แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตาบลบ้านกรวด
อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

คานา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 2 พ.ศ. 2559 ก าหนดให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ด ท าแผน
ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนงานโดยแผนงาน ที่จัดทาขึ้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายะ
เอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมด ภายในเขตพื้นที่ของเทศบาลตาบลบ้าน
กรวดประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทาให้การดาเนินงานมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น มีการประสานและ
บูรณาการการทางานกับหน่วยงานองค์กรในและนอกพื้นที่
แผนการดาเนินงานเทศบาลตาบลบ้านกรวด อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงานและติดตามประเมินผลการพัฒนา
ของเทศบาลบ้านกรวด
เทศบาลต าบลบ้ านกรวด หวั งเป็น อย่า งยิ่ ง ว่า โครงการต่า งๆ ที่บ รรจุ ไว้ ในแผนงานของ
เทศบาลตาบลบ้านกรวดนี้ สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุด
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ส่วนที่ 1 บทนา

ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 บทนา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.25๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสาคัญ
กับ การกระจายอ านาจให้ แก่องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่นโดยกาหนดกรอบความเป็นอิส ระในการกาหนด
นโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอานาจหน้าที่ของ
ตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่ว นท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้บั ญญัติให้ มีองค์กรรับผิ ดชอบในการจัดทาแผนการกระจายอานาจให้แก่การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทาขึ้นเพื่อให้กระจายอานาจเป็นไปอย่าง
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอานาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการ
สาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลมาก
เทศบาลตาบลบ้านกรวด ได้จัดทาแผนพัฒนาสี่ปีซึ่งเป็นแผนที่กาหนดยุทธศาสตร์แนวทางการ
พัฒนาเทศบาลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง ๔ ปี(25๖๑ – ๒๕๖๔)
และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทางบประมาณประจาปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสาหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๔ ปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาและประสานแผนของเทศบาล พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.
2559 ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
เทศบาลตาบลบ้ านกรวด โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านกรวด และ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านกรวด จึงได้จัดทาแผนดาเนินงานประจาปี พ.ศ.25๖๑ ตามรูปแบบที่
กาหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับ
รูปแบบแผนพัฒนาสี่ปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ต.ค.
59 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดใน
พื้นที่ของเทศบาลตาบลประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 ของเทศบาลตาบลบ้านกรวด ขึ้นและเพื่อกาหนด
แนวทางในการดาเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้ดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 มี
ความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทางานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้ง
การจาแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดาเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประมวลผล
เมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนการพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านกรวด มุ่งหวังว่าแผนการ
ดาเนินงานฉบับ นี้จะเป็ นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนาแผนพัฒนาไป
ปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
1. แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณนั้นเพื่อให้
แนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
ลดความซ้าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทางานกับหน่วยงานและจาแนกรายละเอียดต่างๆ ของ
แผนงาน/โครงการ ในแผนการดาเนินงาน
2. แผนการดาเนินงานจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุม
การดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3. แผนการดาเนินงาน จะกาหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดาเนินงานจะมี
ที่มาจาก
3.1 งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดาเนินการ)
3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาด
เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี)
3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน
อื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สาหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวม
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะ
การดาเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความ
คาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจาก
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการดาเนินงานในพื้นที่
1.3 ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 ข้ อ 4 ได้ ก าหนดให้ จั ด ท าแผนการด าเนิ น งานตามข้ อ 26 และ ข้ อ 27 ว่ า การจั ด ท าแผนการ
ดาเนินงานให้ดาเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดาเนินการดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หน่ว ยงานราชการส่ว นกลาง ส่ วนภูมิภ าค รัฐ วิส าหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่
ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
3. แผนการดาเนินงานให้จัดทาเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ า ยเพิ่ มเติ ม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับ แจ้ง แผนงาน/โครงการจาก
หน่วยงานราชการส่ว นกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่ว ยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น
การจัดทาแผนการดาเนินงานเพิ่มเติม
ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทาแผนการดาเนินงานแล้วหากองค์กรปกครองส่วน
ท้อ งถิ่ น มีก ารจั ด ตั้ง งบประมาณเพิ่ม เติม หรือ ได้รั บ แจ้ งแผนงาน/โครงการเพิ่ม เติ ม จากหน่ ว ยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30
วัน นั บแต่มีการจั ดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดทาเป็นแผนการดาเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่
1,2,3,4,......)
ร่างแผนการดาเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานของ
องค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ที่ กาหนดไว้ ในยุ ทธศาสตร์ การพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น และ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาสี่ปี โดยมีเค้าโครงแผนการดาเนินงาน 2 ส่วน คือ
1.4 ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
1. ทาให้การดาเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น
2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนาแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ทราบถึงจานวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี
5. สามารถบริหารเวลาในการดาเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลตาบลบ้านกรวด
6. สามารถนาแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดาเนินโครงการต่างๆ
ตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้อย่างถูกต้อง

ส่วนที่ 2 บัญชี
โครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่ 2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณโดยนาเสนอ ดังนี้
2.1 บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01)
แบบ ผด. 01 เป็ น แบบบั ญ ชี ส รุ ป จ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการ
ดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จานวนโครงการที่ดาเนินการ
คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงาน
รับผิดชอบ
การจัดทาแผนการดาเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์
แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจานวนโครงการที่ดาเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการ
ทั้งหมด จานวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุห น่วยงานรับผิดชอบ
และเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย
การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100)
2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02)
แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโ ครงการ/งบประมาณ แผนการดาเนินงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลาดับที่/
โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดาเนินการ/หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

บัญชีสรุปจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตาบลบ้านกรวด อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

จานวน
โครงการที่
ดาเนินการ

คิดเป็นร้อย
ละของ
โครงการ
ทั้งหมด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

10

1.2. แผนงานเคหะชุมชน

แผนงาน

รวมยุทธศาสตร์ที่ 1

ผด.01

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ
ของ
งบประมาณ
ทั้งหมด

หน่วยดาเนินการ

08.20

4,937,000

28.07

กองช่าง

8

06.56

284,287

01.61

กองช่าง

18

14.76

5,221,287

29.68

13

10.65

5,323,900

30.27

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.1. แผนงานการศึกษา
2.2. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ทรัพยากรธรรมชาติ

10

08.20

852,000

04.84

23

18.85

6,175,900

35.11

กองการศึกษา
กองการศึกษา,
สานักปลัด

แผนงาน

จานวน
โครงการที่
ดาเนินการ

คิดเป็นร้อย
ละของ
โครงการ
ทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ
ของ
งบประมาณ
ทั้งหมด

หน่วยดาเนินการ

4

03.28

200,000

01.14

กองสาธารณสุข

4

03.28

200,000

01.14

17

13.93

314,500

01.79

17

13.93

314,500

01.79

6

04.92

177,000

01.01

สานักปลัด

2

01.39

20,000

00.11

กองสวัสดิการ

1

00.82

80,000

00.45

กองการศึกษา

34

27.87

290,000

01.65

กองสาธารณสุข

12

09.83

270,000

01.54

สานักปลัด,

และสิ่งแวดล้อม
3.1. แผนงานสาธารณสุข
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3

4. ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และการพัฒนาองค์กร
4.1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4

สานักปลัด,กอง
วิชาการฯ,กองคลัง

5. ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข สุขภาพ และคณภาพ
ชีวิตที่ดี
5.1. แผนงานรักษาความสงบภายใน
5.2. แผนงานสังคมสงเคราะห์
5.3. แผนงานศึกษา
5.4. แผนงานสาธารณสุข
5.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

แผนงาน

จานวน
โครงการที่
ดาเนินการ

คิดเป็นร้อย
ละของ
โครงการ
ทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ
ของ
งบประมาณ
ทั้งหมด

หน่วยดาเนินการ

กองสวัสดิการ
5.6. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
5.7. แผนงานงบกลาง
รวมยุทธศาสตร์ที่ 5

รวมทุกยุทธศาสตร์

2

01.39

50,000

00.28

กองการศึกษา

3

02.46

4,790,000

27.23

กองสวัสดิการ

60

49.18

5,677,000

32.27

122

100

17,588,687

100

ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตาบลบ้านกรวด
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
พ.ศ..2561
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
ดาเนินการ

1

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)
ภายในชุมชนศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

2

โครงการปรับปรุงก่อสร้างต่อเติม
อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตาบล
บ้านกรวด

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องวงจร 310,000
ปิด (CCTV) กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมอง
คงที่สาหรับติดตั้งนอกอาคาร
จานวน 6 จุด
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงก่อสร้าง 1,909,000
ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์พื้นที่
กว้าง 12 เมตร ยาว 28
เมตร สูง 4.20 เมตร
ต่อเติมอาคารขนาดกว้าง 12
เมตร ยาว 32 เมตร สูง 4
เมตร ต่อเติมกันสาดอาคารเดิม
กว้าง 2.4 เมตร ยาว 14
เมตร สูง 3 เมตร
ก่อสร้างห้องน้าขนาดกว้าง 3
เมตร ยาว 8 เมตร สูง
2.50 เมตร

ชุมชนศาลเจ้าพ่อ
หลักเมือง

กองช่าง

เทศบาลตาบล
บ้านกรวด

กองช่าง

พ.ศ.

2562

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

พ.ศ..2561
ลาดับ
ที่
3

4

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
ดาเนินการ

โครงการปรับปรุงต่อเติมบูรณะซ่อม
สร้างภายในศูนย์เจียระไนพลอย
ชุมชนห้วยทะมอ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริม
เหล็ก ซอยยายสวน ชุมชนห้วย
ทะมอ

5

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้า
พร้อมบ่อพักคอนกรีดเสริมเหล็ก
ถนนเทศบาล 15 ชุมชนคุรุราษฎร์
ร่วมจิต

6

โครงการปรับปรุงก่อสร้างขยายผิว
จราจรถนนเทศบาล 2 (ถนนสาย
สวัสดิ์) ชุมชน หมู่ 1 ปราสาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างต่อเติม
อาคารขนาดกว้าง 6 เมตร
ยาว 4 เมตร ปรับเปลี่ยนวัสดุ
หลังคา พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
เดินระบบไฟฟ้า ระบบประปา
ถนน คสล. ขนาดกว้าง 6
เมตร ยาว 19 เมตร
หนา 0.15 เมตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง 3
เมตร ยาว 18 เมตร
หนา 0.15 เมตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้าขนาด Ø0.40 เมตร
(มอก. ชั้น 3) จานวน 210
ท่อน บ่อพัก คสล. กว้าง
0.81 เมตร ยาว 1.40 เมตร
จานวน 26 บ่อ
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายผิว
จราจรขนาดกว้าง 1 เมตร
ยาว 234 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือ หักพื้นที่บ่อพักแล้ว
พื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 206
ตารางเมตร

492,000

ชุมชนห้วย

กองช่าง

ทะมอ

30,000

ชุมชนห้วย

กองช่าง

ทะมอ
4270,000

ชุมชนคุรุราษฎร์
ร่วมจิต

กองช่าง

153,000

ชุมชนกานันเร็ม

กองช่าง

พ.ศ.

2562

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

พ.ศ..2561
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
ดาเนินการ

7

โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนน
คอนกรีดเสริมเหล็ก ซอยตาคอน
ชุมชนกานันเร็ม

8

โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนน
คอนกรีดเสริมเหล็ก ฝาบ่อพัก
กาแพงปากท่อ ถนนเทศบาล 12
ซอย 2

9

โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนน
คอนกรีดเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ
ระบายน้าพร้อมบ่อพัก ซอยตาโส
ชุมชนกาญจนาภิเษก

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
132 เมตร หนา 0.15 เมตร
หักพื้นที่บ่อพักแล้วพื้นที่คสล.ไม่
น้อยกว่า 511 ตารางเมตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
คสล. ขนาดกว้าง 5 เมตร
ยาว 300 เมตร หนา 0.15
เมตร พร้อม หรือ หักพื้นที่บ่อ
พักแล้วพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า
1,472 ตารางเมตรปรับปรุงต่อ
เติมฝาบ่อพักขนาดกว้าง 1.40
เมตร ยาว 1.80 เมตร
จานวน 11 บ่อ วางท่อคสล.
Ø1.20 เมตร (มอก.ชั้น3)
จานวน 10 ท่อน ก่อสร้าง
กาแพงปากท่อกว้าง 2.40
เมตร จานวน 1 จุด
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
คสล. ขนาดกว้าง 3 เมตร
ยาว 42 เมตร หนา 0.15
เมตร พร้อมวางท่อรบายน้า
ขนาด Ø0.40 เมตร (มอก.ชั้น
3) จานวน 37 ท่อน บ่อพัก
คสล. ขนาด 0.81 เมตร ยาว
1.40 เมตร จานวน 5 บ่อ

312,000

ชุมชนกานันเร็ม

กองช่าง

990,000

ชุมชนโคก
ปราสาท

กองช่าง

149,000

ชุมชนกาญจนา
ภิเษก

กองช่าง

พ.ศ.

2562

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

พ.ศ..2561
ลาดับ
ที่
10

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

หน่วย
ดาเนินการ

โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

228,000

ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่า
กว่า 50,000 บีทียู
จานวน 4 เครื่อง
รวม

พื้นที่

10

4,937,000

เทศบาลตาบล
บ้านกรวด

กองช่าง

พ.ศ.

2562

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

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
พ.ศ..2561
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

อุดหนุนค่าดาเนินการขยายเขตระบบ
จาหน่ายแรงต่าและไฟฟ้าสาธารณะ
ซอยกานันเร็ม

2

อุดหนุนค่าดาเนินการขยายเขตระบบ
จาหน่ายแรงต่าและไฟฟ้าสาธารณะ
ซอยดาบว่าง

รายละเอียดของกิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการติดตั้ง
อุปกรณ์ขยายเขตระบบจาหน่าย
แรงต่าและไฟฟ้สาธารณะซอย
กานันเร็ม ชุมชนกานันเร็ม ระยะ
100 เมตร โดยจ่ายให้การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอาเภอ
บ้านกรวดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 1) หน้า 9
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการติดตั้ง
อุปกรณ์ขยายเขตระบบจาหน่าย
แรงต่าและไฟฟ้สาธารณะซอย
ดาบว่าง ชุมชนครุราษฎร์ร่วม
จิตรระยะ 200 เมตร โดยจ่าย
ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา
อาเภอบ้านกรวดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564)

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
ดาเนินการ

61,081

ชุมชนกานันเร็ม

กองช่าง

41,778

ชุมชนครุราษฎร์
ร่วมจิตร

กองช่าง

พ.ศ.

2562

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

พ.ศ..2561
รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

พื้นที่

หน่วย

3

อุดหนุนค่าดาเนินการขยายเขตระบบ
จาหน่ายแรงต่าและไฟฟ้าสาธารณะ
ถนนเกษมสุขซอย 1

เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการติดตั้ง
อุปกรณ์ขยายเขตระบบจาหน่าย
แรงต่าและไฟฟ้สาธารณะถนน
เกษมสุขซอย 1 ชุมชนโคก
ปราสาท ระยะ 80 เมตร โดย
จ่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาขาอาเภอบ้านกรวดตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

46,923

ชุมชนโคก
ปราสาท

กองช่าง

4

อุดหนุนค่าดาเนินการขยายเขตระบบ
จาหน่ายแรงต่าและไฟฟ้าสาธารณะ
ถนนเปาอินทร์

เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการติดตั้ง
อุปกรณ์ขยายเขตระบบจาหน่าย
แรงต่าและไฟฟ้สาธารณะถนน
เปาอินทร์ ชุมชนศาลตานวง
ระยะ 180 เมตร โดยจ่ายให้
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค สาขา
อาเภอบ้านกรวดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 5)

65,205

ชุมชนศาลตานวง

กองช่าง

ดาเนินการ

พ.ศ.

2562

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

พ.ศ..2561
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

พืน้ ที่

หน่วย
ดาเนินการ

5

โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทางาน
จานวน 1 ตัว

3,900

เทศบาลตาบล
บ้านกรวด

กองช่าง

6

โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางาน
เหล็กพร้อมกระจก จานวน 1 ตัว

6,900

เทศบาลตาบล
บ้านกรวด

กองช่าง

7

โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟฟ้า
สปอร์ตไลท์ หลอด LED FLOOD
LIGHTED จานวน 10 ชุด

51,000

ในเขตเทศบาล
ตาบลบ้านกรวด

กองช่าง

8

โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารอง
ไฟ ขนาด 300 VA จานวน 3
เครื่อง

7,500

เทศบาลตาบล
บ้านกรวด

กองช่าง

รวม

8

284,287

พ.ศ.

2562

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

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.1 แผนงานการศึกษา
พ.ศ..2561
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
ดาเนินการ

1

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
อาหารกลางวันสาหรับเด็ก
นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลบ้านกรวด

773,000

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

กองการศึกษา

2

โครงการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณอาหารกลางวันปี 2562

สนับสนุนอาหารกลางวัน
ให้แก่โรงเรียนอนุบาลบ้าน
กรวด

4,156,000

ในเขตเทศบาล

กองการศึกษา

3

โครงการเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านดนตรี-นาฎศิลป์

สนับสนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

70,000

ในเขตเทศบาล

กองการศึกษา

4

โครงการค่ายส่งเสริมอนุรักษ์ดนตรี
พื้นเมือง

สนับสนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด

48,000

ในเขตเทศบาล

กองการศึกษา

5

โครงการค่ายส่งเสริมอนุรักษ์นาฎศิลป์ สนับสนนุงบประมาณให้แก่
ไทย
โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด

ในเขตเทศบาล

กองการศึกษา

6

โครงการจัดงานนิทรรศการภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

สนับสนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

10,000

ในเขตเทศบาล

กองการศึกษา

7

โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่
ความเป็นเลิศทางวิชาการ

สนับสนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

70,000

ในเขตเทศบาล

กองการศึกษา

50,000

พ.ศ.

2562

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

พ.ศ..2561
โครงการ/กิจกรรม

8

โครงการพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน

สนับสนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

70,000

ในเขตเทศบาล

กองการศึกษา

9

โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้
ทางาน จานวน 5 ตัว

11,000

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

กองการศึกษา

10

โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตูเ้ ก็บ
เอกสารแบบกระจกบานเลื่อน
ขนาด 4 ฟุด จานวน 1 หลัง

5,500

เทศบาลตาบล
บ้านกรวด

กองการศึกษา

11

โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ
ทางานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า
120×60×70 ซม. จานวน 5
ตัว

27,000

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

กองการศึกษา

12

โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลม
แขวนผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า
16 นิ้ว จานวน 20 ตัว

24,000

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

กองการศึกษา

13

โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตูเ้ ย็น
ขนาดไม่น้อยกว่า 7 คิวบิกฟุต
ฉลากเบอร์ 5 จานวน 1
เครื่อง

9,400

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

กองการศึกษา

รวม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

ลาดับ
ที่

พื้นที่

หน่วย
ดาเนินการ

13

5,323,900

พ.ศ.

2562

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

2.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
พ.ศ..2561
ลาดับ
ที่
1

2

3

4

5

6

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
ดาเนินการ

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสภานที่
ประดับธงชาติ ธงเฉลิมพระ
เกียรติ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

2,000

โครงการจัดงาน
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม

เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลา พระ
บรมฉายาลักษณ์และค่าใช้จ่าน
อื่น ๆ

2,000

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ์บดินทรเทพวรางกูร

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่
ประดับธงชาติ ธงเฉลิมพระ
เกียรติ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

60,000

โครงการจัดงานวันชาติ วันที่ 5
ธันวาคม

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่
ประดับธงชาติ ธงเฉลิมพระ
เกียรติ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

5,000

โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีและ
ศาสนาพิธี

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่
ประดับธงชาติ ธงเฉลิมพระ
เกียรติ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

13,000

โครงการเข้าร่วมกิจกรรมงานเครื่อง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดขบวนแห่
ค่าจ้างเหมาปั้นและตกแต่งรถ
เคลือบพันปีประเพณีบา้ นกรวด

และงานกาชาดอาเภอบ้านกรวด

ขบวนแห่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

อาเภอ

สานักปลัด

บ้านกรวด
อาเภอ

สานักปลัด

บ้านกรวด
อาเภอ

สานักปลัด

บ้านกรวด
อาเภอ

สานักปลัด

บ้านกรวด
อาเภอ

สานักปลัด

บ้านกรวด
250,000

อาเภอ
บ้านกรวด

กองการศึกษา

พ.ศ.

2562

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

พ.ศ..2561
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

7

โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา

8

9

10

รวม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
ดาเนินการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน เช่น ค่าปัจจัยเครื่อง
ไทยทาน ค่าภัตตาหารถวาย
พระสงฆ์คา่ ดอกไม้ธูปเทียน
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

30,000

โครงการจัดงานประจาปีประเพณีลอย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
กระทง
จัดงาน จัดประกวดขบวนแห่
กระทง

400,000

โครงการจัดงานเครื่องเคลือบพันปี
ประเพณีบ้านกรวด และงานกาชาด
อาเภอบ้านกรวด ประจาปี 2562

เพื่อจ่ายให้แก่ที่ทาการ
ปกครองอาเภอบ้านกรวดเป็น
ค่าอุดหนุน โครงการจัดงาน
เครื่องเคลือบพันปีประเพณี
บ้านกรวด และงานกาชาด
อาเภอบ้านกรวด ประจาปี
2562

70,000

โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนม
รุ้ง ประจาปีงบประมาณ 2562

เพื่อจ่ายให้แก่ที่ทาการ
ปกครองอาเภอบ้านกรวดเป็น
ค่าอุดหนุน โครงการจัดงาน
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง
ประจาปีงบประมาณ 2562

20,000

10

อาเภอ

กองการศึกษา

บ้านกรวด

อาเภอ

กองการศึกษา

บ้านกรวด

อาเภอ

กองการศึกษา

บ้านกรวด

อาเภอ
บ้านกรวด

852,000

กองการศึกษา

พ.ศ.

2562

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

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
3.2 แผนงานสาธารณสุข
พ.ศ..2561
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
ดาเนินการ

1

โครงการคลองสวยน้าใสใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อเป็นการในโครงการคลอง
สวยน้าใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม
เช่นค่าจ้างรถตักผักตบชวา
ค่าอาหารอาหารว่าง ค่า
เครื่องดื่ม ค่าจ้างแรงงาน
และค่าใช้อื่น ๆ

20,000

ในเขตเทศบาล

กอง
สาธารณสุขฯ

2

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
วัสดุโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารีเช่น แฟ้มเอกสาร
กระดาษ สติกเกอร์ ป้ายพันธุ์
ไม้ ค่าอาหารน้าดื่ม

10,000

ในเขตเทศบาล

กอง
สาธารณสุขฯ

3

โครงการคัดแยกขยะจากต้นทาง

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ จัด
อบรมและศึกษาดูงานของ
ประชาชน

20,000

ในเขตเทศบาล

กอง
สาธารณสุขฯ

พ.ศ.

2562

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

พ.ศ..2561
ลาดับ
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

4

โครงการจัดหา
ครุภณ
ั ฑ์
เครื่องมือ
เครื่องใช้ใน
การออกกาลัง
กาย

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย จานวน 10
ตัว

งบประมาณ

150,000

- อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่ จานวน 1 ตัว
- อุปกรณ์บริหารหัวเข่า-ขา จานวน 1 ตัว
- อุปกรณ์บริหารแขน-ขา-ลดหน้าท้อง จานวน 1 ตัว

- อุปกรณ์บริหารขาและสะโพก จานวน 1 ตัว
- อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่ จานวน 1 ตัว

- อุปกรณ์ยืดตัวบริหารแขน จานวน 1 ตัว
- อุปกรณ์ซิทอัพบริหารหน้าท้องและออกกาลังหา
จานวน 1 ตัว
- อุปกรณ์บริหารเอว-สะโพกคู่ จานวน 1 ตัว
- อุปกรณ์กรรเชียงเดี่ยว จานวน 1 ตัว

4

หน่วย
ดาเนินการ

- อุปกรณ์ยกน้าหนัก (แบบนอน) จานวน 1 ตัว

รวม

พื้นที่

200,000

ในเขตเทศบาล
ตาบลบ้านกรวด

กอง
สาธารณสุข

พ.ศ.

2562

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

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
พ.ศ..2561
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
ดาเนินการ

1

โครงการจัดงานวัน
ท้องถิ่นไทย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่น
ไทย ค่าอาหารและจตุปัจจัยถวายพระ ค่า
ดอกไม้

10,000

เทศบาลตาบล
บ้านกรวด

สานักปลัด

2

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน
เทศบาล 24 เมษายน

50,000

เทศบาลตาบล
บ้านกรวด

สานักปลัด

3

โครงการเลือกตั้ง
ผู้บริหารและสมาชิก
สภาเทศบาลตาบล
บ้านกรวด

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเลือกตั้ง
ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้าน
กรวด อาทิเช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง

100,000

เทศบาลตาบล
บ้านกรวด

สานักปลัด

4

โครงการอบรมเพิ่มพูน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าที่
ประสิทธิภาพในการ พัก ค่าสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าตอบแทน
ปฏิบัติงานของคณะ
วิทยากร
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้างของ
เทศบาลตาบลบ้าน
กรวด

150,000

เทศบาลตาบล
บ้านกรวด

สานักปลัด

พ.ศ.

2562

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

พ.ศ..2561
โครงการ/กิจกรรม

5

โครงการประชุม
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสัญจรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติการปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
พื้นที่อาเภอบ้านกรวด
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร

40,000

อาเภอบ้านกรวด

สานักปลัด

6

โครงการปรับปรุง
จัดทาแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุง
จัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อาทิ
เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาสารวจข้อมูล
ภาคสนาม ค่าคัดลอกโฉนดที่ดิน

200,000

เทศบาลตาบล
บ้านกรวด

กองคลัง

7

โครงการจัดหา
ครุภณ
ั ฑ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอีส้ านักงานแบบไม่มี
ล้อบุนวมขนเหล็กขนาด 47×56×92 ซม.
จานวน 30 ตัว

48,000

เทศบาลตาบล

สานัก
ปลัดเทศบาล

โครงการจัดหา
ครุภณ
ั ฑ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นไม้วางเอกสาร ขนาด
กว้างไม่น้อยกว่า 2.50 เมตรสูง 2.20 เมตร
จานวน 4 หลัง

18,000

8

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

ลาดับ
ที่

พื้นที่

หน่วย
ดาเนินการ

บ้านกรวด

เทศบาลตาบล
บ้านกรวด

สานัก
ปลัดเทศบาล

พ.ศ.

2562

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

พ.ศ..2561
ลาดับ
ที่
9

10

11

12

13

14

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
ดาเนินการ

โครงการจัดหา
ครุภณ
ั ฑ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
โครงการจัดหา
ครุภณ
ั ฑ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
โครงการจัดหา
ครุภณ
ั ฑ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
โครงการจัดหา
ครุภณ
ั ฑ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
โครงการจัดหา
ครุภณ
ั ฑ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
โครงการจัดหา
ครุภณ
ั ฑ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีดหมึก (inkyet)
จานวน 1 เครื่อง

7,900

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื่อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึก จานวน 1 เครื่อง

4,300

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตูเ้ ก็บเอกสารแบบกระจก
บานเลื่อนขนาด 4 ฟุต จานวน 1 หลัง

5,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมาลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง

30,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED สีแบบ Network

7,900

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟ ขนาด
300 VA จานวน 1 เครื่อง

2,500

เทศบาลตาบล
บ้านกรวด
เทศบาลตาบล
บ้านกรวด
เทศบาลตาบล
บ้านกรวด
เทศบาลตาบล
บ้านกรวด
เทศบาลตาบล
บ้านกรวด
เทศบาลตาบล
บ้านกรวด

สานัก
ปลัดเทศบาล
สานัก
ปลัดเทศบาล
กองวิชาการ
และแผนงาน
กองวิชาการ
และแผนงาน
กองวิชาการ
และแผนงาน
กองวิชาการ
และแผนงาน

พ.ศ.

2562

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

พ.ศ..2561
ลาดับ
ที่
15

16

17

รวม

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
ดาเนินการ

โครงการจัดหา
ครุภณ
ั ฑ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค สาหรับงานประมวลผล จานวน 1
เครื่อง

21,000

โครงการจัดหา
ครุภณ
ั ฑ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีดหมึก (inkyet) จานวน
1 เครื่อง บาท

7,900

โครงการจัดหา
ครุภณ
ั ฑ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED สีแบบ Network

12,000

17

เทศบาลตาบล

กองคลัง

บ้านกรวด

เทศบาลตาบล

กองคลัง

บ้านกรวด

เทศบาลตาบล
บ้านกรวด

714,500

กองคลัง

พ.ศ.

2562

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

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข สุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี
5.2แผนงานรักษาความสงบภายใน
พ.ศ..2561
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการปกป้อง
สถาบันสาคัญของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความ
สมานฉันท์
โครงการป้องกันและ
ลดอุบัตเิ หตุทางท้อง
ถนนในช่วงเทศกาล
สาคัญ
โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันอัคคีภัย

2

3

4

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
ดาเนินการ

โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น “สถานที่
กลาง” อาเภอบ้าน
กรวด จังหวัดบุรรี ัมย์
ประจาปีงบประมาณ
2562

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปกป้องสถาบันสาคัญ
ของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์อาทิ
เช่น ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าพาหนะ
และรายจ่ายอื่น ๆ
เพื่อจ่ายใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลสาคัญ
วันปีใหม่ สงกรานต์ ค่าวัสดุอุปกรณ์

10,000

ในเขตเทศบาล

สานักปลัด

20,000

ในเขตเทศบาล

สานักปลัด

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
อัคคีภัย อาทิเช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
ค่าสถานที่ ค่าพาหนะ จัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์ และรายจ่ายอื่นๆ
เพื่อจ่ายให้ที่ทาการปกครองอาเภอบ้านกรวด
เป็นค่าเงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น “สถานที่กลาง” อาเภอ
บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ประจาปี
งบประมาณ 2562

30,000

ในเขตเทศบาล

สานักปลัด

15,000

ในเขตเทศบาล

สานัก
ปลัดเทศบาล

พ.ศ.

2562

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

26

พ.ศ..2561
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

พื้นที่

ดาเนินการ

5

โครงการจัดหา
ครุภณ
ั ฑ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานใน
สานักงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวืทยุ ระบบ
VHF/FM ชนืดมือถือ 5 วัตต์ จานวน 5 เครื่อง

60,000

เทศบาลตาบล
บ้านกรวด

6

โครงการจัดหา
ครุภณ
ั ฑ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต้นท์แบบประกอบ
โครงสร้างพร้อมผ้าเต้นท์ขนาด กว้างคูณยาว
3×3 เมตร จานวน 6 หลัง

42,000

เทศบาลตาบล
บ้านกรวด

รวม

หน่วย

6

177,000

สานักปลัด

สานักปลัด

พ.ศ.

2562

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

5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
พ.ศ..2561
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
ดาเนินการ

1

โครงการฝึกอบรมให้
ความรูผ้ ู้สูงอายุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าในการดาเนินโครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้ผศู้ ุงอายุ ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่า
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

50,000

ในเขตเทศบาล

กองสวัสดิการ

2

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
ควร
2

เพื่อจ่ายเป็นค่าในการดาเนินโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวิทยากร และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

20,000

ในเขตเทศบาล

กองสวัสดิการ

รวม

พ.ศ.

2562

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

70,000

5.4 แผนงานการศึกษา
พ.ศ..2561
ลาดับ
ที่
1

รวม

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
ดาเนินการ

โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ

1

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ ของรางวัล ค่าเช่า
เครื่องขยายเสียง ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด รางวัล
การแสดงของเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ค่าอาหารน้าดื่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

80,000

80,000

ในเขตเทศบาล

กองการศึกษา

พ.ศ.

2562

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

5.5 แผนงานสาธารณสุข
พ.ศ..2561
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
ดาเนินการ

1

โครงการควบคุม
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเคมีกาจัดยุง ทราย
กาจัดลูกน้า รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

30,000

ในเขตเทศบาล

กอง
สาธารณสุข

2

โครงการควบคุม
ป้องกันโรคติดต่อ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
รณรงค์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

20,000

ในเขตเทศบาล

กอง
สาธารณสุข

3

โครงการตลาดดีมี
มาตรฐาน

เพือ่ จ่ายเป็นค่าปรับปรุง บารุงรักษา หรือ
ซ่อมแซมตลาดที่ชารุดเสียหาย

30,000

ในเขตเทศบาล

กอง
สาธารณสุข

4

โครงการป้องกันและ
กาจัดโรคพิษสุนัขบ้า

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและ
กาจัดโรคพิษสุนัขบ้า เช่น วัคซีน เข็มฉีดยา
สุนัขและแมว ป้ายประชาสัมพันธ์

10,000

ในเขตเทศบาล

กอง
สาธารณสุข

พ.ศ.

2562

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

พ.ศ..2561
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

5

โครงการคัดแยกขยะ
จากต้นทางตามหลัก
3R ชุมชนกาญจนา
ภิเษก
โครงการคัดแยกขยะ
จากต้นทางตามหลัก
3R ชุมชนกานันเร็ม
โครงการคัดแยกขยะ
จากต้นทางตามหลัก
3R ชุมชนครุราษฎร์
ร่วมจิต
โครงการคัดแยกขยะ
จากต้นทางตามหลัก
3R ชุมชนโคกปราสาท
โครงการคัดแยกขยะ
จากต้นทางตามหลัก
3R ชุมชนปราสาท
ทอง
โครงการคัดแยกขยะ
จากต้นทางตามหลัก
3R ชุมชนพิทักษ์
มวลชน
โครงการคัดแยกขยะ
จากต้นทางตามหลัก
3R ชุมชนศาลเจ้าพ่อ
หลักเมือง

6

7

8

9

10

11

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
ดาเนินการ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าอาหาร
อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าวัสดุ

5,000

ชุมชนกาญจนา
ภืเษก

กอง
สาธารณสุข

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าอาหาร
อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าวัสดุ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าอาหาร
อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าวัสดุ

5,000

ชุมชนกานันเร็ม

กอง
สาธารณสุข

5,000

ชุมชนครุราษฎร์
ร่วมจิต

กอง
สาธารณสุข

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าอาหาร
อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าวัสดุ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าอาหาร
อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าวัสดุ

5,000

ชุมชนโคก
ปราสาท

กอง
สาธารณสุข

5,000

ชุมชนปราสาท
ทอง

กอง
สาธารณสุข

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าอาหาร
อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าวัสดุ

5,000

ชุมชนพิทักษ์
มวลชน

กอง
สาธารณสุข

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าอาหาร
อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าวัสดุ

5,000

ชุมชนศาลเจ้าพ่อ
หลักเมือง

กอง
สาธารณสุข

พ.ศ.

2562

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

พ.ศ..2561
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

12

โครงการคัดแยกขยะ
จากต้นทางตามหลัก
3R ชุมชนหมู่ 1
ปราสาท
โครงการคัดแยกขยะ
จากต้นทางตามหลัก
3R ชุมชนห้วยทะมอ
โครงการคัดแยกขยะ
จากต้นทางตามหลัก
3R ชุมชนศาลตานวง
โครงการป้องกัน
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ชุมชน
กาญจนาภิเษก
โครงการป้องกัน
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ชุมชน
กานันเร็ม
โครงการป้องกัน
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ชุมชนครุ
ราษฎร์ร่วมจิต
โครงการป้องกัน
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ชุมชนโคก
ปราสาท

13

14

15

16

17

18

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
ดาเนินการ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าอาหาร
อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าวัสดุ

5,000

ชุมชนหมู่ 1
ปราสาท

กอง
สาธารณสุข

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าอาหาร
อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าวัสดุ
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าอาหาร
อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าวัสดุ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าอาหาร
อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าวัสดุ

5,000

ชุมชนห้วยทะมอ

กอง
สาธารณสุข

5,000

ชุมชนศาลตานวง

กอง
สาธารณสุข

5,000

ชุมชนกาญจนา
ภิเษก

กอง
สาธารณสุข

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าอาหาร
อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าวัสดุ

5,000

ชุมชนกานันเร็ม

กอง
สาธารณสุข

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าอาหาร
อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าวัสดุ

5,000

ชุมชนครุราษฎร์
ร่วมจิต

กอง
สาธารณสุข

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าอาหาร
อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าวัสดุ

5,000

ชุมชนโคก
ปราสาท

กอง
สาธารณสุข

พ.ศ.

2562

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

พ.ศ..2561
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

19

โครงการป้องกัน
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ชุมชน
ปราสาททอง
โครงการป้องกัน
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ชุมชนพิทักษ์
มวลชน
โครงการป้องกัน
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ชุมชนศาลเจ้า
พ่อหลักเมือง
โครงการป้องกัน
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ชุมชนศาล
ตานวง
โครงการป้องกัน
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ชุมชนหมู่ 1
ปราสาท
โครงการป้องกัน
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ชุมชนห้วยทะ
มอ

20

21

22

23

24

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
ดาเนินการ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าอาหาร
อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าวัสดุ

5,000

ชุมชนปราสาท
ทอง

กอง
สาธารณสุข

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าอาหาร
อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าวัสดุ

5,000

ชุมชนพิทักษ์
มวลชน

กอง
สาธารณสุข

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าอาหาร
อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าวัสดุ

5,000

ชุมชนศาลเจ้าพ่อ
หลักเมือง

กอง
สาธารณสุข

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าอาหาร
อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าวัสดุ

5,000

ชุมชนศาลตานวง

กอง
สาธารณสุข

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าอาหาร
อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าวัสดุ

5,000

ชุมชนหมู่ 1
ปราสาท

กอง
สาธารณสุข

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าอาหาร
อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าวัสดุ

5,000

ชุมชนห้วยทะมอ

กอง
สาธารณสุข

พ.ศ.

2562

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

พ.ศ..2561
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

25

โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To be
number one ศูนย์เพื่อน
ใจวัยรุ่นในชุมชนหมู่บ้าน
ชุมชนพิทักษ์มวลชน
โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To be
number one ศูนย์เพื่อน
ใจวัยรุ่นในชุมชนหมู่บ้าน
ชุมชนกาญจนภิเษก
โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To be
number one ศูนย์เพื่อน
ใจวัยรุ่นในชุมชนหมู่บ้าน
ชุมชนศาลเจ้าพ่อหลัก
เมือง

26

27

28

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
ดาเนินการ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าอาหาร
อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ

10,000

ชุมชนพิทักษ์
มวลชน

กอง
สาธารณสุข

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าอาหาร
อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ

10,000

ชุมชนกาญจนภิ กอง
สาธารณสุข
เษก

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าอาหาร
อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ

10,000

ชุมชนศาลเจ้าพ่อ
หลักเมือง

กอง
สาธารณสุข

โครงการรณรงค์และแก้ไข เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าอาหาร
ปัญหายาเสพติด To be อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าป้าย
number one ศูนย์เพื่อน ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ
ใจวัยรุ่นในชุมชนหมู่บ้าน
ชุมชนห้วยทะมอ

10,000

ชุมชนห้วยทะมอ

กอง
สาธารณสุข

พ.ศ.

2562

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

พ.ศ..2561
ลาดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
ดาเนินการ

29

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าอาหาร
อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ

10,000

ชุมชนครุราษฎร์
ร่วมจิต

กอง
สาธารณสุข

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าอาหาร
อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ

10,000

ชุมชนศาลตานวง

กอง
สาธารณสุข

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าอาหาร
อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ

10,000

ชุมชนปราสาท
ทอง

กอง
สาธารณสุข

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าอาหาร
อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ

10,000

ชุมชนโคก
ปราสาท

กอง
สาธารณสุข

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าอาหาร
อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ

10,000

ชุมชนหมู่ 1
ปราสาท

กอง
สาธารณสุข

30

31

32

33

โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To be
number one ศูนย์เพื่อน
ใจวัยรุ่นในชุมชนหมู่บ้าน
ชุมชนครุราษฎร์ร่วมจิต
โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To be
number one ศูนย์เพื่อน
ใจวัยรุ่นในชุมชนหมู่บ้าน
ชุมชนศาลตานวง
โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To be
number one ศูนย์เพื่อน
ใจวัยรุ่นในชุมชนหมู่บ้าน
ชุมชนปราสาททอง
โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To be
number one ศูนย์เพื่อน
ใจวัยรุ่นในชุมชนหมู่บ้าน
ชุมชนโคกปราสาท
โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To be
number one ศูนย์เพื่อน
ใจวัยรุ่นในชุมชนหมู่บ้าน
ชุมชนหมู่ 1 ปราสาท

พ.ศ. 2562

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

พ.ศ..2561
ลาดับ
ที่
34

รวม

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
ดาเนินการ

โครงการรณรงค์และแก้ไข เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าอาหาร
ปัญหายาเสพติด To be
อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าป้าย
number one ศูนย์เพื่อนใจ ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ
วัยรุ่นในชุมชนหมู่บ้าน
ชุมชนกานันเร็ม
34

10,000

ชุมชนกานันเร็ม

พ.ศ.

2562

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

กอง
สาธารณสุข

290,000

5.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
พ.ศ..2561
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
ดาเนินการ

1

โครงการจัดประชุม
ประชาคม

2.

โครงการโรงเรียนผูส้ ูงอายุ
เทศบาลตาบลบ้านกรวด

3

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
การทาไข่เค็ม

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุม
ประชาคม เพื่อส่งเสริการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทาแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาเทศบาล เช่นการจัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียน-การสอน
การจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น ค่าวัสดุ ค่า
วิทยากร ค่าเครื่องดืม่ และค่าเครือ่ งใช้
อื่นๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม
อาชีพการทาไข่เค็ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

35,000

ในเขตเทศบาล

กองสวัสดิการ

60,000

ในเขตเทศบาล

กองสวัสดิการ

20,000

ในเขตเทศบาล

กองสวัสดิการ

พ.ศ.

2562

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

34

พ.ศ..2561
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
ดาเนินการ

4

โครงการฝีกอบรมอาชีพ
การทอสื่อกก

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝีกอบรม
อาชีพการทอสื่อกก เช่นค่าวิทยากร ค่า
วัสดุ ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

20,000

ในเขตเทศบาล

กองสวัสดิการ

5

โครงการฝึกอบรมอาชีพทา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม
ลูกประคบ
อาชีพการทาลูกประคบ ค่าวิทยากร ค่า
วัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม

20,000

ในเขตเทศบาล

กองสวัสดิการ

6

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
การแปรรูปอาหาร

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม
อาชีพการแปรรูปอาหาร ค่าวิทยากร ค่า
วัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม

20,000

ในเขตเทศบาล

กองสวัสดิการ

7

โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพทาขนมไทย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม
อาชีพการทาขนมไทย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จานวน บาท

20,000

ในเขตเทศบาล

กองสวัสดิการ

9

โครงการป้องกันและแก้ไข เพื่อจ่ายสนับสนุนงบประมาณให้แก่ที่ทา
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ การปกครองอาเภอบ้านกรวด
อาเภอบ้านกรวด ประจาปี
2562

๒0,000

ในเขตเทศบาล

สานัก
ปลัดเทศบาล

พ.ศ.

2562

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

พ.ศ..2561
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

10

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
“สถานที่กลาง” อาเภอ
บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
ประจาปีงบประมาณ
2562
โครงการจัดหารายได้เพื่อ
จัดกิจกรรมสาธารณกุศล
และให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ได้รับความ
เดือดร้อนตามภารกิจของ
กิ่งกาชาดอาเภอบ้านกรวด
ประจาปีงบประมาณ
2562
โครงการจัดหารายได้เพื่อ
จัดกิจกรรมสาธารณกุศล
และให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจของ
เหล่ากาชาดจังหวัดบุรรี ัมย์
ประจาปีงบประมาณ
2562

11

12

รวม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
ดาเนินการ

12

เพื่อจ่ายให้กิ่งกาชาดอาเภอบ้านกรวดเป็น
ค่าเงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบตั ิการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น “สถานที่กลาง”
อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรรี ัมย์ ประจาปี
งบประมาณ 2562

15,000

ในเขตเทศบาล

สานัก
ปลัดเทศบาล

เพือ่ จ่ายให้กิ่งกาชาดอาเภอบ้านกรวดเป็น
ค่าเงินอุดหนุนโครงการจัดหารายได้เพื่อ
จัดกิจกรรม สาธารณกุศล และให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน
ตามภารกิจของกิ่งกาชาดอาเภอบ้านกรวด
ประจาปีงบประมาณ 2562

20,000

ในเขตเทศบาล

สานัก
ปลัดเทศบาล

เพื่อจ่ายให้สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์ เป็นค่าเงินอุดหนุนตามโครงการ
จัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศล
และให้ความช่วยเหลือประชาชนตาม
ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรรี ัมย์
ประจาปีงบประมาณ 2562

20,000

จังหวัดบุรีรมั ย์

สานัก
ปลัดเทศบาล

270,000

พ.ศ.

2562

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

5.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
พ.ศ..2561
ลาดับ
ที่
1

2

รวม

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
ดาเนินการ

โครงการกีฬาต้านยา
เสพติด ประจาปี
2562

เพื่อจ่ายให้ที่ทาการปกครองอาเภอ
บ้านกรวด เป็นค่าอุดหนุนโครงการ
กีฬาต้านยาเสพติด ประจาปี 2562

10,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นบ้านกรวด

เพื่อจ่ายให้ที่ทาการปกครองอาเภอ
บ้านกรวดเป็นค่าอุดหนุน โครงการ
แข่งขันกีฬาท้องถิ่นบ้านกรวด
ประจาปี 2562

40,000

2

อาเภอ
บ้านกรวด

อาเภอ
บ้านกรวด

50,000

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

พ.ศ.

2562

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

5.9 แผนงานงบกลาง
พ.ศ..2561
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

พื้นที่

หน่วย
ดาเนินการ

1

โครงการสงเคราะห์เบีย้ ยัง เป็นเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ
ชีพแก่ผู้สูงอายุ

3,524,000

ในเขตเทศบาล

กองสวัสดิการ
สังคม

2

โครงการสงเคราะห์เบีย้ ยัง เป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ
ชีพแก่ผู้พิการ

1,248,000

ในเขตเทศบาล

กองสวัสดิการ
สังคม

3

โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วย
เอดส์

18,000

ในเขตเทศบาล

กองสวัสดิการ

รวม

3

สงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

สังคม
4,790,000

พ.ศ.

2562

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

