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คานา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตาบลบ้านผือ ได้จัดทาขึ้นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ ข้อ 25 ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
โครงการที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 26 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่าง
แผนการดาเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการ
ด าเนิ น งาน และข้ อ 27 แผนการด าเนิ น งานให้ จั ด ท าให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ป ระกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

เทศบาลตาบลบ้านผือ หวังเป็นอย่างยิ่ งว่า แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จะเป็นแนวทางในการดาเนินงาน เพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่เทศบาลฯ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

นายอานวย อุดมเจริญไมตรี
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านผือ
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สาหรับแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตาบลบ้านผือ จัดทา
ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งประกาศใช้เมื่อ วันที่
17 กันยายน พ.ศ. 2564 ตามกรอบของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และที่แก้ไขเพิ่มเติ ม แสดงถึง
รายละเอีย ดแผนงาน โครงการพัฒ นาและกิจกรรมที่ดาเนิ นการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตาบลบ้านผือ
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนิน งานของเทศบาลฯ ให้ มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล

สารบัญ

หน้า ข

หน้า ข

หน้า
ส่วนที่ 1 บทนา ....................................................................................................................................................... ๑
บทนา ................................................................................................................................................................. ๑
วัตถุประสงค์ ....................................................................................................................................................... ๑
ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน ................................................................................................................. ๑
ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน ....................................................................................................................... ๓
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ........................................................................................................................................... 4
บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ .......................................................................................................... 4
บัญชีสรุปจานวนครุภัณฑ์ และงบประมาณ ......................................................................................................... 6
บัญชีโครงการพัฒนา กิจกรรม และงบประมาณ.................................................................................................. 7
ยุทธศาสตร์เทศบาล : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน......................................................................... 7
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา ........................................................................................................... 7
ยุทธศาสตร์เทศบาล : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคม........................................................................................11
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน .........................................................................................................11
แผนงาน การศึกษา ...................................................................................................................................12
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ .....................................................................................12
แผนงาน สังคมสงเคราะห์ .........................................................................................................................15
แผนงาน สาธารณสุข ................................................................................................................................15
แผนงาน เคหะและชุมชน..........................................................................................................................16
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน .....................................................................................................17
แผนงาน งบกลาง......................................................................................................................................17
ยุทธศาสตร์เทศบาล : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเศรษฐกิจ ..................................................................................18
แผนงาน สังคมสงเคราะห์ .........................................................................................................................18
ยุทธศาสตร์เทศบาล : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม .........................................19
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน .....................................................................................................19
ยุทธศาสตร์เทศบาล : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเมืองและการบริหาร...........................................................20
แผนงาน บริหารงานทั่วไป ........................................................................................................................20
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน .........................................................................................................22
บัญชีครุภัณฑ์และงบประมาณ...........................................................................................................................23
ประเภทครุภัณฑ์ สานักงาน .........................................................................................................................23
แผนงาน บริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) ...........................................................................................23
แผนงาน บริหารงานทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ) .......................................................................24
แผนงาน บริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง) .......................................................................................24
แผนงาน สาธารณสุข ................................................................................................................................25

ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ .......................................................................................25
แผนงาน บริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง) .......................................................................................25
ประเภทครุภัณฑ์ โรงงาน .............................................................................................................................26
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา .........................................................................................................26
ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น ......................................................................................................................26
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน (งานป้องกัน)....................................................................................26
ประเภทครุภัณฑ์ ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์..................................................................................27
แผนงาน บริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) ...........................................................................................27
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน (งานป้องกัน)....................................................................................27

หน้า ค

หน้า ค

ส่วนที่ 1 บทนา
บทนา

วัตถุประสงค์
1) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
2) เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ
เทศบาล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
3) เพื่อให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได้
ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 5 การนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
ข้อ 26 การจัดทาแผนการดาเนินงานให้ดาเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้ องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น
แผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
หน้า ๑

หน้า ๑

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 การนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ได้กาหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนการดาเนินงาน ตามข้อ 26 และข้อ 27
แผนการดาเนินงาน หมายความว่า แผนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนิ นการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจาปีงบประมาณนั้น
แผนการดาเนิ น งานให้ จั ดทาให้แล้ วเสร็จภายในสามสิ บวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลตาบลบ้านผือ จัดทาขึ้นเพื่อให้
สอดคล้องกับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 17 กันยายน
พ.ศ. 2564 ตามกรอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ถึงที่แก้ไข ครั้งที่ 3 และที่เพิ่มเติม/เปลี่ยน ฉบับที่
....... แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่เทศบาลฯ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงาน ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานและการติดตาม
ประเมินผล

ข้อ 27 แผนการดาเนิ น งานให้ จัดทาให้ แล้วเสร็จภายในสามสิ บวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
การขยายเวลาการจัดทาและแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจผู้บริหารท้องถิ่น
รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาลฯ

จัดทาร่างแผนการดาเนินงาน
เสนอร่างแผนการดาเนินงาน
ต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ

เสนอร่างแผนการดาเนินงานต่อ
ผู้บริหาร

ประกาศแผนการดาเนินงาน

ผู้บริหาร

ปิดประกาศภายใน 15 วัน
นับแต่วันประกาศ
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พิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลฯ

ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
1) เป็นเครื่องมือสาคัญในการบริห ารงานของผู้บริห ารเทศบาล เพื่อควบคุมการดาเนินงานให้
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2) การจาแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการและกิจกรรมในแผนการดาเนินงานจะทา
ให้การติดตามและประเมินผลมีความสะดวก
3) การดาเนินงานและการบริหารงบประมาณเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
4) การบูรณาการและการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ของเทศบาลฯ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5) ผลการปฏิบัติงานสามารถนามาใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานในปีถัดไป
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ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ
บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลบ้านผือ
ยุทธศาสตร์
แผนงาน

ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ
แผนงาน สังคมสงเคราะห์

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด

จานวนงบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ทั้งหมด

12

4,135,000

กองช่าง

3
3
14
1
6
3
1
4

100,000
1,057,980
935,000
10,000
340,000
900,000
180,000
12,010,800

งานป้องกันฯ
กองการศึกษา
กองการศึกษา,สานักปลัดฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม,
กองสาธารณสุขฯ

1

10,000

กองสวัสดิการสังคม

หน้า 4

หน้า 4

ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ยุทธศาสตร์ ด้านสังคม
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
แผนงาน การศึกษา
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
แผนงาน สังคมสงเคราะห์
แผนงาน สาธารณสุข
แผนงาน เคหะและชุมชน
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงาน งบกลาง

จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการ

แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร์
แผนงาน

จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด

จานวนงบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2

70,000

กองสวัสดิการสังคม,
กองสาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร์ ด้านการเมืองและการบริหาร
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

6
1

110,000
200,000

สานักปลัดฯ
สานักปลัดฯ

หน้า 5

หน้า 5

บัญชีสรุปจานวนครุภัณฑ์ และงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลบ้านผือ
ประเภทครุภัณฑ์
แผนงาน

คิดเป็นร้อยละ
ของรายการ
ทั้งหมด

จานวนงบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ทั้งหมด

3
1
2
2

45,000
22,600
40,800
49,600

สานักปลัดฯ
กองยุทธศาสตร์ฯ
กองคลัง
กองสาธารณสุขฯ

2

32,000

กองคลัง

3

15,500

กองช่าง

1

500,000

งานป้องกันฯ

1
1

45,000
20,000

สานักปลัดฯ
งานป้องกันฯ

หน้า 6

หน้า 6

ครุภัณฑ์สานักงาน
แผนงาน บริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
แผนงาน บริหารงานทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
แผนงาน บริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
แผนงาน สาธารณสุข
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
แผนงาน บริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
ครุภัณฑ์โรงงาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ครุภัณฑ์อื่น
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนงาน บริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

จานวนรายการ
ที่ดาเนินการ

แบบ ผด.01

บัญชีโครงการพัฒนา กิจกรรม และงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลบ้านผือ

แบบ ผด.02

ที่
1

โครงการ
โครงการก่อสร้างสัญญาณไฟ
จราจร สี่แยกจันทรารามตัดกับ
ถนนพลับผือ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ก่อสร้างสัญญาณไฟจราจรสี่
แยกจันทรารามตัดกับถนน
พลับผือ

งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
(บาท)
ดาเนินการ
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
880,000 แยกจันทราราม
กองช่าง
ตัดกับถนนพลับผือ
บ้านจันทราราม
หมู่ 14 ,บ้านถ่อน
หมู่ 2

หน้า 7

หน้า 7

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กับยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง และยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมการ
พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ กับยุทธศาสตร์ที่ 4 : การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว
โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพด้านที่ตั้งเพื่อสร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางไมซ์ของอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง (GMS MICE & Tourism City) กับยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์เทศบาล : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
(บาท)
479,000

สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ดาเนินการ
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ซอยขุนทอง บ้าน
กองช่าง
ถ่อนใหม่ หมู่ 12

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5 ม.
ยาว 89 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่
ทาง ลูกรัง ข้างละ 0.20 ม.
หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า
445 ตร.ม.
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม.
เสริมเหล็ก ซอยพนมรัตน์ บ้าน ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม.
ผือ หมู่ที่ 3
ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.20 ม.
หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า
900 ตร.ม.
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังข้าง ก่อสร้างถนน ลูกรังพร้อมเกลี่ย
บ้านนายสุวรรณ ศรีทุม บ้าน
ตกแต่งตลอดสาย กว้าง 6 ม.
หัวคู หมู่ 1
ยาว 94 ม. หรือปริมาตรดินไม่
น้อยกว่า 225.60 ลบ.ม.และ
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า
118.44 ลบ.ม.

242,000

ถนนข้างอ่างเก็บ
น้าวังเดือนห้า
บ้านถ่อน หมู่ 2

กองช่าง

491,000

แยกจันทราราม
ตัดกับถนน
พลับผือ บ้านจัน
ทราราม หมู่ 14 ,
บ้านถ่อน หมู่ 2
ถนนข้างบ้านนาย
สุวรรณ ศรีทุม
บ้านหัวคู หมู่ 1

กองช่าง

โครงการ

2

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยขุนทอง
บ้านถ่อนใหม่ หมู่ 12

3

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนข้างอ่างเก็บน้า
วังเดือนห้า บ้านถ่อน หมู่ 2

4

5

50,000

หน้า 8

กองช่าง

หน้า 8

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม.
ยาว 216 ม. หนา 0.15 ม.
ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.20 ม.
หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า
864 ตร.ม.

ที่

ที่
6

7

9

หน้า 9

หน้า 9

8

รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการขุดลอกลาห้วยน้อย ที่ ขุดลอกลาห้วย ยาว 400 ม.
45,000 ลาห้วยน้อย บ้าน
กองช่าง
นายายสมโภชน์ ปันนา ลาห้วย ปากกว้าง 5 ม. ก้นกว้าง 1 ม.
ศรีสาราญ หมู่ 8
น้อย- โศกบักแก้ว บ้านศรี
ลึกรวม 2 ม. ปริมาตรดินขุดไม่
สาราญ หมู่ 8
น้อยกว่า 1,500 ลบ.ม.
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ก่อสร้างคันหินรางตื้นยาว 168 255,000 ถนนบริบาลภูมิ
กองช่าง
คอร.รูปตัวยู พร้อมทางเท้า
ม. พร้อมทางเท้า คสล. พื้นที่ไม่
เขตต์(ทางวิทยาลัย
ถนนบริบาลภูมิเขตต์(ทางไป
น้อยกว่า 206 ตร.ม.
การอาชีพทั้ง2ด้าน)
วิทยาลัยการอาชีพทั้ง 2 ด้าน)
บ้านหัวคู 2 หมู่ 1
บ้านหัวคู2 หมู่ 1
โครงการปรับปรุงอาคาร
ปรับปรุงอาคารสานักงานชั้น
50,000 อาคารสานักงานชั้น
กองช่าง
สานักงานชั้นล่างอาคารสามชั้น ล่างอาคารสามชั้น
ล่างอาคารสามชั้น
เทศบาลตาบลบ้าน
ผือ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5 ม. 273,000 ซอยข้างบ้านอ.บุญ
กองช่าง
เสริมเหล็ก ทางหลวงสาย
ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม.
หนัก บ้านศรี
2020-2021(ซอยข้างบ้านอ. ไหล่ทาง ลูกรัง ข้างละ 0.20 ม.
สาราญ หมู่ 8
บุญหนัก)บ้านศรีสาราญ หมู่ 8 หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า
500 ตร.ม.
โครงการ

โครงการ

พ.ศ. 2565
งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ. 2564
(บาท)
ดาเนินการ
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
491,000 ซอยตรงข้ามโรงเรียน กองช่าง
เตรียมอุดมฯ บ้าน
ศรีสาราญ หมู่ 8
498,000 ถนนตรงข้ามถนน
เฉลิมพระเกียรติ
(ข้างบ้านนาย
โกเมนทร์) บ้าน
ถ่อน หมู่ 2
381,000 ถนนข้างบ่อขยะ
บ้านผือ หมู่ 3

หน้า 10

กองช่าง

กองช่าง

หน้า 10

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม.
เสริมเหล็ก ซอยตรงข้าม
ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม.
โรงเรียนเตรียมอุดมฯ บ้าน
ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.20 ม.
ศรีสาราญ หมู่ 8
หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า
900 ตร.ม.
11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม.
เสริมเหล็ก ถนนตรงข้ามถนน ยาว 225 ม. หนา 0.15 ม.
เฉลิมพระเกียรติ(ข้างบ้านนาย ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.20 ม.
โกเมนทร์) บ้านถ่อน หมู่ 2
หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า
900 ตร.ม.
12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 6 ม.
เสริมเหล็ก ถนนข้างบ่อขยะ
ยาว 118 ม. หนา 0.15 ม.
บ้านผือ หมู่ 3
ไหล่ทาง ลูกรัง ข้างละ 0.20 ม.
หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า
708 ตร.ม.
ที่

ที่
1

3

หน้า 11

หน้า 11

2

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง /ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน / ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสัง คม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
และยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ ที่ 3 : การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์เทศบาล : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคม
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
โครงการ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการอบรมทบทวน
ศูนย์อปพร. ช่วยเหลือภารกิจ
50,000 ห้องประชุม
สานัก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล ด้านป้องกันและบรรเทาสา
เทศบาลตาบลบ้าน ปลัดเทศบาล
เรือน
ธารณภัย และสามาชิกได้
ผือ
รับทราบข้อมูลข่าวสาร
ประชาชนปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินจากสาธารณภัย
โครงการรณรงค์ป้องกันและ ตั้งจุดตรวจร่วมกับหน่วยงานที่ 30,000
จุดอานวยความ
สานัก
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายกับ
สะดวกให้กับผู้ใช้ ปลัดเทศบาล
เทศกาล
ผู้กระทาผิดกฎหมายจราจร
ยวดยานพาหนะ
อย่างเป็นระบบ
ภายในเขตเทศบาล
ตาบลบ้านผือ
โครงการรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดมีการ
20,000
ภายในเขตเทศบาล สานัก
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ประสานงานบูรณาการทุกภาค
ตาบลบ้านผือ
ปลัดเทศบาล
ส่วนที่เกี่ยวข้อง

แผนงาน การศึกษา
ที่
1
2
3

1
2

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
โครงการ
จากโครงการ
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน จัดแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชนใน
เขตเทศบาล ทั้ง 9 ชุมชน
โครงการแข่งขันกีฬา
จัดการแข่งขันกีฬา ด้านภัยยา
เยาวชนอาเภอบ้านผือ
เสพติด เช่น บาสเกตบอล
วอลเล่ย์บอล ตะกร้อ ฟุตบอล

งบประมาณ
(บาท)
40,000

สถานที่
ดาเนินการ
-

พ.ศ. 2565
หน่วยงาน พ.ศ. 2564
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา

20,000

ศพด.ทั้ง 2 ศูนย์

กองการศึกษา

637,980

ศพด.ทั้ง 2 ศูนย์

กองการศึกษา

งบประมาณ
(บาท)
50,000

สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ดาเนินการ
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สนามกีฬาเทศบาล กองการศึกษา

หน้า 12

ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
โครงการศึกษาดูงานสภา
เด็กและเยาวชนมีประสบการณ์
สภาเด็กและเยาวชน
เรียนรู้ใหม่
โครงการส่งเสริมพัฒนา
สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัด
กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็ก กิจกรรมวันพ่อ วันแม่ ปฐมนิเทศ
เล็ก
ไหว้ครู วันสาคัญทางพุทธศาสนา
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย -ค่าอาหารกลางสาหรับศูนย์
การบริหารสถานศึกษา
พัฒนาเด็กเล็ก
-ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
-ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการ

30,000

เทศบาลตาบลบ้าน กองการศึกษา
ผือ

หน้า 12

ที่

โครงการ
โครงการจัดงานประเพณี
บุญบั้งไฟ

4

เงินอุดหนุนประเพณีบั้งไฟ

5

โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง

6

เงินอุดหนุนโครงการ
ประเพณีลอยกระทง
โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์

7
8
9

เงินอุดหนุนประเพณี
สงกรานต์
โครงการวันเด็กแห่งชาติ

10 โครงการทาบุญตักบาตรวัน
ขึ้นปีใหม่

งบประมาณ
(บาท)
20,000

สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ดาเนินการ
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

225,000

ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

50,000

ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

180,000

ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

30,000

ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

225,000

ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

50,000

ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

3,000

ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

หน้า 13

หน้า 13

3

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
จัดงานประกวดขบวนแห่การ
ประกวดตกแต่งรถบั้งไฟ การ
ประกวดการจุดบั้งไฟ ทั้ง 9 ชุมชน
อุดหนุนงบประมาณประเพณีบุญ
บั้งไฟ ทั้ง 9 ชุมชน
จัดงานประเพณีลอยกระทง จัด
ขบวนแห่และประกวดนางนพ
มาศ ทั้ง 9 ชุมชน
อุดหนุนงบประมาณงานประเพณี
ลอยกระทง ทั้ง 9 ชุมชน
จัดให้มีการสงฆ์น้าพระ การ
ประกวดขบวนแห่และนาง
สงกรานต์ ทั้ง 9 ชุมชน
อุดหนุนงบประมาณงานประเพณี
สงกรานต์ ทั้ง 9 ชุมชน
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมี
กิจกรรมการละเล่น ประกวด การ
แข่งขัน การเล่นเกมส์ ฯลฯ
จัดพิธีทาบุญตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้งเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
แด่พระภิกษุสงฆ์

ที่
11
12
13

งบประมาณ
(บาท)
30,000

สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ดาเนินการ
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ภายในเขตเทศบาล กองการศึกษา

20,000

ในเขตเทศบาลฯ

สานักปลัด

12,000

ในเขตเทศบาลฯ

สานักปลัด

10,000

สานักงานเทศบาล
ตาบลบ้านผือ

สานัก
ปลัดเทศบาล

หน้า 14

หน้า 14

14

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
โครงการวันผู้สูงอายุ
จัดงานวันผู้สูงอายุให้ประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรมรดน้าดาหัว
ขอพรจากผู้สูงอายุ
โครงการขอรับเงินอุดหนุน เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
งานประเพณีประจาปีทุ่งศรี ประเพณีท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน
เมืองอุดรธานี
การท่องเที่ยวในชุมชน
โครงการขอรับเงินอุดหนุน อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีของดี อาเภอบ้าน ประพณีไทยพวน
ผือ
โครงการสืบสานประเพณี เพื่อให้ชุมชุมได้ศึกษาเรียนรู้
วัฒนธรรมไทยพวน
ศิลปวัฒนธรรม ,ภาษาไทยพวน
และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาว
ไทยพวนมาพัฒนาและต่อยอดให้
นามาประยุกต์ใช้ได้ในสมัย
ปัจจุบัน
โครงการ

แผนงาน สังคมสงเคราะห์
ที่
1

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
-จัดสวัสดิการสาหรับผู้ด้วย
โอกาสและสงเคราะห์ผู้ยากไร้
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่า
วัสดุ

งบประมาณ
(บาท)
10,000

สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ดาเนินการ
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เทศบาลตาบลบ้าน กองสวัสดิการ
ผือ
สังคม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
โครงการควบคุมและป้องกัน - อบรมแกนนา/
การระบาดของโรคที่เกิด
กลุ่มเป้าหมาย
ใหม่อย่างเฉียบพลันฯ
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน -ประชาสัมพันธ์และรณรงค์
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า -ออกฉี ด วั ค ซี น แก่ สุ นั ข และ
ตามปณิธานสมเด็จพระเจ้า แมว
น้องนางเธอเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารีฯ
โครงการควบคุมและป้องกัน -ประชาสัมพันธ์และรณรงค์
โรคไข้เลือดออก
-อบรมแกนนา/กลุ่มเป้าหมาย
-ออกฉีดพ่นหมอกควันกาจัด
ยุงลาย

งบประมาณ
(บาท)
100,000

สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ดาเนินการ
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ภายในเขตเทศบาล
กอง
สาธารณสุขฯ

โครงการ
โครงการจัดสวัสดิการ
สาหรับผู้ด้อยโอกาส

แผนงาน สาธารณสุข
ที่
1

3

50,000

ภายในเขตเทศบาล

กอง
สาธารณสุขฯ

100,000

ภายในเขตเทศบาล

กอง
สาธารณสุขฯ

หน้า 15

หน้า 15

2

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
- อบรมแกนนา/กลุ่มเป้าหมาย

ที่

โครงการ

4

โครงการอนามัยเจริญพันธุ์

5

โครงการอบรม
- อบรมแกนนา/
ผู้ประกอบการและผู้บริโภค กลุม่ เป้าหมาย
โครงการตลาดสดน่าซื้อ
- อบรมแกนนา/
กลุ่มเป้าหมาย

6

งบประมาณ
(บาท)
30,000
30,000
30,000

สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ดาเนินการ
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ภายในเขตเทศบาล
กอง
สาธารณสุขฯ
ภายในเขตเทศบาล
กอง
สาธารณสุขฯ
ภายในเขตเทศบาล
กอง
สาธารณสุขฯ

แผนงาน เคหะและชุมชน
โครงการ

1

โครงการควบคุมมาตรฐาน
การระบายน้าทิ้งตลาดสด
เทศบาลตาบลบ้านผือ
โครงการบริหารจัดการระบบ
จัดการสิ่งปฏิกูล

2

3

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงที่
ทิ้งขยะ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
-จัดทาระบบบาบัดน้าเสีย
-ติดตั้งบ่อดักไขมัน

งบประมาณ
(บาท)
500,000

สถานที่
ดาเนินการ
ตลาดสดเทศบาล

-จัดทาระบบบาบัดสิ่งปฏิกูล
-ติดตั้งบ่อเกรอะ/บ่อซึม หรือถัง
บาบัดสาเร็จรูป

200,000

- ที่ทิ้งขยะเทศบาล

จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อมา
ดาเนินการปรับปรุงที่ทิ้งขยะ
ของเทศบาล

200,000

ตาบลบ้านผือ
- ป่ า ช้ า สาธารณะ
บ้านหัวคู 1
ที่ทิ้งขยะเทศบาล

หน้า 16

หน่วยงาน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กอง
สาธารณสุขฯ
กอง
สาธารณสุขฯ
กอง
สาธารณสุขฯ

หน้า 16

ที่

ที่
1

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรมที่
โครงการ
เกิดขึ้นจากโครงการ
โครงการพระราชดาริด้าน
สนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชน/
สาธารณสุข
หมู่บ้านแห่งละ ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจัดทาโครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข อย่างน้อย ๓
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)
180,000

พ.ศ. 2565
สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ. 2564
ดาเนินการ
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ชุมชน/หมู่บ้าน
กอง
จานวน 8 หมู่บ้าน สาธารณสุขฯ
9 ชุมชนในเขต
เทศบาล

แผนงาน งบกลาง
ที่

2
3

4

หน้า 17

หน่วยงาน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กอง
สาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม

หน้า 17

1

รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
สถานที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ
เงินสมทบกองทุนหลักประกัน เงินสนับสนุนเพื่อสมทบกองทุน 180,000 ภายในเขตเทศบาล
สุขภาพระดับท้องถิ่น
กลักประกันสุขภาพเทศบาล
ตาบลบ้านผือ
โครงการสร้างหลักประกัน
-เป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
9,708,000 เทศบาลตาบลบ้าน
รายได้แก่ผู้สูงอายุ
ภายในเขตเทศบาลตาบลบ้าน
ผือ
ผือ
โครงการสนับสนุนการ
-เป็นค่าเบี้ยยังชีพความพิการ
2,032,800 เทศบาลตาบลบ้าน
เสริมสร้างสวัสดิการสังคม
ตามโครงการสนับสนุนการ
ผือ
ให้แก่คนพิการหรือทุพพล
เสริมสร้างสวัสดิการให้แก่คน
ภาพ
พิการหรือทุพพลภาพ
โครงการเพื่อการสงเคราะห์ -เป็นค่าสงเคราะห์สาหรับผู้ป่วย 90,000 เทศบาลตาบลบ้าน
สาหรับผู้ป่วยโรคเอดส์
โรคเอดส์ ตามบัญชีรายชื่อผู้มี
ผือ
สิทธิฯ
โครงการ

ที่
1

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง และยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมการ
พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ กับยุทธศาสตร์ที่ 3 : การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มี
ความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์เทศบาล : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเศรษฐกิจ
แผนงาน สังคมสงเคราะห์
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
โครงการ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการส่งเสริมและพัฒนา -ส่งเสริมและพัฒนาชีวิต
10, 000 เทศบาลตาบลบ้าน กองสวัสดิการ
ชีวิตผู้พิการและกลุ่มอาชีพ
ผู้พิการ และกลุ่มอาชีพ
ผือ
สังคม

หน้า 18

หน้า 18

ที่
1
2

หน้า 19

หน้า 19

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพด้านที่ตั้งเพื่อสร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางไมซ์ของ
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง (GMS MICE & Tourism City) และยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์เทศบาล : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
โครงการ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการอบรมพัฒนาชุมชน - อบรมแกนนา/กลุ่มเป้าหมาย
60,000 ภายในเขตเทศบาล
กอง
ด้านสิ่งแวดล้อม
สาธารณสุขฯ
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ -ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
10,000 เทศบาลตาบลบ้าน กองสวัสดิการ
เกียรติฯ “จิตอาสา สร้างป่า “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้า”
ผือ
สังคม
รักษ์น้า”
เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ที่
1

3

หน้า 20

หน้า 20

2

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง / ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์เทศบาล : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเมืองและการบริหาร
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
โครงการ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการกิจกรรมวัน
เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้าง
10,000 ณ.สานักงาน
สานัก
เทศบาล
ขวัญกาลังใจของข้าราชการและ
เทศบาลตาบลบ้าน ปลัดเทศบาล
ลูกจ้าง ตระหนักถึงบทบาท
ผือ
หน้าที่ของเทศบาลในการบาบัด
ทุกข์บารุงสุขให้กับประชาชน
และการพัฒนาท้องถิ่น เช่น
การทาบุญตักบาตร
โครงการวันท้องถิ่นไทย
ร่วมพิธีถวายราชสักการะและ
10,000 ณ.สานักงาน
สานัก
กล่าวถวายราชสดุดี
เทศบาลตาบลบ้าน ปลัดเทศบาล
พระบาทสมเด็จ พระ
ผือ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
วันท้องถิ่นไทยในวันที่ 18 มี.ค.
2565
โครงการบายศรี “สู่ขวัญ
ร่วมกิจกรรมทาความสะอาด
10,000 ณ.สานักงาน
สานัก
บ้าน” สู่ขวัญเมืองอุดรธานี บริเวณสานักงานเทศบาล ลา
เทศบาลตาบลบ้าน ปลัดเทศบาล
ห้วย คลอง,และร่วมพิธีบายศรี
ผือ
สู่ขวัญ

ที่
4

5

งบประมาณ
(บาท)
50,000

สถานที่
ดาเนินการ
สานักงานเทศบาล
ตาบลบ้านผือ

หน่วยงาน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานัก
ปลัดเทศบาล

20,000

สานักงานเทศบาล
ตาบลบ้านผือ

สานัก
ปลัดเทศบาล

10,000

สานักงานเทศบาล
ตาบลบ้านผือ

สานัก
ปลัดเทศบาล

หน้า 21

6

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา มีการบรรยายอธิบายพร้อม
ศักยภาพและเพิ่ม
ยกตัวอย่างประกอบให้ผู้เข้ารับ
ประสิทธิภาพในการ
ฝึกอบรม เข้าใจถึงบทบาท
ปฏิบัติงาน
หน้าที่ ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ทางานเป็นทีม เกิด
ความรู้เข้าใจร่วมมือในการ
ทางาน
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อ กิจกรรมที่ให้ความรู้ความเข้าใจ
คุณธรรมและจริยธรรม
หลักธรรมทางพุทธศาสนา
นามาประยุกต์ใช้ปฏิบัติงานให้
ห่างไกลทุจริต ปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ
โครงการส่งเสริมความรู้
โครงการที่ส่งเสริมให้มีความรู้
เกี่ยวกับประชาธิปไตยและ
ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่
การมีส่วนร่วมของประชาชน หลักการปกครองประชาธิปไตย
ในการปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข เทิดทูนสถาบัน
โครงการ

หน้า 21

ที่
1

งบประมาณ
(บาท)
200,000

สถานที่
ดาเนินการ
เขตเทศบาลตาบล
บ้านผือ

หน่วยงาน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานัก
ปลัดเทศบาล

หน้า 22

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
รายละเอียดของกิจกรรมที่
โครงการ
เกิดขึ้นจากโครงการ
โครงการช่วยเหลือประชาชน ป้องกันและช่วยเหลือประชาชน
ตามอานาจหน้าที่ของ อปท. จากเหตุสาธารณภัยที่อาจ
และผู้ประสบภัยจากสาธารณ เกิดขึ้น รณรงค์ประชาสัมพันธ์
ภัยต่างๆ
และเผยแพร่ความรู้ เพื่อลด
ความสูญเสียด้านชีวิตและ
ทรัพย์สิน และสร้างขวัญและ
กาลังใจให้แก่ผู้ประสบเหตุ
สาธารณภัย

หน้า 22

บัญชีครุภัณฑ์และงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลบ้านผือ

ที่
1

3

สถานที่
ดาเนินการ
สานักงานเทศบาล
ตาบลบ้านผือ

หน่วยงาน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานัก
ปลัดเทศบาล

สานักงานเทศบาล
ตาบลบ้านผือ

สานัก
ปลัดเทศบาล

สานักงานเทศบาล
ตาบลบ้านผือ

สานัก
ปลัดเทศบาล

หน้า 23

หน้า 23

2

ประเภทครุภัณฑ์ สานักงาน
แผนงาน บริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ครุภัณฑ์
งบประมาณ
รายละเอียดครุภัณฑ์
(ชื่อครุภัณฑ์)
(บาท)
โต๊ะทางาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางาน 20,000
ขนาด 5 ฟุต สาหรับใช้ในสานัก
ปลัดเทศบาล เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอสาหรับการ
ปฏิบัติงาน
เก้าอี้ทางาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้
15,000
สานักงาน สาหรับใช้ในสานัก
ปลัดเทศบาล
ตู้กระจกบานเลื่อน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้กระจก 10,000
บานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต สาหรับ
ใช้ในสานักปลัดเทศบาล

ที่
1

ที่

2

แผนงาน บริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
ครุภัณฑ์
รายละเอียดครุภัณฑ์
(ชื่อครุภัณฑ์)
ตู้กระจกบานเลื่อน
จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน
จานวน 4 หลัง มีคุณลักษณะ
ดังนี้ ขนาด 5 ฟุต
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2
บาน (มอก.)

จัดซื้อตูเ้ หล็กเก็บเอกสาร
ชนิด 2 บานเปิด (มอก.)
จานวน 4 หลัง โดยมี
คุณลักษณะตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สานัก
งบประมาณ เดือนธันวาคม
2563

งบประมาณ
(บาท)
22,600

สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ดาเนินการ
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักงานเทศบาล
กอง
ยุทธศาสตร์
และ
งบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)
17,200

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.บ้านผือ

23,600

ทต.บ้านผือ

หน้า 24

หน่วยงาน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองคลัง

กองคลัง

หน้า 24

1

แผนงาน บริหารงานทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
ครุภัณฑ์
รายละเอียดครุภัณฑ์
(ชื่อครุภัณฑ์)
เครื่องปรับอากาศ แบบติด
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ
ผนัง
แยกส่วน (พร้อมติดตั้ง)ขนาด
18,000 บีทียู จานวน 1
เครื่อง (ตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ)

แผนงาน สาธารณสุข
ครุภัณฑ์
(ชื่อครุภัณฑ์)

ที่
1

เก้าอี้

2

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง

1

2

เก้าอี้ สาหรับใช้ในงานกอง
สาธารณสุขฯ
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ)

ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
แผนงาน บริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
ครุภัณฑ์
รายละเอียดครุภัณฑ์
(ชื่อครุภัณฑ์)
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
สาหรับงานประมวลผล
จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563
เครื่องพิมพ์
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction
เลเซอร์ หรือ LED จานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม
2563

งบประมาณ
(บาท)
10,000
39,600

สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ดาเนินการ
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองสาธารณสุขฯ
กอง
สาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กอง
สาธารณสุขฯ

งบประมาณ
(บาท)
22,000

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.บ้านผือ

10,000

ทต.บ้านผือ

หน้า 25

หน่วยงาน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองคลัง

กองคลัง

หน้า 25

ที่

รายละเอียดครุภัณฑ์

ที่
1
2
3

1

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน (งานป้องกัน)
ครุภัณฑ์
รายละเอียดครุภัณฑ์
(ชื่อครุภัณฑ์)
กล้องวงจรปิด
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องวงจร
ปิดให้ครอบคลุมตามจุดเสี่ยง
ต่างๆ พร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง
คุณลักษณะตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์กระทรวง ICT

งบประมาณ
(บาท)
3,900

สถานที่
ดาเนินการ
-

หน่วยงาน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง

8,900

-

กองช่าง

2,700

-

กองช่าง

หน้า 26

ที่

ประเภทครุภัณฑ์ โรงงาน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ครุภัณฑ์
รายละเอียดครุภัณฑ์
(ชื่อครุภัณฑ์)
แท่นตัดไฟเบอร์
จัดซื้อแท่นตัดไฟเบอร์ กาลังไฟ
2,450วัตต์ ขนาดใบตัด 14
นิ้ว
เลื่อยยนต์
จัดซื้อเลื่อยยนต์ เครื่องขนาด
0.8 แรงม้า บาร์ขนาด 11.5
นิ้ว
สว่านไฟฟ้า
จัดซื้อสว่านไฟฟ้า มอเตอร์มี
กาลังแรงไม่ต่ากว่า 710 วัตต์
มีปุ่มล็อคเพื่อควบคุมความเร็ว

งบประมาณ
(บาท)
500,000

สถานที่
ดาเนินการ
สานักงานเทศบาล
ตาบลบ้านผือ

หน้า 26

หน่วยงาน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานัก
ปลัดเทศบาล

ที่
1

1

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน (งานป้องกัน)
ครุภัณฑ์
รายละเอียดครุภัณฑ์
(ชื่อครุภัณฑ์)
ค่าซ่อมบารุงรักษาและ
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์
ปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อซ่อมแซม
บารุงรักษาโครงสร้างขนาดใหญ่
ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุง
ตามปกติ

งบประมาณ
(บาท)
45,000

สถานที่
ดาเนินการ
สานักงานเทศบาล
ตาบลบ้านผือ

หน่วยงาน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานัก
ปลัดเทศบาล

งบประมาณ
(บาท)
20,000

สถานที่
ดาเนินการ
สานักงานเทศบาล
ตาบลบ้านผือ

หน่วยงาน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานป้องกัน)

หน้า 27

หน้า 27

ที่

ประเภทครุภัณฑ์ ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนงาน บริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ครุภัณฑ์
รายละเอียดครุภัณฑ์
(ชื่อครุภัณฑ์)
ค่าซ่อมบารุงรักษาและ
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์
ปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อซ่อมแซม
บารุงรักษาโครงสร้างขนาดใหญ่
ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุง
ตามปกติ

