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ส่วนที่ ๑
บทนำ
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ.25๖๐ ซึ่ ง เป็ น รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ปั จ จุ บั น ให้
ความสาคัญกับการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกาหนดกรอบความเป็นอิสระในการ
กาหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอานาจหน้าที่
ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทาแผนการกระจายอานาจให้แก่
การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วย
การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทาขึ้นเพื่อให้กระจายอานาจเป็นไปอย่าง
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอานาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บ ริการ
สาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงาน
เทศบาลตาบลบ้านผือ ได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีซึ่งเป็นแผนที่กาหนดยุทธศาสตร์แนว
ทางการพัฒนาโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง ๔ ปี(พ.ศ.25๖๑ – ๒๕๖๔)
และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทางบประมาณประจาปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒ นาที่จัดขึ้น สาหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๔ ปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาและประสานแผนของเทศบาล พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.
2559 ประกอบกับหนังสือกระทวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
เทศบาลต าบลบ้ า นผื อ โดยคณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นาเทศบาลต าบลบ้ า นผื อ และ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านผือ จึงได้จัดทาแผนดาเนินงานประจาปี งบประมาณ พ.ศ.25๖2 ตาม
รูปแบบที่กาหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒ นา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้
สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาสี่ปี ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลง
วันที่ 10 ตุลาคม 2559 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่เทศบาลตาบลบ้านผือประจาปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ และเพื่อกาหนดแนวทาง
ในการดาเนินงานของโครงการต่ างๆที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณให้ดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒
ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น และมีการประสานและบูรณาการการทางานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ
รวมทั้ งการจาแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดาเนินงาน เพื่อให้ การติดตามและ
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนการพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านผือ มุ่งหวังว่าแผนการ
ดาเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
ใช้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์ของแผนกำรดำเนินงำน
1. แผนการดาเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาล ประจาปีงบประมาณนั้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ดาเนินงานในปีงบประมาณนั้น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้าซ้อนของโครงการ มีการประสานและ
บูรณาการทางานกับหน่วยงานและจาแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดาเนินงาน
2. แผนการดาเนินงานจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร เพื่อควบคุมการ
ดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. แผนการดาเนินงาน จะกาหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการ
ในพื้นที่ โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดาเนินงานจะมีที่มาจาก
3.1 งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม
(รวมทั้งเงินอุดหนุนที่เทศบาลอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดาเนินการ)
3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
หรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่เทศบาลดาเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ
3.4 โครงการ/กิ จ กรรมการพั ฒ นาของหน่ ว ยราชการ ส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าค หรื อ
หน่ วยงานอื่น ๆ ที่ดาเนิน การในพื้น ที่ของเทศบาลโดยจากแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดหรืออาจ
สอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่พิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการ
ดาเนินงานในพื้นที่
ขั้นตอนกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ ไขเพิ่ ม เติ มถึงฉบั บ ที่ 3 พ.ศ. ๒๕61 ข้ อ 26 และ ข้ อ 27 ก าหนดว่า การจัด ท าแผนการ
ดาเนินงานให้ดาเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดาเนินการดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒ นา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่
ดาเนินการในพื้นที่ขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
3. แผนการดาเนิ น งานให้ จัดท าเสร็จภายในสามสิ บวัน นับแต่วันที่ป ระกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจาก
หน่ วยงานราชการส่วนกลาง ส่ วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น
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คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

•จำทำร่ ำงแผนกำร
ดำเนินงำน

คณะกรรมกำรพัฒนำท้ องถิ่น
•พิจำรณำร่ ำงแผนกำร
ดำเนินงำน

ผู้บริ หำรท้ องถิ่น
•ประกำศเป็ นแผนกำร
ดำเนินงำน

ประโยชน์ของแผนกำรดำเนินงำน
1. ทาให้การดาเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น
2. การติดตามประเมินผลการนาแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
3. การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ทราบถึงจานวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี
5. สามารถบริหารเวลาในการดาเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลตาบลบ้านผือ
6. สามารถนาแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดาเนินโครงการต่าง ๆ
ตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ ได้อย่างถูกต้อง
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ส่วนที่ ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม
องค์ประกอบแผนการดาเนินงาน ประกอบด้วยบัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ โดยนาเสนอ ดังนี้
1. บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ แแบบ ผด.01)
แบบ ผด. 01 เป็ น แบบบั ญ ชี ส รุ ป จ านวนโครงการพั ฒ นา กิ จ กรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จานวนโครงการที่
ดาเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
หน่วยงานรับผิดชอบ
การจัดทาแผนการดาเนินงานตามแบบ ผด.01 นี้ จะลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงาน ให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจานวนโครงการที่ดาเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จานวน
งบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละ
ยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย
2. บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แแบบ ผด.02)
แบบ ผด.02 เป็ น แบบบั ญ ชี โ ครงการ/งบประมาณ แผนการด าเนิ น งาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบด้ว ย ยุท ธศาสตร์แต่ล ะยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีล าดับที่ /
โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ แบาท)/สถานที่ดาเนินการ/หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง
๓. บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น แแบบ ผด.๐๒/๑)
แบบ ผด.๐๒/๑ เป็นแบบบัญ ชีจานวนครุภัณ ฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์พร้อมแสดงแผนงาน

แบบ ผด.๐๑
บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เทศบำลตำบลบ้ำนผือ
ยุทธศำสตร์
แผนงำน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพืน้ ฐำน
แผนงำนเคหะและชุมชน
แผนงำนอุสำหกรรมและกำรโยธำ
แผนงำนกำรเกษตร

จำนวนโครงที่
ดำเนินกำร

คิดเป็นร้อยละของ จำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทัง้ หมด
งบประมำณทัง้ หมด
(บำท)

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

1
13
1
15

1.2
15.5
1.2
17.9

500,000
5,456,000
648,000
6,604,000

1.5
15.8
1.9
19.2

กองช่ำง
กองช่ำง
กองช่ำง

7

8.3

155,000

0.5

แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน
แผนงำนกำรศึกษำ
แผนงำนสำธำรสุข
แผนงำนสังคมสงเครำะห์
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

1
6
4
3
6

1.2
7.1
4.8
3.6
7.1

50,000
9,932,940
203,000
210,100
597,500

0.1
28.9
0.6
0.6
1.7

แผนงำนกำรศำสนวัฒนธรรมและนันทนำกำร
แผนงำนกำรพำณิชย์

9
1
37

10.7
1.2
44.0

1,141,200
72,000
12,361,740

3.3
0.2
35.9

สำนักปลัดฯ/กอง
วิชำกำรฯ/กองคลัง
สำนักปลัดฯ
กองกำรศึกษำ
กองสำธำรณสุขฯ
กองสวัสดิกำรฯ
กองกำรศึกษำ/
กองสำธำรณสุขฯ
กองกำรศึกษำ
กองสำธำรณสุขฯ

รวม
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม
แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป

รวม
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แบบ ผด.๐๑
ยุทธศำสตร์
แผนงำน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
รวม
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
แผนงำนสำธำรสุข
แผนงำนเคหะและชุมชน
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
รวม
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร
แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป
แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน
แผนงำนกำรศึกษำ
แผนงำนสำธำรสุข
แผนงำนเคหะและชุมชน
แผนงำนอุสำหกรรมและกำรโยธำ
แผนงำนงบกลำง
รวม
รวมทัง้ สิ้น

จำนวนโครงที่
ดำเนินกำร
-

คิดเป็นร้อยละของ จำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทัง้ หมด
งบประมำณทัง้ หมด
(บำท)
-

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
-

2
2
1
5

2.4
2.4
1.2
6.0

550,000
50,000
600,000

0
1.6
0.1
1.7

กองสำธำรณสุขฯ
กองสำธำรณสุขฯ
กองสำธำรณสุขฯ

16

19.0

1,646,500

4.8

4
1
1
1
1
3
27
84

4.8
1.2
1.2
1.2
1.2
3.6
32.1
100

385,000
259,600
680,000
936,000
540,000
10,414,800
14,861,900
34,427,640

1.1
0.8
2.0
2.7
1.6
30.3
43.2
100

สำนักปลัดฯ/กอง
วิชำกำรฯ/กองคลัง
สำนักปลัดฯ
กองกำรศึกษำ
กองสำธำรณสุขฯ
กองสำธำรณสุขฯ
กองช่ำง
กองสวัสดิกำรฯ
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แบบ ผด.๐๒
บัญชีจำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เทศบำลตำบลบ้ำนผือ
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
พ.ศ.๒๕๖๒
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้นจาก งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงานที่ พ.ศ.๒๕๖๑
ที่
โครงการ
โครงการ
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.
(บาท)
1 อุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอ
500,000 บ้านถ่อนใหม่
กองช่าง
บ้านผือ เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับ
หมู่ 12
การขยายเขต และพาดดับไฟฟ้าสาธรณะ
และการประปาส่วนภูมิภาคอาเภอบ้านผือ
รวม 500,000
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แบบ ผด.๐๒

ที่
๑

๒

๓

๔

๕

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา
พ.ศ.๒๕๖๒
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้น งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงานที่ พ.ศ.๒๕๖๑
โครงการ
จากโครงการ
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.
(บาท)
499,000 จากบ้าน
โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม.
กองช่าง
จากบ้านนายอุ๊ด พิลาแสง
ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม.
นายอุ๊ด พิลาแสง
ถึงวัดป่าสันติธรรมวัน
รวมพืน้ ที่ คสล. ไม่น้อยกว่า
ถึงวัดป่าสันติบ้านหัวคู หมู่ 1
900 ตร.ม.
ธรรมวัน
499,000 ซอยข้าง
โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม.
กองช่าง
ซอยข้างประปาหอสูง ถึง
ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม.
ประปาหอสูง
วังเดือนห้า บ้านถ่อนใหม่
รวมพืน้ ที่ คสล. ไม่น้อยกว่า
ถึงวังเดือนห้า
หมู่ 12 (ช่วงต่อ)
900 ตร.ม.
499,000 รอบบ่อทิง้ ขยะ กองช่าง
โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ก่อสร้างถนน คสล. รอบบ่อขยะ
รอบบ่อทิง้ ขยะ ชุมชนบ้านผือ ผิวกว้างเฉลี่ย 7 ม. ยาว 170 ม.
ชุมชนบ้านผือ
หมู่ 3
หนา0.10 ม. หรือพืน้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า
1,190 ตร.ม.
211,000 ข้างทีด่ ิน
โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม.
กองช่าง
ถนนจากวังเดือนห้า-ถนนเลี่ยง ยาว 97 ม. หนา 0.15 ม.
นางตุ้ม พูลชัย
เมือง(ข้างทีด่ ินนางตุ้ม พูลชัย) รวมพืน้ ที่ คสล. ไม่น้อยกว่า
บ้านถ่อน
บ้านถ่อน หมู่ 2
875.00ตร.ม.
โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 7.00 ม. 487,000
ถนน
กองช่าง
ถนนเฉลิมพระเกียรติ
หนา 0.15 ม. ยาว 125.00 ม.
เฉลิมพระเกียรติ
ชุมชนศรีสาราญ หมู่ 8
พืน้ ที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 875 ตรม.
ชุมชนศรีสาราญ
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แบบ ผด.๐๒
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้น
ที่
โครงการ
จากโครงการ
๖ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
ก่อสร้างถนนลูกรังขนาดกว้าง 5 ม.
ข้างทีน่ ายเลื่อน กุศลมานิตย์ ยาว 600 ม. หร้อมลงลูกรัง
ชุมชนบ้านหัวคู หมู่ 1
600 ลบ.ม.
๗ โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ก่อสร้างรางระบายน้า คอร. รูปตัวยู
คอร. รูปตัวยู ซอยข้างไทยสมุทร- ขนาด 0.58x0.60 ม. พร้อมฝาปิด
ประกันภัย บ้านศรีสาราญ หมู่ 8 (รวม 2 ด้าน) ยาว 170 ม.
๘ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
ปรับปรุงถนนลูกรัง ริมห้วยซีด
ริมห้วยซีด หมู่ 4
กว้าง 4 ม. ยาว 1,800 ม. ลงลูกรัง
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,440 ลบ.ม.
๙ โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ปรับปรุงผิวจราจร
แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนอรัญญิกาวาส
กว้างเฉลี่ย 6 ม. ยาว 235 ม.
ชุมชนบ้านศรีสาราญ หมู่ 8
หนา 4 ซม. หรือพืน้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า
1,170 ตร.ม.
๑๐ โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แอสฟัลท์ติคอนกรีต กว้างเฉลี่ย
ถนนบริบาลบูรณะ บ้านถ่อน 6 ม.ยาว 235 ม. หนา 4 ซม.
หมู่ 2
หรือพืน้ ทีไ่ ม่น้อนกว่า 1,410 ตร.ม.

พ.ศ.๒๕๖๒
งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงานที่ พ.ศ.๒๕๖๑
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.
(บาท)
94,000 ข้างทีน่ ายเลื่อน กองช่าง
กุสลมานิตย์
ชุมชนบ้านหัวคู
465,000 ซ.ข้างไทยสมุทร กองช่าง
ประกันภัย
บ้านศรีสาราญ
231,000 ริมห้วยซีด
กองช่าง

491,000 ถ.อรัญญิกาวาส
ชุมชนบ้าน
ศรีสาราญ

กองช่าง

497,000 ถ.บริบาลบูรณะ
บ้านถ่อน

กองช่าง
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แบบ ผด.๐๒
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา
พ.ศ.๒๕๖๒
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้น งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงานที่ พ.ศ.๒๕๖๑
ที่
โครงการ
จากโครงการ
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.
(บาท)
499,000 ถ.บุญเสมอ
11 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ปรับปรุงผิวจราจรแบบพารากองช่าง
แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แอสฟัลท์ติคอนกรีต กว้างเฉลี่ย
ชุมชนบ้านหัวคู
ถนนบุญเสมอ ชุมชนบ้านหัวคู 6 ม ยาว 236 ม. หนา 4 ซม.หรือ
และชุมชนบ้าน
หมู่ 1 และชุมชนบ้านศรีสาราญ พืน้ ทีไ่ ม่น้อนกว่า 1,416 ตร.ม.
ศรีสาราญ
หมู่ 8
494,000 ถ.บ้านพลับ12 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ปรับปรุงผิวจราจร
กองช่าง
แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบพาราแอสฟัลท์ติคอนกรีต
บ้านผือใน
ถนนบ้านพลับ-บ้านผือใน
กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว 278 ม.
หมู่ 4 -หมู่ 14
หมู่ 4 - หมู่ 14
หนา 4 ซม. หรือพืน้ ทีไ่ ม่น้อยว่า
1,390 ตร.ม.
490,000 ถ.ศรีสะอาด
13 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ปรับปรุงผิวจราจรแบบพารากองช่าง
แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แอสฟัลท์ติคอนกรีต (ช่างหน้า
บ้านพลับ
ถนนศรีสะอาด บ้านพลับ หมู่ 4 ร.ร.ศศิกานต์) กว้าง 7.12 ม.
ยาว 165 ม. หนา0.05 ม. พืน้ ที่
ไม่น้อยว่า 1.7174.80 ตร.ม.
รวม 5,456,000
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แบบ ผด.๐๒
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แผนงานการเกษตร
พ.ศ.๒๕๖๒
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้น งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงานที่ พ.ศ.๒๕๖๑
ที่
โครงการ
จากโครงการ
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.
(บาท)
1 จ้างเหมาคนดูแลรักษาต้นไม้ เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนดูแล
648,000 ภายในเขต
กองช่าง
รักษาต้นไม้ การปลูก ตัดแต่ง ให้ปยุ๋
เทศบาลตาบล
ให้น้าและบารุงรักษาสนามหญ้า
บ้านผือ
สวนหย่อม ฯลฯ รวมถึงการปฏิบัติ
งานอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
รวม 648,000
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แบบ ผด.๐๒
ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
แผนงานบริหารทัว่ ไป
ที่
๑

๒

๓

๔

พ.ศ.๒๕๖๒
งบประมาณ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงานที่ พ.ศ.๒๕๖๑
เกิดขึ้นจากโครงการ
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.
(บาท)
โครงการฝึกอบรมสัมมนา เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
20,000 สถานทีร่ ะบุ
สานักปลัดฯ
เพือ่ คุณธรรมและจริยธรรม ดาเนินโครงการฝึกอบรมเพือ่
ตามโครงการที่
คุณธรรม จริยธรรมสาหรับคณะ
ดาเนินงาน
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าพาหนะ
ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าทีพ่ ัก ฯลฯ
โครงการสืบสานประเพณี เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
10,000 สถานทีร่ ะบุ
สานักปลัดฯ
วัฒนธรรมไทยพวน
ดาเนินโครงการจัดโครงการ
ตามโครงการที่
สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ดาเนินงาน
ไทยพวน (ชนพืน้ เมือง) เพือ่ ถ่าย
ทอดวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี
ฯลฯ
10,000 ทีว่ ่าการอาเภอ สานักปลัดฯ
โครงการจัดงานไทยพวน -เพือ่ ใช้จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม
ชวนเทีย่ วภูพระบาท
บ้านผือ
(อุดหนุน)
โครงการจัดงานไทยพวนชวนเทีย่ ว
ภูพระบาท
งานรัฐพิธี
เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนในงาน
5,000 ทีว่ ่าการอาเภอ สานักปลัดฯ
รัฐพิธีต่าง ๆ งานพระราชพิธี
บ้านผือ
(อุดหนุน)
โครงการ
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แบบ ผด.๐๒
ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
แผนงานบริหารทัว่ ไป
พ.ศ.๒๕๖๒
งบประมาณ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงานที่ พ.ศ.๒๕๖๑
เกิดขึ้นจากโครงการ
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.
(บาท)
๕ โครงการส่งเสริมการปกครอง -เพือ่ ใช้จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม
20,000 ทีท่ าการอาเภอ สานักปลัดฯ
ในระบบประชาธิปไตยอันมี โครงการส่งเสริมการปกครองใน
บ้านผือ
(อุดหนุน)
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น ระบบประชาธิปไตยอันมี
ประมุข
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
90,000 เทศบาลตาบล กองวิชาการฯ
๖ โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จัดสถานทีไ่ ว้ให้บริการประชาชน
และสารสนเทศเทศบาล
บ้านผือ
ตาบลบ้านผือ
๗ โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์
เทศบาลตาบล กองวิชาการฯ
เทศบาลตาบลบ้านผือ
เทศบาลตาบลบ้านผือ
บ้านผือ
รวม 155,000
ที่

โครงการ
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แบบ ผด.๐๒
ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
พ.ศ.๒๕๖๒
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
หน่วยงานที่ พ.ศ.๒๕๖๑
ที่
โครงการ
สถานทีด่ าเนินการ
เกิดขึ้นจากโครงการ
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.
(บาท)
๑ การรณรงค์ป้องกันและสร้าง เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
50,000 สถานทีด่ าเนินการ สานักปลัดฯ
ภูมิคุ้มกันยาเสพติด
เกี่ยวกับการรณรงค์ป้องกันและ
ระบุตามโครงการ
สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เช่น
ทีด่ าเนินการ
การจัดอบรม การจัดทาป้าย
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ฯลฯ
รวม 50,000
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แบบ ผด.๐๒
ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
แผนงานการศึกษา
ที่
๑

๒

๓

๔

งบประมาณ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานทีด่ าเนินการ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
โครงการส่งเสริมพัฒนา
ผู้ปกครองและนักเรียนได้ร่วม
10,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กิจกรรมของศูนย์พัฒนา
กิจกรรมวันพ่อ วันแม่ ปฐมนิเทศ
สังกัดเทศบาล
เด็กเล็ก
ไวหว้ครู ของศูนย์พัมนาเด็กเล็ก
โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก, เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
16,000 เทศบาลตาบล
พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
บ้านผือ
ศึกษาสังกัดเทศบาลตาบลบ้านผือ
โครงการส่งเสริมคุณธรรม เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดทาโครงการ
5,000 เทศบาลตาบล
จริยธรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
บ้านผือ
สาหรับเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
765,140 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การบริหารสถานศึกษา
ดาเนินกิจกรรมด้านการศึกษา
สังกัดเทศบาล
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ค่าอาหารกลางวัน
โครงการ

พ.ศ.๒๕๖๒
หน่วยงานที่ พ.ศ.๒๕๖๑
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

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

- ค่าจัดการเรียนการสอน

- ค่าหนังสือเรียน
- ค่าอุปกรณ์การเรียน
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
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แบบ ผด.๐๒
ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
แผนงานการศึกษา
พ.ศ.๒๕๖๒
งบประมาณ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
หน่วยงานที่ พ.ศ.๒๕๖๑
สถานทีด่ าเนินการ
เกิดขึ้นจากโครงการ
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.
(บาท)
๕ โครงการอุดหนุนอาหารเสริม เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม 3,096,800 โรงเรียนอนุบาล กองการศึกษา
(นม)
(นม) ให้กับ
บ้านผือพิทยาภูมิ (อุดหนุน)
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสะอาด
และโรงเรียน
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ่อน
บริบาลภูมิเขตต์
-โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ
-โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์
ที่

โครงการ

๖ โครงการอุดหนุน
อุดหนุนการจัดหาอาหาร
อาหารกลางวันเด็กนักเรียน กลางวันสาหรับโรงเรียนสังกัด
สพฐ. ในเขตเทศบาล

6,040,000 โรงเรียนอนุบาล กองการศึกษา
บ้านผือพิทยาภูมิ (อุดหนุน)
และโรงเรียน
บริบาลภูมิเขตต์
รวม 9,932,940
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แบบ ผด.๐๒
ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
๑ จ้างเหมาสารวจข้อมูล
จัดหา/จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพือ่
3,000
จานวนสัตว์และขึ้นทะเบียบ สารวจขู้อมูลจานวนสัตว์และขึ้น
จานวนสัตว์
ทะเบียนจานวนสัตว์
๒ โครงการควบคุมและป้องกัน เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 120,000
โรคไข้เลือดออก
ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
เช่น ค่าน้ายาฉีดพ่นยุงลาย
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าอาหาร
ค่าเบีย้ เลี้ยง ฯลฯ
30,000
๓ โครงการอนามัยเจริญพันธุ์ เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อนามัยเจริญพันธุ(์ ควบคุมและ
ที่

โครงการ

สถานที่
ดาเนินการ
ภายในเขต
เทศบาล

พ.ศ.๒๕๖๒
หน่วยงานที่ พ.ศ.๒๕๖๑
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

ภายในเขต
เทศบาล

กองสาธารณสุขฯ

ภายในเขต
เทศบาล

กองสาธารณสุขฯ

ภายในเขต
เทศบาล

กองสาธารณสุขฯ

ป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มเสี่ยง) เช่น

ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร
ค่าเบีย้ เลี้ยง ฯลฯ
๔ โครงการอบรมผู้ประกอบการ เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
และผู้บริโภค
อบรมผู้ประกอบการและผู้บริโภค
ตามโครงการอาหารสะอาด
รสชาติอร่อย เช่น ค่าอาหาร
รวม

50,000

203,000
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แบบ ผด.๐๒
ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบประมาณ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ดาเนินการ
(บาท)
๑ จ้างเหมาบุคคลทัว่ ไป
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงาน
93,600 เทศบาลตาบล
สารวจข้อมูลงานสังคมสงเคราะห์
บ้านผือ
๒ โครงการจัดสวัสดิการสาหรับ เพือ่ จ่ายตามโครงการจัดสวัสดิการ
25,000 เทศบาลตาบล
ผู้ด้อยโอกาส
สาหรับผู้ด้วยโอกาสและสงเคราะห์
บ้านผือ
ผู้ยากไร้ ภายในเขตเทศบาลตาบล
บ้านผือ เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุ
ค่าเบีย้ เลี้ยง ฯลฯ
๓ โครงการส่งเสริมและพัฒนา -เพือ่ จ่ายตามโครงการส่งเสริมและ 50,000 เทศบาลตาบล
ชีวิตผู้พิการและกลุ่มอาชีพ พัฒนาชีวิตผู้พิการ และกลุ่มอาชีพ
บ้านผือ
ภายในเขตเทศบาลตาบลบ้านผือ
เช่น ค่าอาหาร ค่าเบีย้ เลี้ยงในการ
ที่

โครงการ

พ.ศ.๒๕๖๒
หน่วยงานที่ พ.ศ.๒๕๖๑
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.
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ

กองสวัสดิการฯ

อบรมการประกอบอาชีพ ฯลฯ

-เพือ่ จัดซื้อวัสดุและบรรจุภัณฑ์และ 41,500 ชุมชนคุณธรรม กองสวัสดิการฯ
อื่นๆ ในการดาเนินงานของกลุ่มผ้า
วัดศรีโสภณ
(อุดหนุน)
ทอมือชุมชนคุณธรรม วัดศรีโสภณ
รวม 168,600
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แบบ ผด.๐๒

ที่
๑

๒

๓

ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
พ.ศ.๒๕๖๒
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้น งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงานที่ พ.ศ.๒๕๖๑
โครงการ
จากโครงการ
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.
(บาท)
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน 200,000 สนามกีฬา กองการศึกษา
กีฬาระหว่างชุมชนภายในเขต
เทศบาลตาบล
เทศบาลทัง้ 9 ชุมชน
บ้านผือ
โครงการปลูกต้นไม้
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
30,000 เทศบาลตาบล กองสวัสดิการฯ
เฉลิมพระเกียรติฯ "จิตอาสา ท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
บ้านผือ
สร้างป่า รักษ์น้า"
จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้า ในเขต
เทศบาลเพือ่ เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น
ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ป้ายโครงดการ
ค่าพันธุไ์ ม้ต่าง ๆ ฯลฯ
โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิม่ เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการ 100,000 เทศบาลตาบล กองสวัสดิการฯ
ประสิทธิภาพการบริหารงาน ดาเนินตามโครงการฝึกอบรมพัฒนา
บ้านผือ
แก่คณะผู้บริหาร สมาชิก เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารงาน
พนักงาน ผู้นาชุมชน
แก่คณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน
กลุ่มอาชีพ
ผู้นาชุมชน กลุ่มอาชีพฯ เช่น
ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าเบีย้ งเลี้ยง
ค่าทีพ่ ัก ฯลฯ และเพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
ภายในเขตเทศบาล
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แบบ ผด.๐๒

ที่
๔

๕

๖

ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้น งบประมาณ
สถานที่
โครงการ
จากโครงการ
ดาเนินการ
(บาท)
โครงการอบรมให้ความรู้ เพือ่ จ่าเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม
20,000 เทศบาลตาบล
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ ลดรายจ่าย เพิม่ รายได้ ตามแนวทาง
บ้านผือ
พอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียงสาหรับประชาชน
ภายในเขตเทศบาล เช่น ค่าอาหาร
เครื่องดื่ม ค่าเมล็ดพันธุพ์ ืชต้นกล้า
ค่าป้าย ฯลฯ
โครงการพระราชดาริ
-เพือ่ จ่ายเป็นเงินสนับสนันและส่ง
180,000 ภายในเขต
ด้านสาธารณสุข
เสริมให้ชุมชนภายในเขตเศบาล
เทศบาล
จานวน 8 หมู่บ้าน 9 ชุมชน ๆ ละ
20,000 บาท เพือ่ จัดทาโครงการ
พระราชดาริด้านสาธารณสุข
โครงการพัฒนางานสาธารณ- -เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุข 67,500 ภายในเขต
สุขมูลฐานภายในเขตเทศบาล มูลฐานภายในเขตเทศบาลตาบล
เทศบาล
บ้านผือ โดยจัดสรรเป้นค่าดาเนินงาน
ของ อสม. ภายในเขตชุมชน 9 ชุมชน
รวม 597,500

พ.ศ.๒๕๖๒
หน่วยงานที่ พ.ศ.๒๕๖๑
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.
กองสวัสดิการฯ

กองสาธารณสุขฯ
(อุดหนุน)

กองสาธารณสุขฯ
(อุดหนุน)
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แบบ ผด.๐๒

ที่
๑
๒

๓

๔

ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
พ.ศ.๒๕๖๒
งบประมาณ
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้น
สถานที่
หน่วยงานที่ พ.ศ.๒๕๖๑
โครงการ
จากโครงการ
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.
(บาท)
โครงการจ้างเหมาผู้นา เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้นาออก
43,200 ลานอเนกประสงค์ กองการศึกษา
ออกกาลังกาย
กาลังกาย (เต้นแอโรบิก)
หนองน้าหน้าคู
โครงการแข่งขันกีฬา ต้าน แข่งขันกีฬาสากล
60,000 สนามกีฬา กองการศึกษา
ยาเสพติด อาเภอบ้านผือ -ฟุตบอล
เทศบาลตาบล
-วอลเล่ย์บอล
บ้านผือ
-ตะตร้อ
โครงการศึกษาดูงานสภา เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม ฝึกอบรม
50,000 เทศบาลตาบล กองการศึกษา
เด็กและเยาวชน
ศึกษาดูงาน เสริมสร้างประสบการณ์
บ้านผือ
เรียนรู้ของสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลตาบลบ้านผือ
โครงการจัดงานประเพณี -เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
20,000 วัดศรีโสภณ กองการศึกษา
บุญบัง้ ไฟ
ประเพณีบุญบัง้ ไฟ เช่น ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ค่าจราจร ค่ารับรอง
รางวัล วัสดุงานบ้านงานครัว และอื่น ๆ
ทีจ่ าเป็นในการดาเนินโครงการ ฯลฯ
-เพือ่ เป็นเงินอุดหนุนให้กับชุมชนใน
225,000 ชุมชน 9 ชุมน กองการศึกษา
เขตเทศบาลตาบลบ้านผือ จานวน 9
ในเขตเทศบาล (อุดหนุน)
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แบบ ผด.๐๒

ที่
๕

๖

๗

ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
พ.ศ.๒๕๖๒
งบประมาณ
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้น
สถานที่
หน่วยงานที่ พ.ศ.๒๕๖๑
โครงการ
จากโครงการ
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.
(บาท)
โครงการจัดงานประเพณี -เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
80,000 ลานอเนกประสงค์ กองการศึกษา
ลอยกระทง
ประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าตอบแทน
หนองน้าหน้าคู
คณะกรรมการ ค่าจราจร ค่ารับรอง
รางวัล วัสดุงานบ้านงานครัว และอื่น ๆ
ทีจ่ าเป็นในการดาเนินโครงการ ฯลฯ
-เพือ่ เป็นเงินอุดหนุนให้กับชุมชนใน
180,000 ชุมชน 9 ชุมชน กองการศึกษา
เขตเทศบาลตาบลบ้านผือ จานวน 9
ในเขตเทศบาล (อุดหนุน)
ชุมชน
โครงการจัดงานประเพณี -เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
50,000 สนามกีฬา กองการศึกษา
สงกรานต์
ประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าตอบแทน
อาเภอบ้านผือ
คณะกรรมการ ค่าจราจร ค่ารับรอง
รางวัล วัสดุงานบ้านงานครัว และอื่น ๆ
ทีจ่ าเป็นในการดาเนินโครงการ ฯลฯ
-เพือ่ เป็นเงินอุดหนุนให้กับชุมชนใน
225,000 ชุมชน 9 ชุมชน กองการศึกษา
เขตเทศบาลตาบลบ้านผือ จานวน 9
ในเขตเทศบาล (อุดหนุน)
ชุมชน
โครงการจัดงานวันเด็ก เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการจัดงาน
150,000 เทศบาลตาบล กองการศึกษา
แห่งชาติ
วันเด็กแห่งชาติ และอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น
บ้านผือ
ในการดาเนินโครงการ
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แบบ ผด.๐๒
ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
พ.ศ.๒๕๖๒
งบประมาณ
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้น
สถานที่
หน่วยงานที่ พ.ศ.๒๕๖๑
ที่
โครงการ
จากโครงการ
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.
(บาท)
๘ โครงการทาบุญตักบาตร เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
3,000 ลานอเนกประสงค์ กองการศึกษา
วันขึ้นปีใหม่
วันขึ้นปีใหม่
หนองน้าหน้าคู
๙ โครงการวันผู้สูงอายุ
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
55,000 หอประชุม กองการศึกษา
กิจกรรมในวันผู้สูงอายุ เช่น ค่าอาหาร
บริบาลภุมิเขตต์
เครื่องดื่ม ป้าย วัสดุงานบ้านงานครัว
และอื่น ๆ
รวม 1,141,200
ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
แผนงานการพาณิชย์
ที่

โครงการ

๑ จ้างเหมาบุคคลทัว่ ไป

งบประมาณ
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้น
จากโครงการ
(บาท)
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนกวาด
72,000
ตลาดสดเทศบาลตาบลบ้านผือ
72,000
รวม

พ.ศ.๒๕๖๒
สถานที่
หน่วยงานที่ พ.ศ.๒๕๖๑
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.
ภายในเขต กองสาธารณสุขฯ
เทศบาล
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แบบ ผด.๐๒
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้น งบประมาณ
ที่
โครงการ
จากโครงการ
(บาท)
๑ โครงการล้างโรงฆ่าสัตว์ ทาความสะอาดโรงฆ่าสัตว์และ
และตลาดสดเทศบาล
ตลาดสดเทศบาลตาบลบ้านผือ
1 ครั้ง/เดือน
๒ โครงการกองทุนฌาปนกิจ กิจกรรมการคัดแยกขยะของชุมชน
รักษ์โลก (โครงการอนุรักษ์ ภายใต้การดาเนินงานของกองทุน
สิ่งแวดล้อม)
ฌาปนกิจรักษ์โลก
รวม

สถานที่
ดาเนินการ
โรงฆ่าสัตว์
ตลาดสด

พ.ศ.๒๕๖๑
พ.ศ.๒๕๖๒
หน่วยงานที่
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

ภายในเขต
เทศบาล

กองสาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานเคหะและชุมชน
พ.ศ.๒๕๖๑
พ.ศ.๒๕๖๒
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้น งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
จากโครงการ
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.
(บาท)
200,000 บ่อขยะเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
๑ โครงการจ้างเหมาปรับปรุง เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุง
ทีท่ งิ้ ขยะ
ทีท่ งิ้ ขยะของเทศบาลตาบลบ้านผือ
๒ โครงการควบคุมมาตรฐาน เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 350,000 ตลาดสด และ กองสาธารณสุขฯ
การระบายน้าทิง้ ตลาดสด ควบคุมมาตรฐานการระบายน้าทิง้
ร้านค้าชุมชน
เทศบาลตาบลบ้านผือ ตลาดสดเทศบาลตาบลบ้านผือ เช่น
ของเทศบาล
บ่อดักไขมันในจุดปล่อยน้าทิง้ ตลาด
สดและร้านค้าชชุมชน ฯลฯ
รวม 550,000
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แบบ ผด.๐๒
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้น งบประมาณ
ที่
โครงการ
จากโครงการ
(บาท)
50,000
๑ โครงการอบรมพัฒนาชุมชน เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตาม
ด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการอบรมพัฒนาชุมชนด้าน
สิ่งแวดล้อม เช่น ค่าอาหาร
ค่าป้ายประชาสัมพันนธ์ ค่าเบีย้ เลี้ยง
ฯลฯ
รวม 50,000

สถานที่
ดาเนินการ
ภายในเขต
เทศบาล

พ.ศ.๒๕๖๑
พ.ศ.๒๕๖๒
หน่วยงานที่
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
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แบบ ผด.๐๒

ที่
1

2

3

4

ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร
แผนงานบริหารทัว่ ไป
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้น งบประมาณ
สถานที่
โครงการ
จากโครงการ
ดาเนินการ
(บาท)
จ้างเหมาบุคคลทัว่ ไป
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงาน
300,000 เทศบาลตาบล
ปฏิบัติงานตามภารกิจของเทศบาล
บ้านผือ
ได้แก่ งานธุรการ ค่าจ้างเหมาทา
ความสะอาดสานักงาน ฯลฯ
โครงการกิจกรรมวันเทศบาล เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
30,000 บริเวณสานักงาน
ดาเนินโครงการเทศบาลและจัด
เทศบาลบ้านผือ
กิจกรรมพัฒนาบาเพ็ญประโยชน์
และเขตเทศบาล
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
ตาบลบ้านผือ
เทศบาล พนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้าง ฯลฯ
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
10,000 ตามหนังสือ
ดาเนินโครงการวันท้องถิ่นไทย
สั่งการ "สถานที่
เช่น ป้าย ค่าเบีย้ เลี้ยง ป้ายรณรงค์
ทีด่ าเนินการ"
และวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ
โครงการบายศรี"สู่ ขวัญบ้าน เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
15,000 เทศบาลตาบล
สู่ขวัญเมืองอุดรธานี"
ดาเนินโครงการจัดทาบายศรี
บ้านผือ
สู่ขวัญบ้านสู่ขวัญเมืองอุดรธานี
ค่าพานบายศรี ค่าหมอพราหมณ์
เป็นต้น

พ.ศ.๒๕๖๒
หน่วยงานที่ พ.ศ.๒๕๖๑
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.
สานักปลัดฯ

สานักปลัดฯ

สานักปลัดฯ

สานักปลัดฯ
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แบบ ผด.๐๒

ที่
5

6

7

ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร
แผนงานบริหารทัว่ ไป
พ.ศ.๒๕๖๒
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้น งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงานที่ พ.ศ.๒๕๖๑
โครงการ
จากโครงการ
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.
(บาท)
โครงการฝึกอบรมเพือ่ พัฒนา เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
100,000 สถานทีด่ าเนิน สานักปลัดฯ
ศักยภาพและเพิม่ ประสิทธิภาพ ดาเนินโครงการฝึกอบรมเพือ่ การ
การตามโครงการ
ในการปฏิบัติงาน
พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
ทีด่ าเนินการ
สาหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล
พนักงานจ้าง เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าพาหนะ
ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าทีพ่ ัก ฯลฯ
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยว เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
45,000 สถานทีด่ าเนิน สานักปลัดฯ
กับประชาธิปไตย และการมี ดาเนินโครงการฯเกี่ยวกับกฎหมาย
การระบุตาม
ส่วนร่วมของประชาชนใน
ความเป็ฯระเบียบเรียบร้อยของ
โครงการที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านเมืองและวินัยจราจร
ดาเนินการ
โครงการศูนย์ปฏิบัติการรร่วม เพือ่ อุดหนุนและสนับสนุนการ
20,000 สานักงาน
สานักปลัดฯ
ในการช่วยเหลือประชาชนของ ดาเนินงานโครงการศูนย์ปฏิบัติ
ท้องถิ่นอาเภอ
(อุดหนุน)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
บ้านผือ
ของอปท. ระดับอาเภอ
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แบบ ผด.๐๒

ที่
8

9

10
11

12

ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร
แผนงานบริหารทัว่ ไป
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้น งบประมาณ
สถานที่
โครงการ
จากโครงการ
ดาเนินการ
(บาท)
โครงการอุดหนุนงานประจาปี - เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนจัดหา
20,000
ทุง่ ศรีเมืองอุดรธานี-ผ้าหมี่ขิด วัสดุขบวนแห่ตามโครงการอุดหนุน
งานประจาปีทงุ่ ศรีเมืองอุดรธานี-ผ้า
หมี่ขิด
อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนา -เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุน
10,000 ลานหน้าทีว่าการ
สตรีตาบลบ้านผือ
เทิดพระเกียรติคุณของสมเด็จพระ
อาเภอบ้านผือ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ
แสดงออกถึงพลังความสามัคคีและ
พลังของสตรีในเขตเทศบาล
อุดหนุนสานักงานเหล่ากาชาด -เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครง
20,000
จังหวัดอุดรธานี
การท้องถิ่นใจให้กาชาดจังหวัด
โครงการซ่อมแซมและบารุง เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายบารุงรักษา
100,500 ห้องสานักงาน
รักษาระบบคอมพิวเตอร์
และซ่อมแซมแก้ไขระบบ
ทะเบียนท้องถิ่น
สานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล คอมพิวเตอร์สานักงนทะเบียน
เทศบาลตาบล
ตาบลบ้านผือ
ท้องถิ่น เทศบาลตาบลบ้านผือ
บ้านผือ
10,000 เทศบาลตาบล
โครงการจัดทาเทศบัญญัติ จัดประชุมชี้แจงแนวทางในการ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี จัดทางบประมาณและจัดทาเอกสาร
บ้านผือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี

พ.ศ.๒๕๖๒
หน่วยงานที่ พ.ศ.๒๕๖๑
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.
สานักปลัดฯ
(อุดหนุน)

สานักปลัดฯ
(อุดหนุน)

สานักปลัดฯ
(อุดหนุน)
สานักปลัดฯ

กองวิชาการฯ

28

แบบ ผด.๐๒

ที่
๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร
แผนงานบริหารทัว่ ไป
พ.ศ.๒๕๖๒
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้น งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงานที่ พ.ศ.๒๕๖๑
โครงการ
จากโครงการ
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.
(บาท)
5,000 เทศบาลตาบล กองวิชาการฯ
โครงการจัดทาแผนการดาเนิน จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุน
งานประจาปี
การจัดทาแผนพัฒนาและ
บ้านผือ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
รวมทัง้ จัดทาเอกสาร
20,000 ภายในเขตเทศบาล กองวิชาการฯ
โครงการจัดทาแผนพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการการจัดทา
ท้องถิ่นเชิงบูรณาการ
แผนพัฒนา,คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นและประชาคมระดับ
หมู่บ้าน/ตาบลรวมทัง้ จัดทาเอกสาร
โครงการติดตามและประเมิน จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม
10,000 เทศบาลตาบล กองวิชาการฯ
ผลการดาเนินงานตามแผน และประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น
บ้านผือ
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
รวมทัง้ จัดทาเอกสาร
จ้างเหมาบุคคลทัว่ ไป
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานที่
931,000 เทศบาลตาบล
กองคลัง
ปฏิบัติหน้าทีใ่ นกองคลัง ได้แก่
บ้านผือ
งานธุรการ งานจัดเก็บรายได้
งานแผนทีภ่ าษี งานพัสดุ ฯลฯ
รวม 1,646,500
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แบบ ผด.๐๒

ที่
1

๒

๓

๔

ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้น
โครงการ
จากโครงการ
ค่าจ้างเหมาบุคคลทัว่ ไป ค่าจ้างเหมาคนงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารรภัยซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยว
กับการป้องกันและระงับอัคคีภัย
ธรรมชาติและบรรเทาสาธารณภัย
ต่าง ๆ ฯลฯ
โครงการฝึกอบรม/ทบทวน เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย ฝึกอบรม ทบทวน อปพร. เช่น
พลเรือน (อปพร.)
ค่าชุดฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเบีย้ เลี้ยง
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
โครงการรณรงค์ป้องกันและ เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
รณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล เช่น ค่าเบีย้ เลี้ยง
เจ้าหน้าที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าวัสดุ ฯลฯ
โครงกาเพิม่ ศักยภาพ อปพร. เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการ
และจัดกิจกรรมเนื่องในวัน จัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. เช่น
อปพร.
ค่าจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น
รวม

พ.ศ.๒๕๖๒
งบประมาณ
หน่วยงานที่ พ.ศ.๒๕๖๑
สถานทีด่ าเนินการ
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.
(บาท)
235,000 เทศบาลตาบล สานักปลัดฯ
บ้านผือ

100,000 สถานทีด่ าเนินการ สานักปลัดฯ
ระบุตามโครงการ
ทีด่ าเนินการ

30,000

บริเวณในเขต
เทศบาลตาบล
บ้านผือ

สานักปลัดฯ

20,000 สถานทีด่ าเนินการ สานักปลัดฯ
ระบุตามโครงการ
ทีด่ าเนินการ
385,000
30

แบบ ผด.๐๒
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร
5.3 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.๒๕๖๒
งบประมาณ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
สถานที่
หน่วยงานที่ พ.ศ.๒๕๖๑
ที่
โครงการ
เกิดขึ้นจากโครงการ
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.
(บาท)
๑ โครงการจ้างเหมาคนงาน จ้างเหมาคนงานทีป่ ฏิบัติหน้าทีใ่ น 259,600 ศูนย์พัฒนา กองการศึกษา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้ กองการศึกษา รวมถึงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังงกัด
แรงงานทัว่ ไป
เด็กเล็ก
เทศบาล
รวม 259,600
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร
5.4 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
ที่
โครงการ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
๑ จ้างเหมาบุคคลทัว่ ไป
จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าทีภ่ าย
680,000
ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ได้แก่ คนงานประจารถขยะ,
คนงานปฏิบัติงานประจารถดูดสิ่ง
ปฏิกูล, คนงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การใช้แรงงานทัว่ ไป ฯลฯ
รวม 680,000

สถานที่
ดาเนินการ
ภายในเขต
เทศบาล

พ.ศ.๒๕๖๒
หน่วยงานที่ พ.ศ.๒๕๖๑
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

31

แบบ ผด.๐๒
ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร
แผนงานการเคหะและชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้น งบประมาณ
ที่
โครงการ
จากโครงการ
(บาท)
1 ค่าจ้างเหมาบุคคลทัว่ ไป จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทาความสะอาด 936,000
ถนนทุกสายภายในเขตเทศบาล
ตาบลบ้านผือ
รวม 936,000

สถานที่
ดาเนินการ
ภายในเขต
เทศบาล

ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร
แผนงานอุตสหากรรมและการโยธา
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้น งบประมาณ
สถานที่
ที่
โครงการ
จากโครงการ
ดาเนินการ
(บาท)
1 ค่าจ้างเหมาบุคคลทัว่ ไป เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงาน
540,000 เทศบาลตาบล
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้แรงงาน
บ้านผือ
ทัว่ ไป เช่น เก็บกวาดขยะ ขุดลอกท่อ
ซ่อมแซมปรับปรุงถนนเล็กๆ น้อยๆ
ติดตั้งเต็นท์ ซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง จัดสถานทีใ่ นงานต่าง ๆ
และงานทีไ่ ด้รับมอบหมาย เพือ่ เสริม
การปฏิบัติงานในหน้าทีป่ กติ ฯลฯ
รวม 540,000

พ.ศ.๒๕๖๑
พ.ศ.๒๕๖๒
หน่วยงานที่
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

พ.ศ.๒๕๖๑
พ.ศ.๒๕๖๒
หน่วยงานที่
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
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แบบ ผด.๐๒

ที่
1

2

3

ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร
แผนงานงบกลาง
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้นจาก
โครงการ
โครงการ
เพือ่ จ่ายเป็นค่าเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ
เบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ
ตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้
แก่ผู้สูงอายุ
เบีย้ ยังชีพคนพิการ
เพือ่ จ่ายเป็นค่าเบีย้ ความพิการตาม
โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง
สวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการหรือ
ทุพพลภาพ
เบีย้ ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพือ่ จ่ายเป็นค่าสงเคราะห์สาหรับผู้ป่วย
โรคเอดส์ ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิฯ
รวม

พ.ศ.๒๕๖๑
พ.ศ.๒๕๖๒
งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงานที่
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.
(บาท)
8,428,800 เทศบาลตาบล กองสวัสดิการฯ
บ้านผือ
1,920,000 เทศบาลตาบล กองสวัสดิการฯ
บ้านผือ

66,000 เทศบาลตาบล กองสวัสดิการฯ
บ้านผือ
10,414,800
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แบบ ผด.๐๒/๑
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับทีไ่ ม่ได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เทศบำลตำบลบ้ำนผือ
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงำน
แผนงำนบริหำรทัว่ ไป
ที่

ครุภัณฑ์

1 เก้ำอี้ทำงำน

๒ ตู้เก็บเอกสำร

๓ โต๊ะทำงำน

รำยละเอียดของครุภัณฑ์
1. เก้ำอี้บุนวม
2. มีผนักผิงหลัง
3. ล้อเลื่อนปรับระดับได้
4. มีทพี่ ักแขนทัง้ สองข้ำง
1. มีมือจับชนิดปิด
2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ
3. คุณสมบัติมำตรฐำนผลิตภัณฑ์
อุตสำหกรรม (มอก.)
1. โต๊ะไม้
2. มี 2 บำนประตู
3. มีลิ้นชัก

พ.ศ.๒๕๖๒
งบประมำณ
หน่วยงำนที่ พ.ศ.๒๕๖๑
สถำนทีด่ ำเนินกำร
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.
(บำท)
5,000 เทศบำลตำบล สำนักปลัดฯ
บ้ำนผือ

5,500

เทศบำลตำบล
บ้ำนผือ

สำนักปลัดฯ

10,000

เทศบำลตำบล
บ้ำนผือ

สำนักปลัดฯ
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แบบ ผด.๐๒/๑
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงำน
แผนงำนบริหำรทัว่ ไป
ที่

ครุภัณฑ์

4 เครื่องทำน้ำเย็น

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

แบบใช้ขวด
1. เป็นเครื่องทำน้ำเย็นแบบใช้ขวด
บรรจุน้ำได้ไม่ต่ำกว่ำ 18 ลิตร หรือ
5 แกลลอน
2. ทำน้ำเย็นได้ไม่น้อยกว่ำ 3 ลิตร
ต่อชั่วโมง หรือ 1 แกลลอนต่อชั่ววโมง
3. โครงเครื่องทัง้ ภำยในและภำย
นอกทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม
4. ถังเก็บน้ำภำยในเครื่องทำด้วย
โลหะไม่เป็นสนิม ไม่มีรอยต่อเชื่อม
หรือตะเข็บ
5. มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
6. ใช้ไฟฟ้ำ AC 220 โวลท์ 50/60
เฮิรตซ์
๕ ตู้เหล็กเก็บเอกสำร จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสำรแบบ 2 บำน
แบบ 2 บำน
สำหรับใช้งำนในกองวิชำกำรฯ
จำนวน 2 ตู้ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภำพ
ในกำรจัดเก็บเอกสำร

พ.ศ.๒๕๖๒
งบประมำณ
หน่วยงำนที่ พ.ศ.๒๕๖๑
สถำนทีด่ ำเนินกำร
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.
(บำท)
ห้องสมุด
5,000
สำนักปลัดฯ
ประชำชนเทศบำล
ตำบลบ้ำนผือ

5,500

เทศบำล

กองวิชำกำรฯ
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แบบ ผด.๐๒/๑
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงำน
แผนงำนบริหำรทัว่ ไป
ที่

ครุภัณฑ์

๖ เก้ำอี้ปฏิบัติงำน

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอี้พนักผิง
สำมำรถปรับสูงต่ำได้ มีทวี่ ำงแขน
มีล้อเลื่อน จำนวน 2 ตัว
๗ ตู้เหล็กเก็บเอกสำร เพือ่ จัดซื้อตู้เหล็กชนิด 2 บำน ขนำด
ชนิด 2 บำน
ประมำณ 91.5x45.7x183 ซม.
(กว้ำงxลึกxสูง) จำนวน 2 หลัง
รวม

พ.ศ.๒๕๖๒
งบประมำณ
หน่วยงำนที่ พ.ศ.๒๕๖๑
สถำนทีด่ ำเนินกำร
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.
(บำท)
7,000 เทศบำลตำบล
กองคลัง
บ้ำนผือ
13,000

เทศบำลตำบล
บ้ำนผือ

กองคลัง

51,000
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แบบ ผด.๐๒/๑
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงำน
แผนงำนสำธำรณสุข
พ.ศ.๒๕๖๑
พ.ศ.๒๕๖๒
งบประมำณ สถำนที่
หน่วยงำนที่
ดำเนินกำร 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.
(บำท)
๑ ตู้กระจกบำนเลื่อน จัดซื้อตู้กระจกบำนเลื่อนชนิน 2 บำน 12,000 เทศบำลตำบล กองสำธำรณสุขฯ
ขนำด 5 ฟุต จำนวน 2 หลัง
บ้ำนผือ
รวม 12,000
ที่

ครุภัณฑ์

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงำน
แผนงำนอุสหำกรรมและกำรโยธำ
ที่

ครุภัณฑ์

๑ เก้ำอี้บุนวม

๒ โต๊ะทำงำน

รำยละเอียดของครุภัณฑ์
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอี้บุนวม
จำนวน 1 ตัว มีคุณลักษณะพืน้ ฐำน
ดังนี้ มีทวี่ ำงแขน ขำเหล็กมีล้อเลื่อน
สำหรับพนักงำนเทศบำล
ตำแหน่งนำยช่ำงไฟฟ้ำ
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะทำงำน
จำนวน 1 ตัว ขนำด กว้ำง 60
ยำว 120 สูง 75 ซม. มี 1 ตู้เก็บ
เอกสำรด้ำนขวำ สำหรับพนักงำน
เทศบำล ตำแหน่งนำยช่ำงไฟฟ้ำ
รวม

พ.ศ.๒๕๖๑
พ.ศ.๒๕๖๒
งบประมำณ สถำนที่
หน่วยงำนที่
ดำเนินกำร 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.
(บำท)
3,900 เทศบำลตำบล
กองช่ำง
บ้ำนผือ

6,000 เทศบำลตำบล
บ้ำนผือ

กองช่ำง

9,900
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แบบ ผด.๐๒/๑
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงำนบริหำรทัว่ ไป
พ.ศ.๒๕๖๒
งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำนที่ พ.ศ.๒๕๖๑
ดำเนินกำร 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.
(บำท)
๑ เครื่องพิมพ์ชนิด
เพือ่ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
7,900 เทศบำลตำบล กองวิชำกำรฯ
เลเซอร์หรือชนิดLED หรือชนิดLEDขำวดำ ชนิด Network
บ้ำนผือ
ขำวดำ ชนิด Network แบบที1่ (27หน้ำ/นำที)
รวม
7,900
ที่

ครุภัณฑ์

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงำนอุสำหกรรมและกำรโยธำ
พ.ศ.๒๕๖๒
งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำนที่ พ.ศ.๒๕๖๑
ดำเนินกำร 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.
(บำท)
๑ เครื่องคอมพิวเตอร์
เพือ่ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ 30,000 เทศบำลตำบล
กองช่ำง
สำหรับประมวลผล ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง
บ้ำนผือ
มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU)
ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก ( 4 core)
จำนวน 1 หน่วย
๒ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก เพือ่ จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
7,100 เทศบำลตำบล
กองช่ำง
(inkjet printer)
สำหรับกระดำษ A3 ควำมเร็วในกำร
บ้ำนผือ
สำหรับกระดำษ A3 พิมพ์ร่ำงขำวดำ 30 หน้ำต่อนำที
ที่

ครุภัณฑ์

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

38

แบบ ผด.๐๒/๑
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงำนอุสำหกรรมและกำรโยธำ
พ.ศ.๒๕๖๒
งบประมำณ สถำนที่
หน่วยงำนที่ พ.ศ.๒๕๖๑
ดำเนินกำร 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.
(บำท)
๓ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก เพือ่ จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
4,300 เทศบำลตำบล กองช่ำง
พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ สำหรับกระดำษ
บ้ำนผือ
(inkjet printer)
A4 กำรพิมพ์ร่ำงขำวดำไม่น้อยว่ำ
สำหรับกระดำษ A4 20 หน้ำต่อนำที
๔ เครื่องสำรองไฟฟ้ำ
เพือ่ จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้ำ
5,000 เทศบำลตำบล กองช่ำง
จำนวน 2 เครื่อง สำรองไฟฟ้ำได้ไม่
บ้ำนผือ
น้อยกว่ำ 15 นำที
รวม 46,400
ที่

ครุภัณฑ์

รำยละเอียดของครุภัณฑ์
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แบบ ผด.๐๒/๑
ประเภทครุภัณฑ์ยำนพำหนะ และขนส่ง
แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป
ที่

ครุภัณฑ์

๑ รถยนต์บรรทุก

รำยละเอียดของครุภัณฑ์
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน
ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ำกว่ำ 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้ แค็บ
4 ประตู เป็นรำคำรวมเครื่องปรับ
อำกำศ และรำคำรวมภำษีสรรพสำมิต
รวม

พ.ศ.๒๕๖๒
งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำนที่ พ.ศ.๒๕๖๑
ดำเนินกำร 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.
(บำท)
814,000 เทศบำลตำบล สำนักปลัดฯ
บ้ำนผือ

814,000

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป
ที่

ครุภัณฑ์

๑ เครื่องขยำยเสียง
พร้อมอุปกรณ์

พ.ศ.๒๕๖๒
งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำนที่ พ.ศ.๒๕๖๑
ดำเนินกำร 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.
(บำท)
จัดซื้อเพำเวอร์มิกซ์ ตู้ลำโพง
25,000 เทศบำลตำบล สำนักปลัดฯ
ขนำด 15 นิ้ว พร้อมขำตั้ง สำยลำโพง
บ้ำนผือ
และไมค์ลอย 2 ชุด
รวม 25,000
รำยละเอียดของครุภัณฑ์
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แบบ ผด.๐๒/๑
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป
พ.ศ.๒๕๖๑
พ.ศ.๒๕๖๒
งบประมำณ สถำนที่
หน่วยงำนที่
ดำเนินกำร 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.
(บำท)
๑ ครุภัณฑ์โฆษณำและ เครื่องเสียงติดรถยนต์สำมำรถเล่น
15,000 เทศบำลตำบล สำนักปลัดฯ
เผยแพร่
MP3 USB CD ได้พร้อมฮอร์น กำลัง
บ้ำนผือ
ขับไม่น้อยกว่ำ 120 W จำนวน 4 ตัว
รวม 15,000
ที่

ครุภัณฑ์

รำยละเอียดของครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์โรงงำน
แผนงำนอุสหำกรรมและกำรโยธำ
ที่

ครุภัณฑ์

๑ เครื่องตัด/เจีย
แบบมือถือ

รำยละเอียดของครุภัณฑ์
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องตัดเจีย
แบบมือถือ จำนวน 1 เครื่อง
ขนำด 5 นิ้ว (125 มิลลิเมตร)
รวม

พ.ศ.๒๕๖๑
พ.ศ.๒๕๖๒
งบประมำณ สถำนที่
หน่วยงำนที่
ดำเนินกำร 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.
(บำท)
5,500 เทศบำลตำบล
กองช่ำง
บ้ำนผือ
5,500
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แบบ ผด.๐๒/๑
ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
แผนงำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย
พ.ศ.๒๕๖๑
พ.ศ.๒๕๖๒
งบประมำณ สถำนที่
หน่วยงำนที่
ดำเนินกำร 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.
(บำท)
๑ ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อหัวฉีดน้ำด้ำมปืน
50,000 สำนักงำน
สำนักปลัดฯ
ปรับน้ำได้ 4 ระดับ
เทศบำลตำบล
- สำยดับเพลิงชนิดยำงสังเครำะห์
บ้ำนผือ
ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 2.5 นิ้ว
ยำว 20 เมตร
- สำยดับเพลิงชนิดยำงสังเครำะห์
ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 1.5 นิ้ว
ยำว 20 เมตร
- ข้อต่อแยกทำงส่งน้ำขนำดเส้นผ่ำน
ศูนย์กลำง 2.5 นิ้ว และอุปกรณ์กำร
ดับเพลิงอื่น ๆ ฯลฯ
รวม 50,000
ที่

ครุภัณฑ์

รำยละเอียดของครุภัณฑ์
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แบบ ผด.๐๒/๑
ประเภทค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนงำนบริหำรงำนทัว่ ไป
พ.ศ.๒๕๖๑
พ.ศ.๒๕๖๒
งบประมำณ สถำนที่
หน่วยงำนที่
ดำเนินกำร 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.
(บำท)
๑ ค่ำบำรุงรักษำและปรับ เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุง 65,000 ภำยในเขต กองวิชำกำรฯ
ปรุงครุภัณฑ์
เสียงตำมสำยเทศบำลตำบลบ้ำนผือ
เทศบำลตำบล
และครุภัณฑ์อื่น ๆ
บ้ำนผือ
รวม 65,000
ที่

ครุภัณฑ์

รำยละเอียดของครุภัณฑ์
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