บ ัญชโี ครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารสว่ นตําบลบางเตย อําเภอเมืองฉะเชงิ เทรา จ ังหว ัดฉะเชงิ เทรา
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ั
2. ยุทธศาสตร์การพ ัฒนาด้านการจ ัดระเบียบชุมชน/สงคม
และการร ักษาความสงบเรียบร้อย
2.1 แผนงานการร ักษาความสงบภายใน
ลําด ับ
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที* หน่วยงาน พ.ศ.2560
โครงการ
ร ับผิดชอบหล ัก
(บาท) ดําเนินการ
. จากโครงการ
ที*
ทีเ* กิดขึน
1 โครงการป้ องกันและลดอุบต
ั เิ หตุ
ตังจุ
ทดางถนน
บริการ เพือป้ องกันและลดอุบต
ั 20,000
เิ หตุทางถนน
ตําบลบางเตย สํานักปลัด
ในชว่ งเทศกาลปี ใหม่
ในชว่ งเทศกาลปี ใหม่
2 โครงการป้ องกันและลดอุบต
ั เิ หตุ
ตังจุ
ทดางถนน
บริการ เพือป้ องกันและลดอุบต
ั 20,000
เิ หตุทางถนน
ตําบลบางเตย สํานักปลัด
ในชว่ งเทศกาลสงกรานต์
ในชว่ งเทศกาลสงกรานต์
3 โครงการฝึ กอบรมการป้ องกันและบรรเทา
เพืออบรมให ้ความรู ้เกียวกับการป้ องกั30,000
นและบรรเทา
ตําบลบางเตย สํานักปลัด
ิ อบต. ผู ้นํ า
สาธารณภัย
สาธารณภัย ให ้กับ ผู ้บริหาร สมาชก
ชุมชน อปพร.และเจ ้าหน ้าที
4 โครงการติดตังกล ้องวงจรปิ ดตํเพื
อจ่ายเป็ นค่าติดตังกล ้องวงจรปิ ด1,523,000
ภายในตําบล
าบลบางเตย
หมูท
่ ี 1 - 13 สํานักปลัด
บางเตย
ตําบลบางเตย
ื
5 รถยนต์บรรทุกนํ าดับเพลิงแบบอเนกประสงค์
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซอรถยนต์
บรรทุก2,500,000อบต.บางเตย
นํ าดับเพลิง
สํานักปลัด
้ อ
่ ม
พร ้อมติดตังเครนไฮดรอลิค และกระเช
แบบอเนกประสงค์
าซ
พร ้อมติดตังเครนไฮดรอลิค และ
้ อ
่ มไฟฟ้ า จํานวน 1 คัน (ชนิด 6 ล ้อ)
กระเชาซ
ไฟฟ้ า
ความจุถงั นํ าไม่น ้อยกว่า 3,000 ลิตร มีกําลัง
(ก ันเงิน ปี 2560)
แรงม ้าไม่น ้อยกว่า 170 แรงม ้า พร ้อมติดตังเครน
้ อ
่ มไฟฟ้ ายกสูงไม่น ้อยกว่า
ไฮดรอลิคและกระเชาซ
10 เมตร และติดตังปั5 มสูบนํ าแรงดันสูง พร ้อม
อุปกรณ์ประจํารถ

แบบ ผด.02
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2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลําด ับ
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที* หน่วยงาน พ.ศ.2560
โครงการ
ร ับผิดชอบหล ัก
(บาท) ดําเนินการ
. จากโครงการ
ที*
ทีเ* กิดขึน
1 โครงการป้ องกันและแก ้ไขปั ญกิ
จกรรมสง่ เสริ
13,000
ด ตําบลบางเตย สํานักปลัด
หายาเสพติ
ด มบําบัดฟื นฟู/ผู ้ติดยาเสพติ
ี ให ้แก่ผู ้ผ่านการบําบัด
สง่ เสริมการฝึ กอบรมอาชพ
รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ สถานที*

หน่วยงาน พ.ศ.2560

พ.ศ.2561

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

2.3 แผนงานงบกลาง
ลําด ับ
โครงการ
ที*
1 เงินสํารองจ่าย

(บาท) ดําเนินการ
ร ับผิดชอบหล ัก
. จากโครงการ
ทีเ* กิดขึน
ค่าใชจ่้ ายในกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภั
ยเกิดขึนหรื
อ
300,000
ตําบลบางเตย
สํานักปลัด
บรรเทาปั ญหาความเดือดร ้อนของประชาชนเป็ น
สว่ นรวม
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