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เทศบาลตาบลบ้านดู่
อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประกาศเทศบาลตาบลบ้านดู่
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
----------------ตามที่คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านดู่ ได้พิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบ
ร่างแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของเทศบาลตาบาลตาบลบ้านดู่ สาหรับเพื่อใช้
เป็น กรอบแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการที่ได้กาหนดไว้ตลอด
ระยะเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 นั้น
อาศัยอานาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 26 (2) เทศบาลตาบลบ้านดู่จึงประกาศใช้แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไว้โดยเปิดเผย ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ สานักงานเทศบาลตาบลบ้านดู่
อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
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1

คานา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนิน การจัดทาแผนการดาเนินงาน ให้ แล้วเสร็จ
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
เทศบาลตาบลบ้านดู่ได้ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
แผนการดาเนินงานฉบับนี้เทศบาลตาบลบ้านดู่จะใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของเทศบาลประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อให้ การพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านดู่เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒ นาตามที่
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านดู่ได้วางไว้ รวมทั้งก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กร ประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลตาบลบ้านดู่
อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2

ส่วนที่ 1
บทนา
1.บทนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนการ
ดาเนินงาน เพื่อเป็นการกาหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่น
ให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผนทุกแผนและ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
เพื่อให้การดาเนินการพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านดู่ เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วางไว้แล้วและ
ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
จึงได้จัดทาแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิ บัติงาน
ของเทศบาลตาบลบ้านดู่ ซึ่งจะสามารถจัดการบริการสาธารณะตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
2.วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
ในการจัดทาแผนการดาเนินงานนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตาบลบ้านดู่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็น
เอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน มีการประสานและบูรณาการการ
ทางานกับหน่วยงานและการจาแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการจะทาให้การติดตาม
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น
3.ขัน้ ตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
การจัดทาแผนการดาเนินงาน มีขั้นตอนการดาเนินการดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านดู่ รวบรวมแผนงาน โครงการ
พัฒนาของเทศบาล หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่
ของเทศบาลตาบลบ้านดู่ แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านดู่เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านดู่ พิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหาร
เทศบาลตาบลบ้านดู่ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้ าวันนับ
แต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
4.ประโยชน์ของการจัดทาแผนการดาเนินงาน
1. แสดงรายละเอียดโครงการพัฒนาประจาปีที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
2. ทาให้มีความชัดเจนในแนวทางการปฏิบัติงาน
3. เป็นการประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานต่างๆ
4. การจัดทาแผนการดาเนินงานจะทาให้การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลมีความสะดวกมากขึ้น
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ

ยุทธศาสตร์/แนวทาง

ส่วนที่ 2
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลตาบลบ้านดู่ อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
จานวน
คิดเป็นร้อยละของ
ร้อยละของ
โครงการที่
จานวนงบประมาณ
หน่วยดาเนินการ
โครงการทั้งหมด
งบประมาณ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
1.1 ส่งเสริมการท่องเทีย่ วและกีฬา

ดาเนินการ

1

0.73

400,000

0.53

สานักปลัดฯ

1.2 พัฒนาการจัดระบบแหล่งน้าให้เพียงพอต่อความต้องการ

6

4.38

1,597,000

2.13

กองช่าง

1.3 พัฒนาผลิตภาพ (Productivity) ลดต้นทุนและเพิม่ มูลค่าให้แก่สินค้า
เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถด้านการแข็งขันด้านการค้าการลงทุน

1

0.73

100,000

0.13

สานักปลัดฯ

1.4 พัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิม่ ขีด
ความสามารถ
รวม

17

12.41

4,411,200

5.88

กองช่าง,กองการศึกษา
และกองสาธารณสุขฯ

25

18.25

6,508,200

8.67

3

ยุทธศาสตร์/แนวทาง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม แนวทางการพัฒนา
2.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และขยายการจัดการศึกษาของเทศบาลบ้านดู่

จานวน
โครงการที่
ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
ร้อยละของ
จานวนงบประมาณ
หน่วยดาเนินการ
โครงการทั้งหมด
งบประมาณ

20

14.60

6,698,380

8.93

กองการศึกษา

2.2 ส่งเสริมพัฒนาด้านการกีฬา นันทนาการและการท่องเทีย่ วของตาบล

4

2.92

1,050,000

1.40

กองการศึกษา

2.3 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและระบบการสาธารณสุขเพิม่ ขึ้น

14

10.22

1,850,000

2.47

2.4 ส่งเสริม สนับสนุน งานด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

10

7.30

770,000

1.03

สานักปลัดฯและ
กองสาธารณสุข
กองการศึกษา

2.5 พัฒนาการบริการด้านสวัสดิการสังคมให้กับประชาชนอย่างทัว่ ถึง

6

4.38

2,880,000

3.84

สานักปลัดฯ

2.6 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา งานด้านการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม
และวินัยชุมชน

3

2.19

534,000

0.71

สานักปลัดฯและ
กองการศึกษา

57

41.61

13,782,380

18.38

รวม

4

ยุทธศาสตร์/แนวทาง

จานวน
โครงการที่
ดาเนินการ

3. ยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการเพือ่ อนุรักษ์ พัฒนา
และฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างทัว่ ถึงและให้คงอยู่
อย่างยั่งยืน

คิดเป็นร้อยละของ
ร้อยละของ
จานวนงบประมาณ
หน่วยดาเนินการ
โครงการทั้งหมด
งบประมาณ

1

0.73

20,000

0.03

กองช่าง

3.2 พัฒนา ฟืน้ ฟู แหล่งน้าและบริหารการจัดการน้าอย่างเป็นระบบ
มีประสิทธิภาพ และมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ

9

6.57

3,158,300

4.21

กองช่าง

3.3 ส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์ในชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ให้สวยงาม น่าอยู่
อย่างยั่งยืน

1

0.73

190,000

0.25

สานักปลัดฯ

11

8.03

3,368,300

4.49

รวม

5

ยุทธศาสตร์/แนวทาง
4. ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและความสงบ
4.1 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน องค์กร ชุมชน ให้มีความเข้มแข็งในการ
สร้างเครือข่ายและดาเนินการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

จานวน
โครงการที่
ดาเนินการ

4.2 พัฒนาประสิทธิภาพการเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ และพัฒนาระบบข้อมูล
ข่าวสารการแจ้งเตือนภัย
รวม

6

คิดเป็นร้อยละของ
ร้อยละของ
จานวนงบประมาณ
หน่วยดาเนินการ
โครงการทั้งหมด
งบประมาณ

4

2.92

370,000

0.49

สานักปลัดฯ

1

0.73

170,000

0.23

กองช่าง

5

3.65

540,000

0.72

ยุทธศาสตร์/แนวทาง
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
5.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและบริหารจัดการ

จานวน
โครงการที่
ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
ร้อยละของ
จานวนงบประมาณ
หน่วยดาเนินการ
โครงการทั้งหมด
งบประมาณ

1

0.73

50,000

0.07

สานักปลัดฯ

5.2 พัฒนา เพิม่ ขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการการเงิน การคลัง และ
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

2

1.46

110,000

0.15

กองคลัง

5.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้อมูล เพือ่ การบริหารจัดการและ
การบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

2

1.46

320,000

0.43

ทุกกอง

5.4 ส่งเสริมและพัฒนาการบริการประชาชน

34

24.81

50,321,120

67.09

ทุกกอง

39
137

28.46
100.00

50,801,120 67.74
75,000,000 100.00

รวม
รวมทั้งหมด

7

รายละเอียดแผนการดาเนินการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลตาบลบ้านดู่ อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
1.1 แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวของตาบลบ้านดู่
รายละเอียดของกิจกรรม
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
1 ค่าใช้จา่ ยตามโครงการพัฒนาและปรับปรุง
น้าพุร้อนโปุงพระบาท

เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาและปรับปรุงน้าพุ
ร้อนโปุงพระบาท เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ที่เกีย่ วข้องและจาเป็นในการดาเนิน
โครงการ

พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
หน่วย
งบประมาณ พื้นที่
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
400,000

ทต.
บ้านดู่

สานักปลัดฯ

400,000

1.2 แนวทางการจัดระบบแหล่งน้าให้เพียงพอแก่ความต้องการ
1 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้ น หมู่ที่ 9

เพือ่ จ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาล ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว (150 มม.) ความลึกบ่อ
ไม่เกิน 200 เมตร (ตามผลทดสอบธรณีฟสิ ิกส์ )
พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้า และติดตั้งระบบท่อ
บาดาล

406,600

ทต.
บ้านดู่

กองช่าง

2 ถังดักตะกอนประปาภูเขา หมู่ที่ 13

เพือ่ จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถังดักตะกอนประปาภูเขา
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ขนาดกว้าง
3.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 2.00 เมตร
จานวน 2 ถัง

260,000

ทต.
บ้านดู่

กองช่าง

3 ปรับปรุงระบบประปา

เพือ่ จ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้ น หมู่
ที่ 16 ค่าก่อสร้างถังกรองขนาดกว้าง 3.20
เมตร ยาว 3.70 เมตร และถังเก็บน้าใสใต้ดิน
ชนิดไฟเบอร์ ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร

310,400

ทต.
บ้านดู่

กองช่าง

เพือ่ จ่ายเป็นค่าขุดลอกอ่างเก็บน้าบ้านโปุงน้าตก
หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 100 เมตร ยาว 131 เมตร
ขุดลอดเฉลี่ย 2.00 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 26,600 ลูกบาศก์เมตร

500,000

ทต.
บ้านดู่

กองช่าง

หมู่ที่ 16

4 ขุดลอกอ่างเก็บน้า หมู่ที่ 7

8

ลาดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
หน่วย
งบประมาณ พื้นที่
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 ค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมคณะกรรมการ
บริหารกิจการประปาหมู่บา้ นภายในตาบล
บ้านดู่

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการฝึกอบรมเพือ่
เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารและดูแลรักษา
ระบบประปาหมู่บา้ น ปรากฎในแผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชนทั่วไป (00241) (แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2555 หน้า 3 ข้อ 5 )

60,000

ทต.
บ้านดู่

กองช่าง

6 ค่าใช้จา่ ยในการจัดทาแผนพัฒนาน้าอุปโภค
บริโภคระดับตาบลภายในตาบลบ้านดู่

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินการจัดทา
แผนพัฒนาน้าอุปโภคบริโภคระดับตาบล ตาบล
บ้านดู่ เพือ่ นาไปแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้า
อุปโภคบริโภคได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการมี
ประสิทธิภาพและยัง่ ยืน

60,000

ทต.
บ้านดู่

กองช่าง

1,597,000

1.3 แนวทางพัฒนาผลิตภาพ (Productivity) ลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข็งขันด้านการค้าการลงทุน
1 อุดหนุนกลุ่มสับปะรดภูแล

เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ กลุ่มสับปะรดภูแล
เป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินกิจกรรมของกลุ่ม

100,000

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้มีความรู้การจัดทา
ผังเมืองรวมชุมชนงานอาคาร งานพัฒนา
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เป็นไปตาม
มาตราฐานการผังเมืองและองค์ความรู้ด้านการ
วางผังเมืองและด้านช่าง เพือ่ ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ สามารถร่วมมือกับชุมชนในการวาง
และจัดการผังเมืองรวมชุมชนในพืน้ ที่ได้อย่าง
ประสิทธิภาพ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1798 ลว. 5 มิ.ย.
52 )

150,000

100,000
1.4 แนวทางพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มขีดความสามารถ
1 ค่าใช้จา่ ยตามโครงการวางและปรับปรุงผัง
เมืองรวม/ชุมชน และการวางผังชุมชน

9

ทต.
บ้านดู่

สานักปลัดฯ

ทต.
บ้านดู่

กองช่าง

ลาดับ
ที่
2

รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

ถนน คสล. หมู่ที่ 1 ปากทาง ซอย 5

พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
หน่วย
งบประมาณ พื้นที่
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3

เพือ่ จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 1ซอย 5 (ชนิดมีไหล่ทางปรับขอบความ
ลาด) ขนาดกว้าง4.00 ม ยาว 208 ม. หนา
0.15 ม. หรือคิดเป็นพืน้ ที่ไม่น้อยกว่า 832.00
ตร.ม.
ปรับปรุงขยายผิวถนน คสล. หมู่ที่ 3 ซอย เพือ่ จ่ายเป็นค่าปรับปรุงขยายผิวถนนคอนกรีต
3
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอย 3 ขนาดกว้างเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 0.50 ม. ยาวข้างละ427 ม. หนา
0.15 ม. หรือคิดเป็นพืน้ ที่ไม่ น้อยกว่า 427
ตร.ม.

377,000 ทต.
บ้านดู่

กองช่าง

469,000 ทต.
บ้านดู่

กองช่าง

4

ถนน คสล. หมู่ที่ 6 ซอย 3/1

เพือ่ จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 6 ซอย 3/1 (ชนิดมีไหล่ทางปรับขอบความ
ลาด) ขนาดกว้าง3.50 ม. ยาว 60 ม. หนา
0.15 ม. หรือคิดเป็นพืน้ ที่รวมไม่น้อยกว่า 210
ตร.ม

92,000 ทต.
บ้านดู่

กองช่าง

5

ถนน คสล. หมู่ที่ 8 ซอย 2

เพือ่ จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 8 ซอย 2 (ชนิดมีไหล่ทางปรับขอบความ
ลาด) ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 127.00 ม.
หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็นพืน้ ที่ รวมไม่น้อยกว่า
508 ตร.ม

230,000 ทต.
บ้านดู่

กองช่าง

6

ถนน คสล. หมู่ที่ 8 ซอย 3

เพือ่ จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 8ซอย 3 (ชนิดมีไหล่ทางปรับขอบความ
ลาด) ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 68.00 ม.
หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็นพืน้ ที่ รวมไม่น้อยกว่า
204 ตร.ม

90,000 ทต.
บ้านดู่

กองช่าง

10

ลาดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
หน่วย
งบประมาณ พื้นที่
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7

ถนน คสล. หมู่ที่ 8 ซอย 4

เพือ่ จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 8ซอย 4 (ชนิดมีไหล่ทางปรับขอบความ
ลาด) ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 39.00 ม.
หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็นพืน้ ที่ รวมไม่น้อยกว่า
117 ตร.ม

51,000 ทต.
บ้านดู่

กองช่าง

8

ถนน คสล. หมู่ที่ 10 ซอย 13

เพือ่ จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 10ซอย 13 (ชนิดมีไหล่ทางปรับขอบความ
ลาด) ขนาดกว้าง4.00 ม. ยาว 230.00 ม.
หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็นพืน้ ที่รวมไม่น้อยกว่า
400 ตารางเมตร

355,000 ทต.
บ้านดู่

กองช่าง

9

ถนน คสล. หมู่ที่ 10 ซอย 8

เพือ่ จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 10 ซอย 8 (ชนิดมีไหล่ทางปรับขอบความ
ลาด) ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 100.00 ม.
หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็นพืน้ ที่ รวมไม่น้อยกว่า
805 ตร.ม

182,000 ทต.
บ้านดู่

กองช่าง

เพือ่ จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 14 ซอย 5 บ้านห้วยไม้เฮี้ย (ชนิดมีไหล่
ทางปรับขอบความลาด) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 185.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิด
เป็นพืน้ ที่รวมไม่น้อยกว่า 740 ตร.ม

335,000 ทต.
บ้านดู่

กองช่าง

131,000 ทต.
บ้านดู่

กองช่าง

10 ถนน คสล. หมู่ที่ 14 ซอยบ้านห้วยไม้เฮี้ย

11 ถนน คสล. หมู่ที่ 14 ใต้วดั พระธาตุจอมสัก เพือ่ จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 14 ซอยด้านทิศใต้วดั พระธาตุจอมสัก
เริ่มต้นจากบ้าน นายอาทิตยาพันณ์ ทิพย์รภา
ภรณ์ ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 85 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพืน้ ที่รวม ไม่น้อย
กว่า 297.50 ตร.ม

11

ลาดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

12 ถนน คสล. หมู่ที่ 19 จากบ้านเลขที่ 58 ถึง เพือ่ จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านเลขที่ 198
หมูท่ ี่ 19เริ่มต้นจากบ้านเลขที่ 58 ถึงบ้านเลขที่
198 (ชนิดมีไหล่ทาง ปรับขอบความลาด)
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 152 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือคิดเป็นพืน้ ที่รวมไม่น้อยกว่า
608 ตร.ม.

พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
หน่วย
งบประมาณ พื้นที่
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
279,000 ทต.
บ้านดู่

กองช่าง

51,900 ทต.
บ้านดู่

กองช่าง

13 ถนน คสล. หมู่ที่ 19 ช่วง 1 และช่วงที่ 2

เพือ่ จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 19ช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้น ปากซอยถึง
บ้านเลขที่ 64 (ชนิดมีไหล่ทางปรับขอบความ
ลาด) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.00
เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 จุดเริ่มต้น
จากบ้านเลขที่ 64 ถึงบ้าน เลขที่ 92 (ชนิดมี
ไหล่ทางปรับขอบความลาด) ความกว้าง 2.80
เมตร ยาว 23.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

14 อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4

เพือ่ จ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บริเวณลาน
อเนกประสงค์ที่สาธารณะประจาหมู่บา้ น ขนาด
กว้าง 12.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร สูง 4.70
เมตร

525,900 ทต.
บ้านดู่

กองช่าง

15 ฌาปนกิจสถานเตาเดียว หมู่ที่ 5

เพือ่ จ่ายเป็นค่าก่อสร้างฌาปนกิจสถานเตาเดียว
ชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปุาไร่ หมู่ที่ 5
บริเวณสุสานประจาหมู่บา้ น ขนาดกว้าง 7.10
เมตร ยาว 7.8 เมตร สูง 4.10 เมตร

500,400 ทต.
บ้านดู่

กองช่าง

16 ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้า ศพด.โปุงน้าตก

เพือ่ จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทางเข้า ศพด.โปุงน้าตก ชนิมีไหล่ทางปรับขอบ
ความลาด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 39.50
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพืน่ ที่ไม่น้อย
กว่า 158 ตารางเมตร

92,000

12

ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่

ลาดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

17 โครงการปรับปรุงและพัฒนาตลาดสด
เทศบาลตาบลบ้านดู่

(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการ
ปรับปรุงและพัฒนาตลาดสดเทศบาลตาบลบ้านดู่
เช่น ก่อสร้างจุดศูนย์รวมขยะตลาดสดเทศบาล
ตาบลบ้านดู่ ปรับปรุงทางเดินตลาดสด
เทศบาลตาบลบ้านดู่ /ที่วางสินค้า ทาสีอาคาร
ตลาดสดเทศบาลตาบลบ้านดู่ ปรับปรุงฝาปิด
รางระบายน้าตลาดสดเทศบาลตาบลบ้านดู่
ปรับปรุง/ซ่อมแซมหลังคาตลาดสดเทศบาล
ตาบลบ้านดู่ ฯลฯ รายละเอียดตามประมาณ
การและแบบแปลนเทศบาลตาบลบ้านดู่กาหนด

พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
หน่วย
งบประมาณ พื้นที่
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
500,000

ทต.
กอง
บ้านดู่ สาธารณสุขฯ

4,411,200

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
2.1 แนวทางส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และขยายการจัดการศึกษาของเทศบาลตาบลบ้านดู่
1

ส่งเสริมและทัศนศึกษาดูงานสถานศึกษา
ต้นแบบ

เพือ่ จ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเดินทาง ค่าเบีย้ เลี้ยง
ค่าที่พกั ค่าวัสดุอปุ กรณ์ที่เกีย่ วข้องในการ ไป
ทัศนศึกษาดูงานสถาน ศึกษาต้นแบบ และ
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิน่ ประจาปี 2555

50,000 ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่

2

โครงการสร้างสื่อนวัตกรรมการศึกษา

เพือ่ ผลิตสื่อ นวัตกรรมการศึกษา สาหรับโรงเรียน
เทศบาล 1 และ ศพด.7 แห่ง

24,000 ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่

3 โครงการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาสังกัด เพือ่ รองรับการประเมินภายนอกจาก สมศ และที่
เทศบาลตาบลบ้านดู่
เกีย่ วข้อง

30,000

ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่

4 ค่าใช้จา่ ยในการจัดซื้อหนังสือห้องสมุด
โรงเรียนเทศบาล 1

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือห้องสมุดโรงเรียน
เทศบาล 1 เป็นเงิน 60,000 บาท

60,000

ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่

5 ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
เป็นเงิน 30,000 บาท

30,000

ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่

13

ลาดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
หน่วย
งบประมาณ พื้นที่
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการรณรงค์เพือ่ ปูองกันยาเสพติดใน
โรงเรียนท้องถิน่

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพ
ติด 15,700 บาท เพือ่ จ่ายเป็นค่าพัฒนา
เจ้าหน้าที่ท้องถิน่ ที่มีโรงเรียนในสังกัด 6,000
บาท เพือ่ จ่ายเป็นค่าพัฒนาครูแกนนาของ
โรงเรียนท้องถิน่ จานวน 1 คน ๆ ละ 6,000 บาท

27,700

ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่

7 ค่าอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนเทศบาล ๑
(เฉลิมพระเกียรติฯบ้านปุาซาง)

ค่าอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนเทศบาล ๑ (เฉลิม
พระเกียรติฯบ้านปุาซาง) เป็นเงิน 553,800
บาท เพือ่ จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
โรงเรียน ท.๑ฯ จานวน 180 คน ๆ ละ 13 บาท
จานวน 200 วัน เป็นเงิน 468,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล
1 (เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านปุาซาง รองรับ
นักเรียนชั้น ป.1) จานวน 60 คนคนละ 13 บาท
ภาคเรียนที่ 1/55 จานวน 110 วัน เป็นเงิน
85,800.- บาท

553,800

ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่

8

ค่าอาหารกลางวันศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสังกัด ทต .
บ้านดู่ เป็นเงิน 1,026,480 บาท
1.2.1 เพือ่ จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กไอทีเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านปุาซาง จานวน
70 คน ๆ ละ 13 บาท 280 วัน เป็นเงิน
254,800 บาท

ค่าอาหารกลางวันศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสังกัด
ทต.บ้านดู่

1,026,480 ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่

1.2.2 เพือ่ จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กบ้านดู่ จานวน 33 คน ๆ ละ 13 บาท
280 วัน เป็นเงิน 120,120 บาท
1.2.3 เพือ่ จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางลาว จานวน 70 คน ๆ ละ
13 บาท 280 วัน เป็นเงิน 254,800 บาท

14

ลาดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
หน่วย
งบประมาณ พื้นที่
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.2.4 เพือ่ จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านปุาสักไก่จานวน 26 คน ๆ ละ
13 บาท 280 วัน เป็นเงิน 94,640 บาท
1.2.5 เพือ่ จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปุงพระบาท จานวน 30
คน ๆ ละ 13 บาท 280 วัน เป็นเงิน 109,200
บาท
1.2.6 เพือ่ จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กบ้านโปุงน้าตก จานวน 33 คน ๆ ละ 13
บาท 280 วัน เป็นเงิน 120,120 บาท
1.2.7 เพือ่ จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กบ้านปูไุ ข่ จานวน 20 คน ๆ ละ 13 บาท
280 วัน เป็นเงิน 72,800 บาท

15

ลาดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

9 ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก

(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพือ่ จ่ายเป็นค่าพัฒนาผู้ดูแลเด็กศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กไอทีเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านปุาซาง จานวน 6
คน ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าพัฒนาผู้ดูแลเด็กศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กบ้านดู่ จานวน 2 คน ๆ ละ 3,000 บาท
เป็นเงิน 6,000 บาท เพือ่ จ่ายเป็นค่าพัฒนา
ผู้ดูแลเด็กศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านปางลาว จานวน
4 คน ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 12,000
บาท เพือ่ จ่ายเป็นค่าพัฒนาผู้ดูแลเด็กศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กบ้านปุาสักไก่จานวน 1 คน ๆ ละ 3,000
บาท เป็นเงิน 3,000 บาท เพือ่ จ่ายเป็นค่า
พัฒนาผู้ดูแลเด็กศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านโปุงพระ
บาท จานวน 2 คน ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน
6,000 บาท เพือ่ จ่ายเป็นค่าพัฒนาผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านโปุงน้าตก จานวน 2
คน ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าพัฒนาผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กบ้านปูไุ ข่ จานวน 1 คน ๆ ละ 3,000 บาท
เป็นเงิน 3,000 บาท

10 ค่าใช้จา่ ยในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดทาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
ร.ร.ท.1 (เฉลิมพระเกียรติฯบ้านปุาซาง)
11 ค่าใช้จา่ ยในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง ร.ร.ท.1

เพือ่ จ่ายเป็นค่าเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

12 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

เพือ่ จ่ายส่งเสริมการอบรมทางวิชาการและ
ปฏิบตั ิการแก่ครูและผู้ดูแลเด็ก โรงเรียนเทศบาล
1 และ ศพด. 7 แห่ง

พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
หน่วย
งบประมาณ พื้นที่
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
54,000

ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่

20,000

ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่

9,600 ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่
50,000

16

ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่

ลาดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
หน่วย
งบประมาณ พื้นที่
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียน ท.1

- เพือ่ จ่ายเป็นค่าส่งเสริมพัฒนาครู ครูอตั ราจ้าง
และบุคลากรทางการศึกษาของ ร.ร.ท.1 จานวน
6 คน ๆ ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท

36,000

14 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาลตาบลบ้านดู่

เพือ่ จ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ ของสถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาลตาบลบ้านดู่

150,000 ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่

15 ก่อสร้างอาคารเรียน ศพด.บ้านปูไุ ข่

เพือ่ จ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน ศพด .บ้านปูุ
ไข่ นาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร
สูง 3.00 เมตร

400,000

ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่

16 ก่อสร้างอาคารเรียน ศพด.บ้านโปุงพระบาท เพือ่ จ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน ศพด .บ้าน
โปุงพระบาท ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว
19.00 เมตร สูง 3.00 เมตร

800,000

ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่

17 ก่อสร้างปูายชื่อสถานศึกษา

เพือ่ จ่ายเป็นค่าก่อสร้างปูายชื่อสถานศึกษา ศพด .
7 แห่ง โรงเรียน 1 แห่ง ขนาดกว้าง 1.00 เมตร
ยาว 1.50 เมตร จานวน 8 ปูาย

120,000

ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่

18 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ศพด. บ้านดู่

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน ศพด. บ้านดู่

65,000

ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่

19 เงินอุดหนุนอาหารกลางวันสาหรับโรงเรียน
สังกัดสานักงาน คณะกรรมการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน(สพฐ.) ในเขตเทศบาลตาบลบ้านดู่
จานวน 5 โรง โดยจัดสรรให้เด็กเล็ก ป.1ป. 6 และ ม.1-ม.3 จานวนเด็ก ณ เดือน
มิ.ย. 2553 อัตราคนละ 13 บาท
จานวน 200 วัน

1) โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พฒ
ั นาคาร) ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1223
ลว.20 มิ.ย. 54 จัดสรร 100% จานวนนักเรียน อ.ป.6 428 คน ๆ ละ 13 บาท จานวน 200 วัน เป็นเงิน
1,112,800 บาท สาหรับเด็กนักเรียน ม.1-ม.3
เทศบาลตาบลบ้านดู่ อุดหนุน 100% จานวน 192 คน ๆ
ละ 13 บาท 200 วัน เป็นเงิน 499,200 บาท รวมเป็น
เงิน 1,612,000 บาท

2,841,800

ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่
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ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่

ลาดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
หน่วย
งบประมาณ พื้นที่
ดาเนินการ 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) โรงเรียนบ้านขัวแคร่ จานวนนักเรียน อ.-ป.6
จานวน 141 คน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1223 ลว.20 มิ.ย. 54 จัดสรร
100% จานวน 141 คนๆ ละ 13 บาท จานวน 200
วัน เป็นเงิน 366,600 บาท
3) โรงเรียนบ้านปุาสักไก่ จานวนนักเรียนอนุบาล-ป.6
จานวน 147 คน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1223 ลว.20 มิ.ย. 54 จัดสรร
100% จานวน 147 คนๆ ละ 13 บาท จานวน 200
วัน เป็นเงิน 382,200 บาท
4) โรงเรียนบ้านโปุงพระบาท จานวนนักเรียนอนุบาลป.6 จานวน 97 คน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1223 ลว.20 มิ.ย. 54
จัดสรร 100% จานวน 97 คน ๆ ละ 13 บาท จานวน
200 วัน เป็นเงิน 252,200 บาท
5) โรงเรียนบ้านโปุงน้าตก จานวนนักเรียนอนุบาล-ป.6
จานวน 88 คน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1223 ลว.20 มิ.ย. 54 จัดสรร
100% จานวน 88 คน ๆ ละ 13 บาท จานวน 200
วัน เป็นเงิน 228,800บาท
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ลาดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

20 อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ.

(ผลผลิต/งบประมาณ)
5 โรง

เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดาเนินการจัด
การศึกษาของ โรงเรียนบ้านดู่ จานวน 150,000
บาท เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดาเนินการจัด
การศึกษาของโรงเรียนบ้านปุาสักไก่ จานวน
50,000 บาท เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนการ
ดาเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านขัวแคร่
จานวน 50,000 บาท เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
การดาเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านโปุง
พระบาท จานวน 50,000 บาท เพือ่ จ่ายเป็น
เงินอุดหนุนการดาเนินการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนบ้านโปุงน้าตก จานวน 50,000 บาท

พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
หน่วย
งบประมาณ พื้นที่
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
350,000 ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่

6,698,380

2.2 แนวทางส่งเสริมพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ
1

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในตาบลบ้านดู่

เพือ่ จ่ายเป็นค่าเงินรางวัล ถ้วยรางวัล ค่าจัด
สถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากรและเจ้าหน้าที่
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าสนับสนุนการแสดง
ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดขบวนพาเหรด ค่า
สนับสนุนเชียร์ลีดเดอร์ค่าวัสดุอปุ กรณ์และ
ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ฯลฯ ที่จาเป็นสาหรับโครงการนี้

800,000 ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่

2

จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารายการ เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยจัดส่งนักกีฬาให้ร่วมการแข่งขัน
ต่างๆ
กีฬารายการต่าง ๆ ค่าเบีย้ เลี้ยงนักกีฬา ค่าชุด
แข่งขัน ค่าอุปกรณ์กฬี า ค่าพาหนะ ค่าตอบแทน
ผู้ฝึกซ้อม ค่าเก็บตัว ค่าวัสดุอปุ กรณ์และค่าใช่จา่ ย
อืน่ ๆ ที่จาเป็นสาหรับโครงการนี้ ฯลฯ

100,000 ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่
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ลาดับ
ที่
3

รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มเยาวชน

4 โครงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา
ท้องถิน่ สัมพันธ์อาเภอเมืองเชียงราย

(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการส่งเสริม
กิจกรรมกลุ่มเยาวชนในเขตเทศบาลตาบลบ้านดู่
หมู่ที่ 1-19
เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการสบับสนุนการจัดแข่งขัน
กีฬาท้องถิน่ สัมพันธ์อาเภอเมืองเชียงราย ประจาปี
2555 ตามหนังสือ สานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ ที่ ชร 0037.6/363 ลงวันที่
11 กรกฎาคม 2554

พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
หน่วย
งบประมาณ พื้นที่
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
50,000 ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่
100,000

ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่

1,050,000

2.3 แนวทางพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและระบบการสาธารณสุขเพิ่มขึ้น
1

โครงการบ้านท้องถิน่ ไทยเทิดไท้องค์ราชัน
84 พรรษา

เพือ่ สาหรับก่อสร้างหรือซ่อมแซมที่อยูอ่ าศัย
ให้กบั ประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส
ต่อเนื่องจากโครงการบ้านท้องถิน่ ไทยเทิดไท้องค์
ราชัน 84 พรรษา จานวน 2 หลัง ๆ 150,000
บ.โดยถือปฏิบตั ิ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1189 ลว 20
เม.ย. 52) (แบบแปลนปี 52)

300,000 ทต.
บ้านดู่

สานักปลัดฯ

2

เพือ่ สาหรับก่อสร้างหรือซ่อมแซมที่อยูอ่ าศัย
ให้กบั ประชาชนผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส
เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการส่งเสริมอาชีพหรือ
กิจกรรมให้กบั กลุ่มพัฒนาสตรีตาบลบ้านดู่ ตาม
โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้เสริม

50,000 ทต.
บ้านดู่
380,000 ทต.
บ้านดู่

สานักปลัดฯ

3

โครงการซ่อมแซมที่อยูอ่ าศัยสาหรับ
ประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส
อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรี

4

อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีตาบลบ้านดู่

เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมวัน
สตรีสากล

10,000 ทต.
บ้านดู่

สานักปลัดฯ

20

สานักปลัดฯ

ลาดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
หน่วย
งบประมาณ พื้นที่
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5

อุดหนุนกลุ่มนวดแผนไทย

เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่กลุ่มนวดแผนไทย
เป็นค่าใช่จา่ ยในการดาเนินกิจกรรมของกลุ่ม

6

โครงการรณรงค์ปอู งกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

200,000 ทต.
กอง
บ้านดู่ สาธารณสุขฯ

7

อบรมทางด้านสาธารณสุขในกลุ่มต่างๆ

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ค่าตอบแทนค่าวัสดุ
อุปกรณ์และค่าใช้จา่ ยที่จาเป็นและเกีย่ วข้องใน
การดาเนินโครงการ
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการอบรมทางด้าน
สาธารณสุขในกลุ่มต่างๆ 3 กลุ่มได้แก กลุ่ม
ผู้ประกอบการงานสุขาภิบาลอาหาร,กลุ่มเสี่ยง
,กลุ่มด้านส่งเสริมสุขภาพ และวัสดุที่จาเป็นและ
เกีย่ วข้องในโครงการ(ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 /
ว 1957 ลว. 23 มิ.ย. 2551)

8

การปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ค่าตอบแทนค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จา่ ยที่เกีย่ วข้องและจาเป็นเพือ่
ดาเนินการตามโครงการปูองกันโรคติดต่อ เช่น
โรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ (ตาม
หนังสืออาเภอเมืองเชียงราย ที่ มท
0826.6/4203 ลว. 8 ส.ค. 2549 , หนังสือ
อาเภอเมืองเชียงราย ที่ ชร 0037.6/3552 ลว.
14 ก.ค. 2552 , หนังสืออาเภอ เมืองเชียงราย
ที่ ชร 0107/ว. 3772 ลว. 21 ก.ค. 2552)

50,000 ทต.
กอง
บ้านดู่ สาธารณสุขฯ

9

โครงการมหกรรมอาหารและงานแสดงสินค้า เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ค่าตอบแทนค่าวัสดุ
ชุมชน
อุปกรณ์ และค่าใช้จา่ ยที่เกีย่ วข้องและจาเป็นเพือ่
ดาเนินการตามโครงการ

200,000 ทต.
กอง
บ้านดู่ สาธารณสุขฯ

10 โครงการเยีย่ มผู้ปวุ ยเรื้อรังผู้สูงอายุ และผู้
พิการตาบลบ้านดู่

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ค่าตอบแทนค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จา่ ยที่เกีย่ วข้องและจาเป็นเพือ่
ดาเนินการตามโครงการ

20,000 ทต.
บ้านดู่

สานักปลัดฯ

90,000 ทต.
กอง
บ้านดู่ สาธารณสุขฯ

40,000 ทต.
กอง
บ้านดู่ สาธารณสุขฯ

21

ลาดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
หน่วย
งบประมาณ พื้นที่
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 โครงการรณรงค์ปอู งกันโรคพิษสุนัขบ้า

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ค่าตอบแทนค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จา่ ยที่เกีย่ วข้องและจาเป็นเพือ่
ดาเนินการตามโครงการ

60,000 ทต.
กอง
บ้านดู่ สาธารณสุขฯ

12 โครงการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนในสังกัด
เทศบาลตาบลบ้านดู่

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการ
ตรวจสุขภาพเด็กในสังกัดเทศบาลตาบลบ้านดู่
ค่าวัสดุอปุ กรณ์ ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ที่จาเป็นและ
เกีย่ วข้อง ฯลฯ โดยทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ย
กันได้
เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ อาสาสมัคร
สาธารณสุขชุมชนจานวน 19 หมู่บา้ นๆ ละ
20,000 บาท ในการดาเนินงานหรือกิจกรรม
เพือ่ ส่งเสริม สุขภาพประชาชนและ การปูองกัน
โรคในเขตเทศบาลตาบลบ้านดู่

20,000

13 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนตาบล
บ้านดู่ จานวน 19 หมู่บา้ น

14 อุดหนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน
ตาบลบ้านดู่

เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ชมรม อาสาสมัคร
สาธารณสุขชุมชนตาบลบ้านดู่ เช่น การจัด
กิจกรรมวัน อสม. แห่งชาติ ฯลฯ

ทต.
กอง
บ้านดู่ สาธารณสุขฯ

380,000 ทต.
กอง
บ้านดู่ สาธารณสุขฯ

50,000 ทต.
กอง
บ้านดู่ สาธารณสุขฯ
1,850,000

2.4 แนวทางส่งเสริม สนับสนุน งานด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
1
2

3

อุดหนุนการสร้าง"พุทธมณฑลสมโภชย์ 750 เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนการสร้าง "พุทธมณฑล
ปี เมืองเชียงราย
สมโภชย์750 ปี เมืองเชียงราย" ของจังหวัด
เชี
จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจาปี 2555
เพืยอ่ งราย
จ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร

โครงการวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์
"ถนนคนเล่นน้า"

ค่าเครื่องดื่ม ค่ารางวัล ค่าของขวัญ ค่าเช่าเครื่อง
เสียง ค่าวัสดุอปุ กรณ์ และค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ที่
จาเป็นสาหรับ โครงการนี้ ฯลฯ
เพือ่ จ่ายเป็นค่าดาเนินการตามโครงการ
วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ "ถนนคนเล่นน้า"

20,000 ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่
200,000 ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่

50,000 ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่
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ลาดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

4

โครงการถวายเทียนจานาพรรษา

5

จัดงานประเพณีลอยกระทง

6

7
8

9

(ผลผลิต/งบประมาณ)

พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
หน่วย
งบประมาณ พื้นที่
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดซื้อต้นเทียนบูชา
ถวายวัดในเขตพืน้ ที่เทศบาลตาบลบ้านดู่และ
สนับสนุนคณะที่ส่งต้นเทียนและขบวนแห่เข้าร่วม
กิจกรรม สนับสนุนการแสดง ค่าน้าดื่ม ค่าปัจจัย
ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ

30,000 ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่

เพือ่ จ่ายเป็นค่าเงินรางวัลการประกวดกิจกรรม
ต่าง ๆ ค่าสนับสนุนกิจกรรม ค่าจัดทากระทง
ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ค่าโล่รางวัล ค่าวัสดุอปุ กรณ์ และค่าใช่
จ่ายอืน่ ๆ ที่จาเป็นสาหรับโครงการนี้ ฯลฯ
โครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ารอยพระ
เพือ่ จ่ายเป็นค่าดาเนินการตามโครงการส่งเสริม
พุทธบาทวัดปุาดอยพระบาท
การจัดงานประเพณีสรงน้ารอยพระพุทธบาท เช่น
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ เป็นต้น
โครงการประเพณีเลี้ยงผีขนุ น้า
เพือ่ จ่ายเป็นค่าดาเนินโครงการประเพณีเลี้ยงผี
ขุนน้า เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ เป็นต้น
โครงการประเพณีพนื้ บ้านล้านนา "แห่ไม้ค้าส เพือ่ จ่ายเป็นค่าดาเนินการตามประเพณีล้านนา
ลีหลวง"
"แห่ไม้ค้าสลีหลวง" ของบ้านปุาซาง บ้านขัว่ แคร่
และบ้านปุาอ้อเมืองอินทร์ หมู่บา้ นละ 10,000
บาท

300,000 ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่

โครงการแห่พระแสนแซ่ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 10

10 โครงการจัดประเพณีกนิ วอของชนเผ่า

80,000 ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่
10,000 ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่
30,000 ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่

เพือ่ จ่ายเป็นค่าดาเนินโครงการแห่พระแสนแซ่
เช่น ค่าวัสดุ

20,000 ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่

เพือ่ จ่ายเป็นค่าดาเนินโครงการจัดประเพณีกนิ วอ
ของชนเผ่า เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ เป็นต้น

30,000 ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่

770,000

23

ลาดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
หน่วย
งบประมาณ พื้นที่
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2.5 แนวทางพัฒนาการบริการด้านสวัสดิการสังคมให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง
1

อุดหนุนกลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV กลุ่มเครือข่าย
บ้านดู่เอือ้ อาทร

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือและสนับสนุน
กิจกรรมกลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV กลุ่มเครือข่ายบ้านดู่
เอือ้ อาทร ตาบลบ้านดู่ตามโครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพและดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์

30,000 ทต.
บ้านดู่

สานักปลัดฯ

2 อุดหนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎร ประจาหมู่บา้ น เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ ศูนย์สงเคราะห์
ราษฎร ประจาหมู่บา้ น หมู่ที่ 1-19 เป็น
ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินกิจกรรมของศูนย์

190,000

ทต.
บ้านดู่

สานักปลัดฯ

3

อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุ

เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กบั กลุ่มผู้สูงอายุใน
พืน้ ที่ตาบลบ้านดู่ ในการดาเนินงานหรือ
กิจกรรมของกลุ่ม

380,000 ทต.
บ้านดู่

สานักปลัดฯ

4

เบีย้ ยังชีพคนชรา

เพือ่ จ่ายเป็นค่าเบีย้ ผู้สูงอายุในพืน้ ที่ตาบลบ้านดู่
จานวน 190 คน ๆ ละ 500 บาท/เดือน เป็น
เงิน 1,140,000 บาท

1,140,000 ทต.
บ้านดู่

สานักปลัดฯ

5

เบีย้ ยังชีพผู้พกิ าร

เพือ่ จ่ายเป็นค่าเบีย้ ยังชีพคนพิการ จานวน 140
คน ๆ ละ 500 บาท/เดือน เป็นเงิน
840,000 บาท

840,000 ทต.
บ้านดู่

สานักปลัดฯ

6

เบีย้ ยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์

เพือ่ จ่ายเป็นค่าเบีย้ ยังชีพผู้เชื้อเอดส์ (HIV)
จานวน 50 คน ๆ ละ 500 บาท/เดือน เป็น
เงิน 300,000 บาท

300,000 ทต.
บ้านดู่

สานักปลัดฯ

2,880,000

24

ลาดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
หน่วย
งบประมาณ พื้นที่
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2.6 แนวทางส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา งานด้านการศานา คุณธรรม จริยธรรม และวินัยชุมชน
1

ค่าใช้จา่ ยในการจัดงานพิธแี ละรัฐพิธี

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงานจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดงานพิธแี ละรัฐพิธี เช่น
งานพิธเี ฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั ฯ งานพิธเี ฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ งานวันปิยมหาราช งานพิธี
อืน่ ๆ ฯลฯ

300,000 ทต.
บ้านดู่

สานักปลัดฯ

2

โครงการอบรมเด็กระวี (บ้านหัวฝาย)

เพือ่ จ่ายเป็นค่าดาเนินการตามโครงการอบรมเด็ก
ระวี บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 13

15,000 ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่

3

อุดหนุนกิจกรรมของวัด คริสตจักร หรือ
สถานปฏิบตั ิธรรม

เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมของวัด
คริสตจักร หรือสถานปฏิบตั ิธรรมในตาบล้านดู่
จานวน 20 แห่ง ๆ ละ10,000 บาท (เฉพาะ
วัดปุาซาง 29,000 บาท)

219,000 ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่

534,000
3. ยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 แนวทางเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการเพื่ออนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
20,000 ทต.
เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และ
กอง
สิ่งแวดล้อม
ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ฯลฯ ที่จาเป็นในโครงการ โดย
บ้านดู่ สาธารณสุขฯ
ถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้

20,000
3.2 แนวทางพัฒนา ฟื้นฟู แหล่งน้าและบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ
1

วางท่อระบายน้า หมู่ที่ 2 ถนนสายหน้าวัด
ปุาซาง

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านปุาซาง หมู่ที่ 2 หน้าวัดปุาซาง ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร ยาว 130 เมตร
พร้อมบ่อพัก จานวน 11 จุด

547,400 ทต.
บ้านดู่

25

กองช่าง

ลาดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

2

วางท่อระบายน้า หมู่ที่ 6 ซอย 3

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านโปุงพระบาท หมู่ที่ 6 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตรยาว 104 เมตร
พร้อมบ่อพัก จานวน 13 จุด

3

รางระบายน้าแบบมีฝาปิด หมู่ที่ 11 ซอย 1 เพือ่ จ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ที่ 11 ช่วงที่ 1 ขนาดปากรางกว้าง
0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40-0.70 เมตร ยาว
รวม 20.00 เมตร

4

ปรับปรุงรางระบายน้า หมู่ที่ 12

เพือ่ จ่ายเป็นค่าปรับปรุงรางระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านปุาสักไก่ ความยาวรวม 200.00
เมตร หนา 0.50 เมตร

5

รางระบายน้าแบบมีฝาปิด หมู่ที่ 12
บริเวณคุ้มไก่ฟาู

6

7

พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
หน่วย
งบประมาณ พื้นที่
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
328,000 ทต.
บ้านดู่

กองช่าง

441,400 ทต.
บ้านดู่

กองช่าง

11,700 ทต.
บ้านดู่

กองช่าง

เพือ่ จ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ที่ 12 ซอยคุ้มไก่ฟาู ขนาดปาก
รางกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40-0.70
เมตร ยาวรวม 180 เมตร

394,800 ทต.
บ้านดู่

กองช่าง

รางระบายน้า หมู่ที่ 17 ปากทาง ซอย 7
ถึงร่องน้าสนามบิน

เพือ่ จ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ที่ 17 ขนาดก้นรางกว้าง 0.22
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร ยาวรวม 191 เมตร

486,000 ทต.
บ้านดู่

กองช่าง

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หม่ที่ 18

เพือ่ จ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ที่ 18 ขนาดกว้าง 2.10 เมตร ลึก
เฉลี่ย 1.80 เมตร skew 0 องศา ชนิด 1 ช่อง

429,000 ทต.
บ้านดู่

กองช่าง

26

ลาดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
หน่วย
งบประมาณ พื้นที่
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8

ขุดลอกลาเหมือง หมู่ที่ 6 ถึงหมู่ ที่ 18

เพือ่ จ่ายเป็นค่าขุดลอกลาเหมืองสาธารณะ
ประโยชน์บริเวณหลังวัดโปุงพระบาท หมู่ที่ 6 ถึง
หมู่ที่ 18 ช่วงที่ 1 ขนาดก้น กว้างเฉลี่ย 1.00
เมตร ยาว 600 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร
ช่วงที่ 2 ขนาดก้นกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว
900 เมตร ขุดลึก เฉลี่ย 0.50 เมตร

20,000 ทต.
บ้านดู่

กองช่าง

9

ฝาย คสล. แม่น้างาม หมู่ที่ 15

เพือ่ จ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายน้าล้น คอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ที่ 15 ขนาดสันฝายสูง 150 เมตร
ผนังข้างสูง 3.00 เมตร ความกว้างของฝาย
13.00 เมตร

500,000 ทต.
บ้านดู่

กองช่าง

3,158,300

3.3 แนวทางส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์ในชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ให้สวยงาม น่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน
1

อุดหนุนหมู่ที่ 1-19 เพือ่ ปรับปรุง ภูมิทัศน์
ภายในตาบลบ้านดู่

เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ หมู่ที่ 1-19 เป็น
ค่าใช้จา่ ย ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บา้ น
ให้สวยงามเรียบร้อย

190,000 ทต.
บ้านดู่

สานักปลัดฯ

190,000
4. ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและความสงบ
4.1 แนวทางพัฒนาและเสริมสร้างศักภาพคน องค์กร ชุมชน ให้มีความเข้มแข็งในการสร้างเครือข่ายและดาเนินการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1

ฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
และหรือ ค่าใช้จา่ ยในการอบรมอาสาสมัคร
ปกปูองสถาบัน

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือนเทศบาลตาบลบ้านดู่ หรือ
ค่าใช้จา่ ยในการอบรมอาสาสมัครปกปูองสถาบัน
และค่าใช้จา่ ยในส่วนที่เกีย่ วข้องและจาเป็น ฯลฯ

200,000 ทต.
บ้านดู่

27

สานักปลัดฯ

ลาดับ
ที่
2

รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ฝึกซ้อมแผนและระงับเหตุเพลิงไหม้

(ผลผลิต/งบประมาณ)

พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
หน่วย
งบประมาณ พื้นที่
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการ
ฝึกซ้อมแผนและระงับเหตุเพลิงไหม้เพือ่ ความ
ชานาญในการปฏิบตั ิโดยร่วมกับหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องในเขตเทศบาลตาบลบ้านดู่ ฯลฯ เป็นต้น

30,000 ทต.
บ้านดู่

สานักปลัดฯ

3 โครงการจัดงานวัน อปพร.

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมวัน อป
พร. เช่นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม
ฯลฯ

40,000

ทต.
บ้านดู่

สานักปลัดฯ

4

เพือ่ จ่ายเป็นค่าดาเนินการต่าง ๆ ในการ
ดาเนินการจัดตั้งศูนย์ปอู งกันและลดอุบตั ิเหตุเพือ่
อานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวรวมทั้ง
การดาเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุบตั ิเหตุ
จราจรของ อปท. และภาคีที่เกีย่ วข้องดาเนินการ
ในช่วงเทศกาลสาคัญ เช่น วันขึน้ ปีใหม่ เทศกาล
สงกรานต์ ฯลฯ เป็นต้น (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1798 ลว. 5 มิ.ย. 2552 )

100,000 ทต.
บ้านดู่

สานักปลัดฯ

โครงการปูองกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนน
ในช่วงวันหยุดเทศกาล

370,000
4.2 แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการเฝูาระวังภัยธรรมชาติ และพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนภัย
1

โครงการก่อสร้างเสาส่งสัญญาณวิทยุ

เพือ่ จ่ายเป็นค่าดาเนินโครงการก่อสร้างเสาส่ง
สัญญาณวิทยุสูง 30 เมตร รายละเอียดตาม
ประมาณการและแบบแปลนเทศบาลตาบลบ้านดู่
กาหนด

170,000 ทต.
บ้านดู่

170,000

28

กองช่าง

ลาดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
หน่วย
งบประมาณ พื้นที่
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
5.1 แนวทางส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและบริหารจัดการ
1

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน

เพือ่ จ่ายเป็นค่าดาเนินการในการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดทาแผนชุมชนและกิจกรรม
สนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน
เพือ่ นาข้อมูลมาจัดทาเป็นแผนพัฒนาท้องถิน่ และ
จัดเวทีประชาคมเพือ่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่

50,000 ทต.
บ้านดู่

สานักปลัดฯ

50,000
5.2 แนวทางพัฒนา เพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการการเงิน การคลัง และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
1

มอบประกาศเกิยรติคุณผู้ชาระภาษีดีเด่น

เพือ่ จ่ายเป็นค่าของที่ระลึก เช่น ร่ม ,แก้วน้า
,ปฏิทิน ฯลฯและเครื่องดื่ม เช่น น้าดื่ม ,น้า
สมุนไพร,ชา,กาแฟ ฯลฯสาหรับผู้มาชาระภาษี

80,000 ทต.
บ้านดู่

กองคลัง

2

ค่าใช้จา่ ยตามโครงการฝึกอบรมเพือ่ เพิม่
เพือ่ จ่ายเป็นค่าวิทยากร,ค่าพาหนะ,ค่าอาหาร
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสาหรับพัฒนา เครือ่ งดื่ม และค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ตามโครงการ
ศักยภาพบุคลากรในด้านแผนที่ภาษีและการ
จัดเก็บรายได้

30,000 ทต.
บ้านดู่

กองคลัง

110,000

29

ลาดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
หน่วย
งบประมาณ พื้นที่
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5.3 แนวทางพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้อมมูล เพื่อการบริหารจัดการและการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
1

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพือ่ จ่ายเป็นค่าการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้แก่การบารุงรักษา
หรือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และโดยเฉพาะค่าใช้จา่ ยในการ
จัดหาและค่าบริการระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
แบบความเร็วสูงตามความเหมาะสมของแต่ละ
องค์กรเพือ่ ให้บริการอินเตอร์เน็ตแก่ประชาชน
และรองรับการดาเนินการต่าง ๆ เช่น การบันทึก
ข้อมูลพืน้ ฐาน ของอปท. ข้อมูลเพือ่ การวางแผน
และประเมินผลค่าใช้จา่ ยงบประมาณของ อปท .
การจัดหาพัสดุด้วยระบบe-Auction และระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์แบบรวมศูนย์ของ อปท. อนึ่ง
อปท. ที่มีความพร้อมควรขยายระบบเครือข่าย
ภายใน (Local Area Network) เพือ่ เปิดบริการ
อินเตอร์เน็ตให้กบั ประชาชนมากกว่าหนึ่งเครื่อง
ตลอดจนสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยูใ่ น
ระบบเครือข่ายภายใน ในภารกิจอืน่ ๆ เช่นการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันการใช้อปุ กรณ์อนื่ ๆ
เช่น Printer ร่วมกัน

200,000 ทต.
บ้านดู่

สานักปลัดฯ

2

ค่าใช้จา่ ยตามโครงการสารวจข้อมูลทั่วไปใน
พืน้ ที่

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินการตาม
โครงการสารวจวิเคราะห์การบังคับใช้กฎหมาย
ต่าง ๆ การจัดการการบริหารงาน รวมทั้งข้อมูล
ทั่วไปในเขตเทศบาลเพือ่ ให้การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพและค่าใช้จา่ ยในการจัดเก็บข้อมูล
ค่าบันทึกข้อมูล ค่าตรวจสอบ ข้อมูล จปฐ . ฯลฯ

120,000 ทต.
บ้านดู่

สานักปลัดฯ

320,000

30

รายละเอียดของกิจกรรม

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
หน่วย
งบประมาณ พื้นที่
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5.4 ส่งเสริมและพัฒนาการบริการประชาชน
1 การเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทนสาหรับ
คณะผู้บริหารเทศบาล/สมาชิกสภาเทศบาล
(ฝุายการเมือง)
2 การเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน
สาหรับพนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง(ฝุาย
ประจา)

เพือ่ จ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน ให้กบั คณะ
ผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาล

3

ค่าตอบแทน

4

รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ

5

3,072,000 ทต.
บ้านดู่

สานักปลัดฯ

เพือ่ จ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างให้กบั พนักงาน
เทศบาล/พนักงานจ้างของเทศบาลตาบลบ้านดู่

19,499,810 ทต.
บ้านดู่

ทุกกอง

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่ อปท. ค่าตอบแทนการ
ปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ ค่าเบีย้ ประชุม ค่า
เช่าบ้าน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงิน
ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือบุตร

2,975,200 ทต.
บ้านดู่

ทุกกอง

4,444,000 ทต.
บ้านดู่

ทุกกอง

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตัก
สิ่งปฏิกลู ค่าระวางบรรทุกค่ารังวัดที่ดินหรือ
ตรวจสอบที่ดิน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา
เผยแพร่ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบีย้ ประกัน
ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินคดีตาม คาพิพากษาค่า
ใบอนุญาตต่าง ๆ ฯลฯ ค่าพาหนะ นาส่งเด็กไป
สถานพยาบาล
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพือ่ จ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ของขวัญ ค่า
พิมพ์เอกสาร ค่าใช้จา่ ยที่เกีย่ วเนื่องในการรับรอง
รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ซึ่ง
จาเป็นต้องจ่ายที่เกีย่ วกับการรับรอง ต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศน์ งานตรวจงาน
เยีย่ มชมงาน หรือ ทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ (ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว
2381ลว 28 ก.ค. 2548)

130,000 ทต.
บ้านดู่

31

สานักปลัดฯ

ลาดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
หน่วย
งบประมาณ พื้นที่
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6

ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
เป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคลที่มาดูงานในสถานศึกษาในสังกัด ทต . บุคคลที่มาดูงานในสถานศึกษาในสังกัด ทต .
บ้านดู่
บ้านดู่ เพือ่ จ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม
ของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จา่ ยที่เกีย่ วข้อง
กับการรับรอง

30,000 ทต. กองการศึกษา
บ้านดู่

7

ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิน่ หรือ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ

เพือ่ จ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา
ท้องถิน่ คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
และการประชุมระหว่าง อปท. กับ อปท. หรือ
อปท. กับรัฐวิสาหกิจและเอกชน ฯลฯ เป็นต้น
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.4/ว 2381 ลว 28 ก.ค. 2548)

45,000 ทต.
บ้านดู่

สานักปลัดฯ

8

การจัดงาน นิทรรศการและพิธเี ปิดอาคาร
ต่างๆ เช่นวันเทศบาล เป็นต้น

เพือ่ จ่ายเป็นค่าอุปกรณ์และวัสดุต่าง ๆ ในการ
ตกแต่งสถานที่ เวที บริเวณงาน เงินค่าของรางวัล
ค่าของ ที่ระลึก ค่ามหรสพ หรือการแสดง
ค่าใช้จา่ ย ในการประกอบพิธที างศาสนา เช่น ค่า
เครื่องไทยทาน ปัจจัยในการถวายพระ ค่า
ภัตตาหาร และอืน่ ๆ ค่าวัสดุจา้ งทาของ ที่เป็น
องค์ประกอบของงานค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟูาและ
เครื่องเสียงค่าถ่ายเอกสารสิ่งพิมพ์ค่าอาหาร
เครื่องดื่มสาหรับแขกผู้มีเกียรติ ฯลฯ เป็นต้น

250,000 ทต.
บ้านดู่

สานักปลัดฯ

9

ค่าใช้จา่ ยในการอบรมและเพือ่ ไปทัศนศึกษา เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าใช้จา่ ยในการอบรม และทัศน
ดูงาน
ศึกษาดูงานให้แก่คณะผู้บริหารท้องถิน่ สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
ประธานกลุ่มต่าง ๆ ฝุายปกครอง ฯลฯ ให้ถอื
ปฏิบตั ิตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม
2548

500,000 ทต.
บ้านดู่

สานักปลัดฯ

32

ลาดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
หน่วย
งบประมาณ พื้นที่
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 ดาเนินการสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ

เพือ่ จ่ายเป็นค่าดาเนินการหรือสนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั และพระเสาวนียข์ องสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
2072 ลงวันที่ 14 มิถนุ ายน 2554)

50,000 ทต.
บ้านดู่

สานักปลัดฯ

11 ฝึกอบรมบุคลากรท้องถิน่ ตามแผนการ
ฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน่

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินการตาม
โครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
เพือ่ การพัฒนาองค์กรความรู้ให้แก่ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการและพนักงานของ
ทศบาล ตามความเหมาะสมและคานึงถึง
สถานะการคลัง การส่งบุคลากรของเทศบาลไป
เข้ารับการฝึกอบรมเกีย่ วกับการปฏิบตั ิหน้าที่ตาม
ภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนจากส่วนราชการที่มี
ภารกิจถ่ายโอนร่วมกันจัดอบรมเป็นประจาทุกปี
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1957 ลงวันที่ 23 มิ.ย. 2551)

460,000 ทต.
บ้านดู่

ทุกกอง

12 การเดินทางไปราชการ

เพือ่ จ่ายเป็นค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั
ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ที่จาเป็นในการ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร การเข้ารับ
การฝึกอบรมสัมมนาการประชุมต่าง ๆ ของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล
พนักงานจ้างเทศบาล

730,000 ทต.
บ้านดู่

ทุกกอง

33

ลาดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

13 จัดหาของขวัญ ของรางวัล ของที่ระลึก

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาของขวัญ ของรางวัล
ของที่ระลึก พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
พวงมาลา ฯลฯสาหรับพิธกี าร วันสาคัญใน
โอกาสต่าง ๆ ตามวาระ

14 ค่าใช้จา่ ยสาหรับการเลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการเลือกตั้งตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด (กรณีครบ
วาระ ยุบสภา กรณีแทนตาแหน่งที่วา่ ง และ
กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการ
เลือกตั้งใหม่ ) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ ว 1932 ลงวันที่
16 มิถนุ ายน 2552 อีกทั้งให้ความ
ร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์หรือ
การให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึง
สิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและหรือ
สมาชิกวุฒิสภา ตามความเหมาะสมโดย
คานึงถึงฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 2072 ลงวันที่ 14
มิถนุ ายน 2554

พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
หน่วย
งบประมาณ พื้นที่
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
30,000 ทต.
บ้านดู่

200,000

34

ทต.
บ้านดู่

สานักปลัดฯ

สานักปลัดฯ

ลาดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
หน่วย
งบประมาณ พื้นที่
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15 ค่าใช้จา่ ยตามโครงการปกปูองสถาบันสาคัญ - เพือ่ จ่ายเป็นค่าดาเนินการโครงการในการ
ของชาติ
ปกปูองสถาบันของชาติ โดยเฉพาะสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันของชาติอนั เป็น
ศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและความสามัคคีของ
คนในชาติ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดทา
โครงการปกปูองสถาบันสาคัญของชาติ โดยให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0808.2 / 1224 ลงวันที่ 22 เมษายน
2552

20,000 ทต.
บ้านดู่

สานักปลัดฯ

16 ค่าใช้จา่ ยตามโครงการพัฒนาการบริหารงาน ได้แก่ค่าใช้จา่ ยในการออกบริการประชาชน
ที่มีประสิทธิภาพ
เคลื่อนที่ จัดทาตู้รับ - ส่ง เอกสารเกีย่ วกับ
เรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนประจาหมู่บา้ น
จัดทาโครงการเชิญชวนประชาชนรับฟังการ
ประชุมสภา จัดทาปูายปิดประกาศข้อมูล
ข่าวสารประจาหมู่บา้ น/ชุมชน ฯลฯ เป็นต้น
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่
มท 0808.2/ว 2072 ลงวันที่ 14 มิถนุ ายน
2554

30,000 ทต.
บ้านดู่

สานักปลัดฯ

5,000 ทต.
บ้านดู่

สานักปลัดฯ

17 ค่าใช้จา่ ยตามโครงการคลีนิกกฎหมายเพือ่
ประชาชน

เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการคลีนิกกฎหมาย
เพือ่ ประชาชน เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทาปูาย
แผ่นพับ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่เกีย่ วข้องและจาเป็น
ในการดาเนินโครงการ

18 รายจ่ายเพือ่ บารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือ่ จ่ายเป็นค่าบารุงรักษาซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์
สานักงานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภณ
ั ฑ์
ยานพาหนะซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างทรัพย์สินต่าง ๆ
ฯลฯ ที่อยูใ่ นความดูแลของเทศบาลตาบลบ้านดู่

315,000 ทต.
บ้านดู่

35

ทุกกอง

ลาดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
หน่วย
งบประมาณ พื้นที่
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

19 จัดซื้อจัดหาวัสดุประจาสานักงานเทศบาล
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดซื้อจัดหาวัสดุ
ฯลฯค่าอาหารเสริม (นม) สาหรับเด็กนักเรียน อุปกรณ์สาหรับการปฏิบตั ิงาน การดาเนินงาน
ภารกิจต่าง ๆ ของเทศบาล ฯลฯ

7,626,340 ทต.
บ้านดู่

20 รายจ่ายสาหรับค่าสาธารณูปโภค

เพือ่ จ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคของเทศบาล เช่น
ค่าไฟฟูาค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าบริการด้าน
โทรคมนาคม

21 จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์(สาหรับเพือ่ ใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานของเทศบาล)

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์สานักงานเพือ่ ใช้ใน
การปฏิบตั ิงาน การดาเนินงานตามอานาจหน้าที่
ของเทศบาล

1,310,000 ทต. สานักปลัดฯ
บ้านดู่ กองการศึกษา
กอง
สาธารณสุขฯ
กองช่าง
3,588,500 ทต.
ทุกกอง
บ้านดู่

22 ค่าจ้างที่ปรึกษาเพือ่ ศึกษา วิจยั ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพือ่ การ
จัดหาหรือปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน และ/หรือ
สิ่งก่อสร้าง

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาสารวจความพึงพอใจ
ของผู้บริหารค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง
เพือ่ เป็นผู้ดาเนินการสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ตามมิติการประเมินที่ กทจ.กาหนด (
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0826.6/4310 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2551 )

10,000 ทต.
บ้านดู่

23 อุดหนุนอาเภอเมืองเชียงราย

เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอุดหนุน
วัฒนธรรมประเพณี งานรัฐพิธี ฯ (ตามหนังสือ
อาเภอเมืองเชียงราย ที่ ชร 0117.4/ว 2921
ลว. 20 มิ.ย. 2554)

36,000 อาเภอ สานักปลัดฯ
เมืองชร.

36

ทุกกอง

สานักปลัดฯ

ลาดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
หน่วย
งบประมาณ พื้นที่
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

24 อุดหนุนอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตาบล
ดอยฮาง

เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการปรับปรุง
ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื้อจัดจ้างและจัดตั้งศูนย์
อินเตอร์เน็ตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ระดับอาเภอ (ตามหนังสืออาเภอเมืองเชียงราย ที่
ชร 0037.6/2921 ลว 13 มิ.ย. 2554)

45,000 อาเภอ สานักปลัดฯ
เมืองชร.

25 อุดหนุนอาเภอเมืองเชียงราย

เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการฝึกอบรมชุด
รักษาความสงบเรียบร้อยประจาหมู่บา้ น ปี
2555 (ตามหนังสืออาเภอเมืองเชียงราย ที่ ชร
0117.4 / ว 2921 ลว. 20 มิ.ย. 2554)

10,000 อาเภอ สานักปลัดฯ
เมืองชร.

26 อุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพือ่ เอาชนะยาเสพติด
(ศตส.) อาเภอเมืองเชียงราย

เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพือ่ เอาชนะยา
เสพติด (ศตส.) อาเภอเมืองเชียงราย (ตาม
หนังสืออาเภอเมือง เชียงรายที่ ชร 0117.4/ว
2921 ลว. 20 มิ.ย. 2554)

10,000 อาเภอ สานักปลัดฯ
เมืองชร.

27 อุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพือ่ เอาชนะยาเสพติด
(ศตส.) จังหวัดเชียงราย

เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพือ่ เอาชนะยา
เสพติด (ศตส.) จังหวัดเชียงราย(ตามหนังสือ
จังหวัดเชียงราย ที่ ชร 0017.3(ศตส.จ.ชร.)/
17477 ลว. 5 มิ.ย. 2554 )

10,000 อาเภอ สานักปลัดฯ
เมืองชร.

28 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เพือ่ จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
สาหรับพนักงานจ้างทั้งหมดของ เทศบาลตาบล
บ้านดู่ (จ่ายสมทบจานวน 10 % ของ
งบประมาณ หมวดค่าจ้างชั่วคราวพนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปทั้งหมดของ
เทศบาล)

1,000,000 ทต.
บ้านดู่
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ทุกกอง

ลาดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
หน่วย
งบประมาณ พื้นที่
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

29 เงินสารองจ่าย

เพือ่ จ่ายเป็นเงินสารองจ่ายใช้ในกรณีมีเหตุจาเป็น
และเหมาะสม หรือเพือ่ ใช้จา่ ยในกรณีมีเหตุ
ฉุกเฉินหรือซ่อมแซมสิ่งสาธารณะประโยชน์ของ
ส่วนรวมการปูองกันและบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น
อุทกภัย น้าปุาไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง
ภัยหนาว อัคคีภยั ไฟปุาหรือที่เป็นอานาจของ
เทศบาลตาบลบ้านดู่หรือเป็นนโยบายสาคัญของ
ทางราชการหรือจ่ายในงบประมาณหมวดใด
หมวดหนึ่งที่สั่งจ่ายในหน่วยงานใดไม่พอ แก่การ
ใช้จา่ ยหรือไม่ได้ตั้งจ่ายไว้แต่มีความจาเป็นที่
จะต้องจ่ายเพือ่ ประโยชน์ต่อการดาเนินกิจการ
ตามภารกิจของเทศบาลตาบลบ้านดู่ หากไม่รีบ
ดาเนินการจะเกิดความเสียหาย ฯ

2,082,470 ทต.
บ้านดู่

30 ค่าใช้จา่ ยในการจัดการจราจร

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดการจราจรเพือ่
สนับสนุนการดาเนินงานของตารวจจราจรที่ได้
วางแผนไว้และขอให้ท้องถิน่ สนับสนุนเป็น
ค่าใช้จา่ ยในการรักษาความสงบเรียบร้อยเกีย่ วกับ
การจราจรและเป็นสิ่งที่ประชาชนได้รับประโยชน์
โดยตรง เช่น สัญญาณไฟ ทาสี ตีเส้น เป็นต้น
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่
มท 0313.4/ ว 3203 ลว. 4 ต.ค. 2539)

100,000 ทต.
บ้านดู่
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ทุกกอง

สานักปลัด ฯ

ลาดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

31 เงินบารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

(ผลผลิต/งบประมาณ)

พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
หน่วย
งบประมาณ พื้นที่
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เพือ่ จ่ายเป็นเงินบารุงให้แก่สมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทยประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554 (พิจารณาจากรายรับจริงประจาปีที่
ผ่านมา ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาด เงินสะสม
และเงินอุดหนุนทุกประเภทแต่ต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของงบประมาณ รายรับ
ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท)

98,000 ทต.
บ้านดู่

สานักปลัด ฯ

32 เงินทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี / ปริญญา (1) เพือ่ จ่ายเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
โท
สาหรับ สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล
พนักงานจ้าง ตั้งไว้ จานวน 1 คน /ปี ๆ ละ
33,000 บาท (ตามแนวทางหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท 0808.2
/ ว 1829 ลงวันที่ 15 กันยายน
2552) (2) เพือ่ จ่ายเป็นทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาโทสาหรับสมาชิกสภา ฯ พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง จานวน 5 คน ๆ ละ
60,000 บาท/ปี (ตามแนวทางหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท 0808.2 /
ว 1829 ลว. 15 ก.ย. 2552(ปริญญาโทกาหนด
ไว้ตลอดหลักสูตร 2 ปี ๆ ละ 60,000 บาท )
ตั้งได้ไม่เกิน 5 คน

333,000 ทต.
บ้านดู่

สานักปลัด ฯ

33 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตาบล เพือ่ จ่ายเป็นเงินสมทบในการส่งเสริมสุขภาพ
และปูองกันโรคของประชาชนตาบลบ้านดู่

300,000 ทต.
กอง
บ้านดู่ สาธารณสุขฯ

39

ลาดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)

34 เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ เพือ่ จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จ บานาญ
ส่วนท้องถิน่ (กบท.)
ข้าราชการส่วนท้องถิน่ (เทศบาลคานวณรายจ่าย
ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553)โดยถือปฏิบตั ิ
ตามหนังสือสานักงานกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิน่ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5 / ว 45
ลงวันที่ 24 กันยายน 2552 )

พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
หน่วย
งบประมาณ พื้นที่
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
975,800 ทต.
บ้านดู่

50,321,120

40

สานักปลัด ฯ

