัดซื้อเครื่อง
สํารองไฟฟา

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ
เครื่องสํารองไฟฟา
ขนาด 800 VAจํานวน
2 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 3,100 บาท

6,200

เทศบาล
สํานัก
ตําบลบาน ปลัดเทศบาล
ใหม

/

/

/

/
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

5. การพัฒนาดานการเมือง/การปกครอง
5.2 สงเสริมพัฒนาทางศักยภาพบุคลากรและปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง เครื่องมืออุปกรณ เพื่อบริการประชาชน
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ลําดับ
โครงการ/
รายละเอียดของ
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
กิจกรรม
ดําเนินการ 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.
14

คาจัดซื้อกลอง
ถายภาพนิ่ง
ระบบดิจิตอล

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ
กลองถายภาพนิ่ง
ระบบดิจิตอล
จํานวน 1 เครื่อง
ราคาเครื่องละ
7,000 บาท

7,000

เทศบาล
สํานัก
ตําบลบาน ปลัดเทศบาล
ใหม

/

/

/

/

100

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

5. การพัฒนาดานการเมือง/การปกครอง
5.2 สงเสริมพัฒนาทางศักยภาพบุคลากรและปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง เครื่องมืออุปกรณ เพื่อบริการประชาชน
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ลําดับ
โครงการ/
รายละเอียดของ
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
กิจกรรม
ดําเนินการ 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.
15

คาจัดซื้อเครื่อง
เจาะกระดาษ
ชนิดมือโยก

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ
เครื่องเจาะกระดาษ
จํานวน 1 เครื่อง

6,500

เทศบาล
ตําบลบาน
ใหม

กองชาง

/

/

/

/
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

5. การพัฒนาดานการเมือง/การปกครอง
5.2 สงเสริมพัฒนาทางศักยภาพบุคลากรและปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง เครื่องมืออุปกรณ เพื่อบริการประชาชน
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ลําดับ
โครงการ/
รายละเอียดของ
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
กิจกรรม
ดําเนินการ 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.
16

คาจัดซื้อชุดออก เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ
กําลังกาย
ชุดออกกําลังกาย
กลางแจง
กลางแจง
จํานวน 1 ชุด
เปนเงิน 250,000 บาท

250,000

บานใหม
พัฒนา
หมูที่ 2

สํานัก
ปลัดเทศบาล

/

/

/

/
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

5. การพัฒนาดานการเมือง/การปกครอง
5.2 สงเสริมพัฒนาทางศักยภาพบุคลากรและปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง เครื่องมืออุปกรณ เพื่อบริการประชาชน
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ลําดับ
โครงการ/
รายละเอียดของ
สถานที่ หนวยงานที่
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
กิจกรรม
ดําเนินการ 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.
17

คาจัดซื้อเครื่อง
สูบน้ํามอเตอร
ไฟฟา

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ
เครื่องสูบน้ํามอเตอร
ไฟฟา จํานวน 1
เครื่อง ราคาเครื่องละ
20,000 บาท

20,000

เทศบาล
ตําบลบาน
ใหม

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

/

/

/

/
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ภาคผนวก

โครงการที่หนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ จะดําเนินการในเขตเทศบาลตําบลบานใหม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
ลําดับที่

ชื่อโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

