แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

จัดทาโดย..คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลผักไหม
(งานนโยบายและแผน)

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ 1 บทนา
- บทนำ

1

- วัตถุประสงค์ของแผนกำรดำเนินงำน

1

- ขั้นตอนกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน

3

- ประโยชน์ของแผนกำรดำเนินงำน

3

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
- บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรและงบประมำณ (ผด.01)

4

- บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ (ผด.02)

7

- บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ (ผ.02/1)

38

บทนำ
1.1. บทนา
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดทำแผนัันนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ั.ศ.2548 แก้ไขเัิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ั.ศ.2561 ได้กำหนดแนวทำงกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเัื่อให้กำรจัดทำแผนัันนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน
นอกจำกนี้ ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดทำ แผนััน นำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ั.ศ. 2548 และแก้ไขเัิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) ั.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 26 กำหนดให้
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ด ท ำแผนกำรด ำเนิ น งำนขึ้ น โดยมี จุ ด มุ่ งหมำยเัื่ อ แสดงถึง รำยละเอี ย ด
แผนงำน/โครงกำรััน นำและกิจกรรมที่ดำเนินกำรจริงทั้งหมดในัื้นที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมำณนั้นทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติมำกขึ้นมีกำรประสำน
และบู ร ณำกำรกำรท ำงำนกับ หน่ ว ยงำนอื่น และกำรจำแนกรำยละเอี ยดต่ ำงๆของแผนงำน/โครงกำร
ในแผนดำเนินงำน ซึ่งจะทำให้กำรติดตำมประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีควำมสะดวกมำกขึ้น กำรจัดทำแผนกำร
ดำเนินงำนประจำปีงบประมำณั.ศ. 2565 ของเทศบำลตำบลผักไหม เป็นแผนงำนที่ได้รวบรวมข้อมูล
โครงกำร/กิจกรรมกำรัันนำต่ำงๆ ที่ต้องดำเนินกำรจริงทั้งหมดในัื้นที่ ประจำปีงบประมำณ ั.ศ. 2565
รวมทั้งโครงกำร/กิจกรรมของหน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำคหรือหน่วยงำน อื่น ที่จะดำเนินกำรใน
ัื้น ที่ อีกทั้งยังเป็ น กำรนำโครงกำร/กิจกรรมจำกแผนััน นำท้องถิ่น (ั.ศ.2561-25๖5) ของเทศบำล
ตำบลผักไหม ไปดำเนินกำรในภำคปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงต่อไป
๑.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กำรวำงแผนด ำเนิ น งำนเป็ น แผนงำนที่ น ำแผนัั น นำมำบริห ำร (Administrative Plans)
กล่ ำวคื อ กำรัิ จ ำรณำน ำโครงกำร/กิ จ กรรมจำกแผนัั น นำท้ อ งถิ่ น ที่ ได้ รั บ กำรจั ด สรรงบประมำณ
ให้ ดำเนินงำนในปีงบประมำณ ั.ศ.2565 มำจัดทำเป็นแผนกำรดำเนินงำน หรือเรียกว่ำ (Action Plans)
และสำมำรถ นำกำรติดตำมและประเมินผลด้วยตนเองมำใช้ติดตำมกำรดำเนินงำน ได้ทุกขั้นตอนเรียกว่ำ
Self AssesmentReport หรือ SAR โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เัื่อแสดงถึงรำยละเอียดของแผนงำน/โครงกำรและกิจกรรมกำรัันนำที่ดำเนินกำรจริง
ทั้งหมดในัื้นที่ประจำปีงบประมำณนั้น
2. เัื่อเป็ น แนวทำงกำรดำเนินงำนของทุ กส่ วนรำชกำรกำหนดให้ ทุกโครงกำร/กิจกรรม
มีขั้นตอน กำรปฏิบัติที่มีระยะเวลำแน่นอนมีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติมำกยิ่งขึ้น
3. เัื่อควบคุมกำรดำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำั
4. เัื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงำนประสำนงำนและติดตำมประเมินผลกำรัันนำ
5. เัื่ อ ลดควำมซ้ ำซ้ อ นของโครงกำร มี ก ำรประสำนงำนและบู ร ณำกำรงบประมำณ
กับหน่วยงำนต่ำงๆ
๖. เัื่อเป็นเครื่องมือในกำรวัดควำมสำเร็จในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรท้องถิ่น

๑.3 ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดทำแผนัันนำขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ั.ศ. 2548 และแก้ไขเัิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) ั.ศ. 2561 ข้อ 26 และข้อ 27 ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0810.2/ว 4298 ลงวันที่ 19 ธันวำคม 2548 ได้กำหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนดำเนินงำนโดยมีขั้นตอน ดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ข้ อ 26 ให้ ค ณะกรรมกำรสนั บ สนุ น กำรจั ด ท ำ
แผนัันนำเทศบำลตำบลผักไหม รวบรวมข้อมูล แผนงำนโครงกำร/กิจกรรมกำรัันนำที่ดำเนินกำรจริงของ
เทศบำลตำบลผักไหม หน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอื่นๆ ที่ดำเนินกำร
ในัื้นที่ของเทศบำลตำบลผักไหม
ขั้ น ตอนที่ 2 จั ด ท าร่ า งแผนการด าเนิ น งาน หลั ง จำกรวบรวมข้ อ มู ล โครงกำรต่ ำ งๆ
ที่จะดำเนินกำรในปีงบประมำณ ั.ศ. 2565 จำก
1. งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่ อปท.อุดหนุนหน่วยงำนอื่น)
2. โครงกำร/กิ จ กรรมกำรัั น นำที่ เทศบำลต ำบลผั ก ไหม ด ำเนิ น กำรเองโดยไม่ ใช้
งบประมำณ ของท้องถิ่น
3. โครงกำร/กิจกรรมกำรัันนำของหน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจ
และ หน่วยงำนอื่นๆ ที่เข้ำดำเนินกำรในัื้นที่ของเทศบำลตำบลผักไหม
4. โครงกำร/กิจ กรรมอื่นๆ ที่ เทศบำลต ำบลผั กไหม เห็ น ว่ำจะเกิดประโยชน์ในกำร
ประสำน กำรดำเนินงำนในัื้นที่
เสร็จแล้วคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนัันนำเทศบำลตำบลผักไหม จัดทำเป็น
ร่ำง แผนดำเนินงำนประจำปี โดยนำข้อมูลทั้งหมดมำัิจำรณำจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์และ
แนวทำงกำร ัันนำที่กำหนดไว้ในแผนัันนำท้องถิ่นของเทศบำลตำบลผักไหม
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลังจำก
จัดทำร่ำงแผนกำรดำเนิ นงำนประจำปีแล้วเสร็จ คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำ แผนััน นำเทศบำล
ตำบลผั กไหม น ำร่ ำงแผนกำรดำเนิ นงำนประจำปี เสนอต่อคณะกรรมกำรััน นำเทศบำลตำบลผั กไหม
ัิจำรณำ แล้วเสนอนำยกเทศบำลตำบลผักไหม ประกำศเป็นแผนกำรดำเนินงำนประจำปี ต่อไป ทั้งนี้ให้ปิด
ประกำศแผนกำรดำเนินงำนประจำปีภำยในสิบห้ำวัน นับแต่วันที่ประกำศเัื่อให้ประชำชนใน ท้องถิ่นทรำบ
โดยทั่วกันและต้องปิดประกำศไว้อย่ำงน้อยสำมสิบวัน ข้อ 27 แผนกำรดำเนินงำนให้จัดทำแล้วเสร็จภำยใน
สำมสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกำศใช้งบประมำณ รำยจ่ำยประจำปี งบประมำณรำยจ่ำยเัิ่มเติม งบประมำณ
จำกเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงำนและโครงกำรจำกหน่วย รำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจ
หรือหน่วยงำนอื่นๆ ที่ต้องดำเนินกำรในัื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน ปีงบประมำณนั้น หำกมีกำรตั้ง
งบประมำณเัิ่มเติม หรือได้รับแจ้งแผนงำน/โครงกำรเัิ่มเติมจำกหน่วยรำชกำร ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค
รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอื่นๆ ที่ดำเนินกำรในัื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ ดำเนินกำรจัดทำ
แผนกำรดำเนิ น งำนประจ ำปี (เัิ่ มเติ ม) ให้ แล้ ว เสร็จภำยใน 30 วัน โดยจัด ทำเป็ นแผนกำรดำเนิน งำน
ประจำปี(เัิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ,2 ,3…….

เค้าโครงแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส่วนที่ 1 บทนา
- บทนำ
- วัตถุประสงค์ของแผนกำรดำเนินงำน
- ขั้นตอนกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน
- ประโยชน์ของแผนกำรดำเนินงำน
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
- บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรและงบประมำณ (ผด. ๑)
- บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ (ผด. ๒)
- บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ (ผด. ๒/1)
๑.4. ประโยชน์ของแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
๑. สำมำรถควบคุ ม กำรด ำเนิ น งำน กำรติ ด ตำมกำรดำเนิ น งำนและกำรประเมิ น ผลได้ อย่ ำง
เหมำะสมและมีประสิทธิภำั
๒. ทำให้กำรประสำนงำนและบูรณำกำรงบประมำณกับหน่วยงำนต่ำงๆ ในัื้นที่ดำเนินโครงกำร
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำัมำกยิ่งขึ้น
๓ . เป็ นเครื่ อ งมื อ ในกำรบริ ห ำรงำนของผู้ บ ริ ห ำรท้ อ งถิ่ น ตำมแผนงำน /โครงกำร
และกิจกรรมว่ำสำมำรถบรรลุผลตำมวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้หรือไม่ เัียงใด
๔. เป็นเครื่องมือในกำรวัดควำมสำเร็จของกำรติดตำมและประเมินผลแผนัันนำท้องถิ่นเมื่อสิ้นปี
ให้มีควำมสะดวกมำกขึ้น

แบบ ผด.1
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตาบลผักไหม อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชา
และส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วีถีชุมชน
1.1 แผนงำนกำรเกษตร
1.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
รวม
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

จานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
ที่ดาเนินการ
โครงการทั้งหมด
1
1
2

1.66
1.66
3.33

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งสิ้น

หน่วยดาเนินการ

32,200
108,000
140,200.-

0.14
0.46
0.61

สำนักปลัด
สำนักปลัด

จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งสิ้น

หน่วย
ดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
2.2 แผนงำนเคหะและชุมชน

12
1

20.00
1.66

2,680,000
30,000

11.66
0.14

กองช่ำง
กองช่ำง

รวม

13

21.66

2,710,000.-

11.79

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการทองเที่ยว กีฬา ศาสนา
และวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน
3.1 แผนงำนกำรศำสนำวันนธรรมและนันทนำกำร
รวม
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
4.1 แผนงำนกำรเกษตร
รวม

จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งสิ้น

หน่วย
ดาเนินการ

4

6.66

240,000

1.04

กองกำรศึกษำ

4

6.66

240,000.-

1.04

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งสิ้น

หน่วย
ดาเนินการ
สำนักปลัด

จานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
ที่ดาเนินการ
โครงการทั้งหมด
1

1.66

10,000

0.04

1

1.66

10,000.-

0.04

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.1 แผนงำนกำรศึกษำ
5.2 แผนงำนสำธำรณสุข
5.3 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
5.4 แผนงำนงบกลำง
รวม

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
6.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
รวม
รวมทั้งสิ้น

จานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
ที่ดาเนินการ
โครงการทั้งหมด
23
4
1
4
32

38.00
6.66
1.66
6.66
53.33

จานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
ที่ดาเนินการ
โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งสิ้น

หน่วย
ดาเนินการ

5,100,039
403,000
30,000
13,555,200
19,088,239.-

22.19
17.53
0.13
58.98
83.35

กองกำรศึกษำ
สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งสิ้น

หน่วย
ดาเนินการ
สำนักปลัด/
กองคลัง/

8

13.33

793,600

3.45

8
60

13.33
100

793,600.22,982,039.-

3.45
100

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตาบลผักไหม อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1 กำรัันนำและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่ำงครบวงจร
ข. ยุทธศำสตร์กำรัันนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 กำรัันนำและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่ำงครบวงจร
ค. ยุทธศำสตร์กำรัันนำของเทศบำลตำบลผักไหม ที่ 1 กำรส่งเสริมกำรดำเนินชีวิตตำมศำสตร์ัระรำชำ และส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วีถีชุมชน
1.1 แผนงานเกษตร
1.1.1 งานส่งเสริมเกษตร
ลำดับ
โครงกำร/
ที่
กิจกรรม
1 โครงกำรฝึกอบรม
กำรจัดทำปุ๋ยหมัก
ชีวภำั/
ปุ๋ยอินทรีย์
ประจำปี
งบประมำณ
ั.ศ.2565

รำยละเอียดของโครงกำร/
กิจกรรม
เัื่อให้ประชำชนมีควำมรู้
กำรทำปุ๋ยหมักชีวภำั/
ปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในครัวเรือน

รวม 1 โครงการ

งบประมำณ
32,200

32,200.-

สถำนที่
หน่วย
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
ดำเนินกำร ดำเนินกำร ต.ค. ั.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ั. มี.ค. เม.ย. ั.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
 
หมู่ที่
สำนักปลัด
1-11
(งำน
ตำบล
ส่งเสริม
ผักไหม กำรเกษตร)

1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1.2.1 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ
โครงกำร/
ที่
กิจกรรม
1 โครงกำรฝึกอบรม
เัิ่มประสิทธิภำั
และศึกษำดูงำน
ของกลุ่มอำชีั
ตำบลผักไหม

รำยละเอียดของโครงกำร/
กิจกรรม
-เัื่อฝึกอบรมเัิ่ม
ประสิทธิภำัและศึกษำดู
งำนของกลุ่มอำชีัตำบล
ผักไหม
-ศึกษำดูงำนนอกสถำนที่/
ในตำบล/และฝึกอำชีั
ต่ำงๆ
ให้แก่ชุมชนมีรำยได้เสริม

รวม 1 โครงการ

งบ
ประมำณ
108,000

สถำนที่
หน่วย
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
ดำเนินกำร ดำเนินกำร ต.ค. ั.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ั. มี.ค. เม.ย. ั.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ภำยในเขต สำนักปลัด
(งำนัันนำ
 
ัื้นที่
ชุ
ม
ชน)
เทศบำล
ตำบล
ผักไหมและ
ตำบล
ใกล้เคียง

108,000.-

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตาบลผักไหม อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดสุรินทร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรัันนำกำรส่งเสริมและัันนำศักยภำักำรค้ำ กำรลงทุน กำรบริกำร และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชำยแดน
ข. ยุทธศำสตร์กำรัันนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 กำรส่งเสริมและัันนำศักยภำักำรค้ำ กำรลงทุน กำรบริกำร
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลผักไหม ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
2.1.1 งานก่อสร้าง
ลำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/
งบ
สถำนที่
หน่วย
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
ที่
กิจกรรม
ประมำณ ดำเนินกำร ดำเนินกำร ต.ค. ั.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ั. มี.ค. เม.ย. ั.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
  
1 โครงกำรก่อสร้ำงถนน -โดยทำกำรก่อสร้ำงขนำด 316,000 หมู่ที่ 1
กองช่ำง
ดินและลงหินคลุก
ผิ ว จรำจรกว้ ำ ง 3 เมตร
ตำบล
(จำกที่นำงบัวทอง
ยำว 1,000 เมตร หนำ
ผักไหม
ยำงำมถึงถนนลำดยำง โดยเฉลี่ ย 0 .1 0 เมตร
สำยผักไหม-หนองสอง ตำมแบบเทศบำลต ำบล
ห้อง) บ้ำนผักไหม
ผักไหมกำหนด
หมู่ที่ 1 ตำบลผักไหม
อำเภอศีขรภูมิ จังหวัด
สุรินทร์

ลำดับ โครงกำร/กิจกรรม
ที่
2 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
ดินและลงหินคลุก
หมู่ที่ 2 บ้ำนทุ่งบัว
(จำกถนน คสล.ผักไหม
- โนนทอง ถึงที่นำงบุญ
โฮม ทะเกิงลำภ)
ตำบลผักไหม อำเภอ
ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
3 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 3
บ้ำนก้ำนเหลือง
(สำยก้ำนเหลือง –
ทุ่งรำม) ตำบลผักไหม
อำเภอศีขรภูมิ
จังหวัดสุรินทร์

รำยละเอียดของโครงกำร/
งบ
สถำนที่
หน่วย
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
กิจกรรม
ประมำณ ดำเนินกำร ดำเนินกำร ต.ค. ั.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ั. มี.ค. เม.ย. ั.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
 
- โดยทำกำรก่อสร้ำงขนำด 211,000 หมู่ที่ 2
กองช่ำง
ผิ ว จรำจรกว้ ำ ง 4 เมตร
ตำบล
ยำว 500 เมตร หนำ
ผักไหม
โดยเฉลี่ย 0.10 เมตร
ตำมแบบเทศบำลต ำบล
ผักไหมกำหนด
- โดยทำกำรก่อสร้ำง
364,000
ขนำดผิวจรำจรกว้ำง
5.00 เมตร ยำว 130
เมตร หนำ 0.15 เมตร
หรือมีัื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่ำ 650
ตร.ม. (ตำมแบบมำตรฐำน
ทำงหลวงท้องถิ่น
(เลขที่ ทถ-2-203)

หมู่ที่ 3
ตำบล
ผักไหม

กองช่ำง







ลำดับ โครงกำร/กิจกรรม
ที่
4 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 4 บ้ำนทุ่งรำม
(สำยปู่ตำเชื่อมถนนสำย
ก้ำนเหลือง - ทุ่งรำม)
ตำบลผักไหม
อำเภอศีขรภูมิ
จังหวัดสุรินทร์
5

รำยละเอียดของโครงกำร/
งบ
สถำนที่
หน่วย
ั.ศ.2564
ั.ศ.2565
กิจกรรม
ประมำณ ดำเนินกำร ดำเนินกำร ต.ค. ั.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ั. มี.ค. เม.ย. ั.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
  
- โดยทำกำรก่อสร้ำง
225,000 หมู่ที่ 4
กองช่ำง
ขนำดผิวจรำจรกว้ำง
ตำบล
5.00 เมตร ยำว 80
ผักไหม
เมตร หนำ 0.15 เมตร
หรือมีัื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่ำ 400
ตร.ม. (ตำมแบบมำตรฐำน
ทำงหลวงท้องถิ่น
(เลขที่ ทถ-2-203)
  
โครงกำรก่อสร้ำงถนน - โดยทำกำรก่อสร้ำง
227,000 หมูท่ ี่ 5
กองช่ำง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนำดผิวจรำจรกว้ำง
ตำบล
หมู่ที่ 5 บ้ำนหนองยำง 4.00 เมตร ยำว 100
ผักไหม
(สำยบ้ำนหนองยำง - เมตร หนำ 0.15 เมตร
คุ้มหนองหว้ำ)
หรือมีัื้นที่คอนกรีตเสริม
ตำบลผักไหม
เหล็กไม่น้อยกว่ำ 400
อำเภอศีขรภูมิ
ตร.ม. (ตำมแบบมำตรฐำน
จังหวัดสุรินทร์
ทำงหลวงท้องถิ่น
(เลขที่ ทถ-2-203)

ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
ที่
6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 6 บ้ำนทุ่งรูง
(จำกถนน คสล.เดิม
ถึงหนองสองห้อง)
ตำบลผักไหม
อำเภอศีขรภูมิ
จังหวัดสุรินทร์

7

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 7 บ้ำนหนองสอง
ห้อง (จำกที่นำยสวรรค์
ภำสดำถึงที่นำยอำนวย
สมทิัย์) ตำบลผักไหม
อำเภอศีขรภูมิ
จังหวัดสุรินทร์

รำยละเอียดของ
งบ
สถำนที่
หน่วย
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
โครงกำร/กิจกรรม
ประมำณ ดำเนินกำร ดำเนินกำร ต.ค. ั.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ั. มี.ค. เม.ย. ั.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
  
-โดยทำกำรก่อสร้างถนน 182,000 หมู่ที่ 6
กองช่ำง
ตำบล
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ผักไหม
ขนำดผิวจรำจรกว้ำง
4.00 เมตร ยำว 80
เมตร หนำ 0.15 เมตร
หรือมีัื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่ำ
400 ตร.ม. (ตำมแบบ
มำตรฐำนทำงหลวง
ท้องถิ่น
(เลขที่ ทถ-2-203)
  
โดยทำกำรก่อสร้ำงขนำด 200,000 หมูท่ ี่ 7
กองช่ำง
ผิวจรำจรกว้ำง 3.00
ตำบล
เมตร ยำว 120 เมตร
ผักไหม
หนำ 0.15 เมตร หรือมี
ัื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่ำ 360 ตร.ม.
(ตำมแบบมำตรฐำนทำง
หลวงท้องถิ่น
(เลขที่ ทถ-2-204)

ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
ที่
8 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 8 บ้ำนท่ำโครำช
(สำยคุ้มหนองหว้ำ วัดรำษฎร์สำมัคคี)
ตำบลผักไหม
อำเภอศีขรภูมิ
จังหวัดสุรินทร์
9

รำยละเอียดของ
งบ
สถำนที่
หน่วย
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
โครงกำร/กิจกรรม
ประมำณ ดำเนินกำร ดำเนินกำร ต.ค. ั.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ั. มี.ค. เม.ย. ั.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
  
- โดยทำกำรก่อสร้ำง
198,000 หมู่ที่ 8
กองช่ำง
ขนำดผิวจรำจรกว้ำง
ตำบล
5.00 เมตร ยำว 70
ผักไหม
เมตร หนำ 0.15 เมตร
หรือมีัื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่ำ
350 ตร.ม. (ตำมแบบ
มำตรฐำนทำงหลวง
ท้องถิ่น
(เลขที่ ทถ-2-203)
  
โครงกำรก่อสร้ำงถนน
- โดยทำกำรก่อสร้ำง
182,000 หมูท่ ี่ 9
กองช่ำง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนำดผิวจรำจรกว้ำง
ตำบล
หมู่ที่ 9 บ้ำนหนองแวง 4.00 เมตร ยำว 80
ผักไหม
(รอบสระหนองแวง
เมตร หนำ 0.15 เมตร
จำกหน้ำศำลำประชำคม หรือมีัื้นที่คอนกรีต
ไปทำงทิศใต้)
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่ำ
ตำบลผักไหม อำเภอศีขร 320 ตร.ม. (ตำมแบบ
ภูมิ จังหวัดสุรินทร์
มำตรฐำนทำงหลวง
ท้องถิ่น
(เลขที่ ทถ-2-203)

ลำดับ โครงกำร/กิจกรรม
ที่
10 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 10 บ้ำนดงยำง
(สำยทำงเข้ำหมู่บ้ำน
ดงยำง) ตำบลผักไหม
อำเภอศีขรภูมิ
จังหวัดสุรินทร์
11

ลำดับ

รำยละเอียดของโครงกำร/
งบ
สถำนที่
หน่วย
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
กิจกรรม
ประมำณ ดำเนินกำร ดำเนินกำร ต.ค. ั.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ั. มี.ค. เม.ย. ั.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
  
- โดยทำกำรก่อสร้ำง
198,000 หมูท่ ี่ 10 กองช่ำง
ขนำดผิวจรำจรกว้ำง
ตำบล
5.00 เมตร ยำว 70
ผักไหม
เมตร หนำ 0.15 เมตร
หรือมีัื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่ำ 350
ตร.ม. (ตำมแบบมำตรฐำน
ทำงหลวงท้องถิ่น
(เลขที่ ทถ-2-203)
  
โครงกำรก่อสร้ำงถนน - โดยทำกำรก่อสร้ำง
227,000 หมู่ที่ 11 กองช่ำง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดผิวจรำจรกว้ำง
ตำบล
หมู่ที่ 11 บ้ำนสองัี่ 4.00 เมตร ยำว 100
ผักไหม
น้อง (สำยไทรโยค) เมตร หนำ 0.15 เมตร
ตำบลผักไหม อำเภอ หรือมีัื้นที่คอนกรีตเสริม
ศีขรภูมิ จังหวัด
เหล็กไม่น้อยกว่ำ 400
สุรินทร์
ตร.ม. (ตำมแบบมำตรฐำน
ทำงหลวงท้องถิ่น
(เลขที่ ทถ-2-203)
โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของ

งบประมำณ

สถำนที่

หน่วย

พ.ศ.2564

พ.ศ.2565

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

ที่
12

โครงกำร/กิจกรรม
ค่ำใช้จ่ำยในกำร
เัื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย
ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ในกำรปรับปรุง/
อำคำรเรียนและอำคำร ซ่อมแซมอำคำรเรียน
ประกอบ
และอำคำรประกอบ
โรงเรียนอนุบำล
ตำบลผักไหม สังกัด
เทศบำลตำบลผักไหม
รวม 12 โครงการ

150,000

ดำเนินกำร ดำเนินกำร
โรงเรียน กอง
อนุบำล
กำรศึกษำ
เทศบำล
ตำบล
ผักไหม









2,680,000

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน
2.2.1 งานไฟฟ้าและประปา
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

1

โครงกำรอบรมให้ควำมรู้
แก่คณะกรรมกำรบริหำร
จัดกำรน้ำประปำ
ในเขตตำบลผักไหม

รำยละเอียดของ
โครงกำร/กิจกรรม

เัื่อฝึกอบรมให้ควำมรู้
แก่คณะกรรมกำร
บริหำรจัดกำรน้ำประปำ
ในเขตตำบลผักไหม
หมู่ที่ 1-11
ตำบลผักไหม
รวม 1 โครงการ

งบประมำณ
30,000

สถำนที่
หน่วย
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
ดำเนินกำร ดำเนินกำร ต.ค ั.ย. ธ.ค. ม.ค ก.ั มี.ค เม.ย ั.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย.
.
.
.
. .
.
.
.
  
เทศบำล
กองช่ำง
ตำบล
ผักไหม

30,000.แบบ ผด.02

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตาบลผักไหม อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดสุรินทร์ที่ 3 กำรัันนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยววิถีชุมชน
ข. ยุทธศำสตร์กำรัันนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 กำรัันนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวศิลปวันนธรรม ประเัณี วิถีชุมชน
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลผักไหม ที่ 3 กำรัันนำและส่งเสริมกำรทองเที่ยว กีฬำ ศำสนำและวันนธรรม ประเัณี วิถีชุมชน
3.1 แผนงำนกำรศำสนำวันนธรรมและนันทนำกำร
3.1.1 งำนกีฬำและนันทนำกำร
ลำดับ โครงกำร/กิจกรรม
รำยละเอียดของ
งบ
สถำนที่
หน่วย
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
ที่
โครงกำร/กิจกรรม
ประมำณ ดำเนินกำร ดำเนินกำร ต.ค. ั.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ั. มี.ค. เม.ย. ั.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
 
 
1 โครงกำร
-เัื่อสร้ำงควำมรักสำมัคคี 150,000 เทศบำล
กอง
แข่งขันกีฬำ
และให้ใช้เวลำว่ำงให้เป็น
ตำบล
กำรศึกษำ
ต้ำนยำเสัติด
ประโยชน์ ห่ำงไกลยำเสั
ผักไหม
“ผักไหมเกมส์”
ติด มีสุขภำัร่ำงกำย
ครั้งที่ 22
แข็งแรง
ประจำปี
-เัื่อส่งเสริม สนับสนุน
งบประมำณ
ให้ประชำชนมีระเบียบ
ั.ศ.2565
วินัย เคำรักฎกติกำ
และมีน้ำใจเป็นนักกีฬำ
รวม 1 โครงการ
150,000.-

ลำดับ
ที่
1

2

3

3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
3.2.1 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
โครงกำร/
รำยละเอียดของโครงกำร/
งบประมำณ
กิจกรรม
กิจกรรม
โครงกำร
บรรัชำ
สำมเณรภำค
ฤดูร้อน

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วย
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
ดำเนินกำร ต.ค ั.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ั มี.ค. เม.ย. ั.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.
.
.
.
 
กอง
กำรศึกษำ

เัื่อปลูกฝังอุปนิสัยที่ดีงำมแก่
เยำวชนเัื่อสืบสำนประเัณีอัน
ดีงำมเัื่อฝึกอบรมเยำวชน
ให้มีสุขภำัจิตเข้มแข็ง มีควำม
อดทนและสร้ำง
ควำมสำมัคคี
โครงกำรจัดงำน เัื่อสืบสำน
สืบสำน
วันนธรรมประเัณีวันลอย
ประเัณีลอย กระทงให้คงอยู่สืบไปเัื่อสร้ำง
กระทง
ควำมรัก สำมัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่
คณะเัื่อส่งเสริมให้ประชำชน/
ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม

30,000

วัด/สำนัก
สงฆ์ในเขต
ตำบลผักไหม

30,000

หมู่ที่ 1-11 กอง
ตำบลผักไหม กำรศึกษำ

โครงกำรสืบ
สำนประเัณี
วันสงกรำนต์

30,000

หมู่ที่ 1-11 กอง
ตำบลผักไหม กำรศึกษำ

เัื่อสืบสำนอนุรักษ์ประเัณีวัน
สงกรำนต์ประจำปีให้แก่เด็ก
เยำวชน ประชำชนทั่วไปใน
ตำบลผักไหม

รวม 3 โครงการ

90,000.-





แบบ ผด.02
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตาบลผักไหม อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดสุรินทร์ที่ 4 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ทรััยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
ข. ยุทธศำสตร์กำรัันนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ทรััยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลผักไหม ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
4.1 แผนงานการเกษตร
4.1.1 งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ลำดับ
โครงกำร/
รำยละเอียดของโครงกำร/ งบประมำณ สถำนที่
หน่วย
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
ที่
กิจกรรม
กิจกรรม
ดำเนินกำร ดำเนินกำร ต.ค. ั.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ั. มี.ค. เม.ย. ั.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
  
1 โครงกำรท้องถิ่น เัื่อเป็นกำรเฉลิมัระ
10,000
หมู่ที่
สำนักปลัด
ปลูกป่ำเฉลิมัระ เกียรติและแสดงออกถึง
1-11
(งำน
เกียรติ “ท้องถิ่น ควำมจงรักภักดีต่อสถำบัน
ตำบล สิ่งแวดล้อม)
สร้ำงป่ำ รักษ์น้ำ” ัระมหำกษัตริย์
ผักไหม
ประจำปี
-เัื่ อ เัิ่ ม ัื้ น ที่ ป่ ำให้ กั บ
งบประมำณ
ชุมชนและัื้นที่สำธำรณะ
ั.ศ.2565
รวม 1 โครงการ
10,000.-

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตาบลผักไหม อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดสุรินทร์ที่ 5 กำรยกระดับคุณภำัชีวิตของประชำชน
ข. ยุทธศำสตร์กำรัันนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 กำรยกระดับคุณภำัชีวิตของประชำชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลผักไหมที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.2 แผนงานการศึกษา
5.2.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ลำดับ โครงกำร/กิจกรรม
ที่
1 ค่ำอำหำรเสริม(นม)
สำหรับ โรงเรียน
สังกัดสำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้น
ัื้นฐำน (สัฐ.)
ในเขตเทศบำล
ตำบลผักไหม

รำยละเอียดของ
โครงกำร/กิจกรรม
เัื่อดำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงอำหำร
เสริม(นม) จำนวน
525 คน จัดสรร
ในอัตรำคนละ
7.37 บำท
จำนวน 260 วัน

งบ
สถำนที่
ประมำณ
ดำเนินกำร
1,006,005 -โรงเรียนบ้ำน
ผักไหม
-โรงเรียนบ้ำน
ก้ำนเหลือง
-โรงเรียนบ้ำน
ทุ่งรำม
-โรงเรียนบ้ำน
ทุ่งรูง

หน่วย
ั.ศ.2564
ั.ศ.2565
ดำเนินกำร ต.ค. ั.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ั. มี.ค. เม.ย ั.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
           
กอง
กำรศึกษำ

ลำดับ โครงกำร/กิจกรรม
ที่
2 อุดหนุนโครงกำร
อำหำรกลำงวัน
โรงเรียนใน
สังกัด สำนักงำน
เขตัื้นที่
กำรศึกษำ (สัฐ.)
จำนวน
4 แห่ง
3 อุดหนุนโครงกำร
เศรษฐกิจัอเัียง
สำหรับโรงเรียน
หนองแวง
วิทยำคม
4 อุดหนุนโครงกำร
เศรษฐกิจัอเัียง
สำหรับโรงเรียน
บ้ำนผักไหม

รำยละเอียดของ
โครงกำร/กิจกรรม
เัือ่ สนับสนุน
อำหำรกลำงวัน
เด็กนักเรียน
จำนวน 525 คน
จัดสรรในอัตรำคนละ
21 บำทต่อวัน
จำนวน 200 วัน
เัื่อให้ผู้เรียนเข้ำใจ
หลักปรัชญำเศรษฐกิจ
ัอเัียงและสำมำรถ
นำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้
เัื่อให้ผู้เรียนเข้ำใจ
หลักปรัชญำเศรษฐกิจ
ัอเัียงและสำมำรถ
นำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้

งบ
สถำนที่
ประมำณ
ดำเนินกำร
2,205,000 -โรงเรียนบ้ำน
ผักไหม
-โรงเรียน
บ้ำนก้ำนเหลือง
-โรงเรียน
บ้ำนทุ่งรำม
-โรงเรียนบ้ำน
ทุ่งรูง
30,000 โรงเรียนหนอง
แวงวิทยำคม

10,000

โรงเรียน
บ้ำนผักไหม

หน่วย
ั.ศ.2564
ั.ศ.2565
ดำเนินกำร ต.ค. ั.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ั. มี.ค. เม.ย ั.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
           
กอง
กำรศึกษำ

กอง
กำรศึกษำ

กอง
กำรศึกษำ









ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียด
งบประมำณ
ของโครงกำร/
กิจกรรม
5 อุดหนุนโครงกำรส่งเสริม เัื่อปลูกฝังคุณธรรม
10,000
ัันนำ คุณธรรม
จริยธรรมค่ำนิยม
จริยธรรมและค่ำนิยม
ที่ัึงประสงค์
อันัึงประสงค์สำหรับ
วันนธรรมประเัณี
โรงเรียนบ้ำนทุ่งรูง
ที่งดงำมให้แก่
นักเรียนฯ
6 อุดหนุนโครงกำรอบรม
เัื่อเป็นกำร
10,000
คุณธรรมจริยธรรมป้องกัน สร้ำงภูมิคุ้มกันและ
และปรำบยำเสัติด
ป้องกันยำเสัติด
สำหรับโรงเรียนบ้ำน
ในสถำนศึกษำ
ก้ำนเหลือง
7 อุดหนุนโครงกำรคุณธรรม เัื่อัันนำผู้เรียน
10,000
จริยธรรมเสริมสร้ำงวินัย ให้มีคุณธรรม
นักเรียนและปฏิรูปกำร
จริยธรรมสร้ำง
เรียนรู้สู่คุณภำั(PLC)
ควำมเป็นไทย
สำหรับโรงเรียนบ้ำนทุ่ง
รำม(รำมรุ่งอรชัย)
รวม 7 โครงการ
3,281,005
5.2 แผนงานการศึกษา
5.2.2 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

สถำนที่
หน่วย
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
ดำเนินกำร ดำเนินกำร ต.ค. ั.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ั. มี.ค. เม.ย. ั.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โรงเรียน กอง
บ้ำนทุ่งรูง กำรศึกษำ





โรงเรียน กอง
บ้ำน
กำรศึกษำ
ก้ำนเหลือง





โรงเรียน
บ้ำน
ทุ่งรำม
(รำมรุ่ง
อรชัย)





กอง
กำรศึกษำ

ลำดั โครงกำร/กิจกรรม
บ
ที่
1 ค่ำอำหำรเสริม(นม)
สำหรับโรงเรียน
อนุบำลเทศบำลตำบล
ผักไหม สังกัด เทศบำล
ตำบลผักไหม

รำยละเอียดของโครงกำร/
กิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่
ดำเนินกำร

เัื่อดำเนินกำรจัดซื้อ
256,771 โรงเรียน
จัดจ้ำงอำหำรเสริม(นม)
อนุบำล
จำนวน 134 คน จัดสรรใน
เทศบำล
อัตรำคนละ 7.37 บำท
ตำบลผักไหม
จำนวน 260 วัน

หน่วย
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
ดำเนินกำร ต.ค. ั.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ั. มี.ค. เม. ั.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ย.
           
กอง
กำรศึกษำ

2

ค่ำอำหำรเสริม(นม)
สำหรับศูนย์ัันนำเด็ก
เล็ก สังกัด เทศบำล
ตำบลผักไหม สังกัด
เทศบำลตำบลผักไหม

เัื่อดำเนินกำร จัดซื้อ
จัดจ้ำงอำหำรเสริม(นม)
จำนวนเด็ก 40 คน จัดสรร
ในอัตรำคนละ 7.37 บำท
จำนวน 260 วัน

76,648

ศูนย์ัันนำ
เด็กเล็กบ้ำน
ผักไหม

กอง
กำรศึกษำ

























3

โครงกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยกำรบริกำร
สถำนศึกษำ (รำยกำร
ค่ำอำหำรกลำงวัน)
สำหรับโรงเรียน
อนุบำลเทศบำลตำบล
ผักไหม สังกัด เทศบำล
ตำบลผักไหม

เัื่อสนับสนุนอำหำร
กลำงวันเด็กนักเรียนจำนวน
118 คน
จัดสรรในอัตรำ
คนละ 20 บำท/ต่อวัน
จำนวน 200 วัน

562,000 โรงเรียน
อนุบำล
เทศบำล
ตำบลผักไหม

กอง
กำรศึกษำ

























ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของ
โครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่
ดำเนินกำร

4

โครงกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยกำรบริกำร
สถำนศึกษำ (รำยกำร
ค่ำอำหำรกลำงวัน)
สำหรับศูนย์ัันนำเด็ก
เล็กบ้ำนผักไหม
โครงกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยกำรบริกำร
สถำนศึกษำ (รำยกำร
ค่ำอินเทอร์เน็ต)
สำหรับโรงเรียนอนุบำล
เทศบำลตำบลผักไหม

เัื่อสนับสนุนอำหำร
กลำงวันเด็กนักเรียน
จำนวน 79 คนจัดสรร
ในอัตรำคนละ 20
บำทต่อวันจำนวน
200 วัน
เัื่อเป็นค่ำใช้จ่ำย
รำยกำรค่ำ
อินเทอร์เน็ต
สำหรับโรงเรียนอนุบำล
เทศบำลตำบลผักไหม

205,800

ศูนย์ัันนำ
เด็กเล็ก
บ้ำนผักไหม

9,600

โรงเรียน
อนุบำล
เทศบำล
ตำบลผักไหม

กอง
กำรศึกษำ

57,620

โรงเรียน
อนุบำล
เทศบำล
ตำบลผักไหม

กอง
กำรศึกษำ

5

6

โครงกำรสนับสนุน
เัื่อัันนำผู้เรียน
ค่ำใช้จ่ำยกำรบริกำร
ในโรงเรียนอนุบำล
สถำนศึกษำ (รำยกำร เทศบำลตำบลผักไหม
ค่ำกิจกรรมัันนำ
ผู้เรียนสำหรับโรงเรียน
อนุบำลเทศบำลตำบล
ผักไหม

หน่วย
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
ดำเนินกำร ต.ค. ั.ย ธ.ค. ม.ค. ก.ั มี.ค. เม. ั.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.
.
ย
.
           
กอง
กำรศึกษำ





























ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

7

โครงกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยกำรบริกำร
สถำนศึกษำ (รำยกำร
ค่ำจัดกำรเรียนกำร
สอน)สำหรับโรงเรียน
อนุบำลเทศบำลตำบล
ผักไหม

8

รำยละเอียดของ
โครงกำร/กิจกรรม

จัดซื้อสื่อกำรเรียน
กำรสอนเัื่อัันนำ
ผู้เรียนในโรงเรียน
อนุบำลเทศบำล
ตำบลผักไหมและ
ตำมแนวทำงที่กรม
ส่งเสริมกำรปกครอง
กำหนด
โครงกำรสนับสนุน
เัื่อัันนำโรงเรียน
ค่ำใช้จ่ำยกำรบริกำร อนุบำลเทศบำล
สถำนศึกษำ (รำยกำร ตำบลผักไหม
ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ปรับปรุงหลักสูตร
สถำนศึกษำ)สำหรับ
โรงเรียนอนุบำล
เทศบำลตำบลผักไหม

งบ
ประมำณ

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วย
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
ดำเนินกำร ต.ค. ั.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ั. มี.ค. เม.ย. ั.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

277,800 โรงเรียนอนุบำล กอง
เทศบำล
กำรศึกษำ
ตำบลผักไหม

20,000

โรงเรียนอนุบำล กอง
เทศบำล
กำรศึกษำ
ตำบลผักไหม









ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของ
โครงกำร/กิจกรรม

งบ
ประมำณ

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วย
ดำเนินกำร

9

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย
กำรบริกำร
สถำนศึกษำ (รำยกำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุง
หลักสูตรสถำนศึกษำ)
สำหรับโรงเรียนอนุบำล
เทศบำลตำบลผักไหม

เัื่อัันนำโรงเรียน
อนุบำลเทศบำลตำบล
ผักไหม

20,000

โรงเรียนอนุบำล
เทศบำล
ตำบลผักไหม

กองกำรศึกษำ

10

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย
กำรบริกำร
สถำนศึกษำ (รำยกำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรัันนำ/
ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน)
สำหรับโรงเรียนอนุบำล
เทศบำลตำบลผักไหม

เัื่อัันนำปรับปรุง
ห้องสมุดโรงเรียน
อนุบำลเทศบำลตำบล
ผักไหม

100,000 โรงเรียนอนุบำล
เทศบำลตำบล
ผักไหม

กองกำรศึกษำ

11

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย
กำรบริกำรสถำนศึกษำ
(รำยกำร ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ัันนำแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน)สำหรับโรงเรียน
อนุบำลเทศบำลตำบล
ผักไหม

เัื่อัันนำแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียนอนุบำล
เทศบำลตำบลผักไหม

50,000

กองกำรศึกษำ

โรงเรียนอนุบำล
เทศบำลตำบล
ผักไหม

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








ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

12

โครงกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยกำรบริกำร
สถำนศึกษำ (รำยกำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรณรงค์
ป้องกันยำเสัติด
ในสถำนศึกษำสำหรับ
โรงเรียนอนุบำลเทศบำล
ตำบลผักไหม
โครงกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยกำรบริกำร
สถำนศึกษำ (รำยกำร
ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน)
สำหรับโรงเรียนอนุบำล
เทศบำลตำบลผักไหม
โครงกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยกำรบริกำร
สถำนศึกษำ (รำยกำร
เครื่องแบบนักเรียน)
สำหรับโรงเรียนอนุบำล
เทศบำลตำบลผักไหม

13

14

รำยละเอียดของ
โครงกำร/กิจกรรม

งบ
ประมำณ

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วย
ดำเนินกำร

เัื่อเป็นกำรสร้ำง
ภูมิคุ้มกันและ
ป้องกันยำเสัติด
ในสถำนศึกษำ

21,000

โรงเรียน
กอง
อนุบำล
กำรศึกษำ
เทศบำลตำบล
ผักไหม

เัื่อจัดซื้ออุปกรณ์
กำรเรียนสำหรับ
โรงเรียนอนุบำล
เทศบำลตำบล
ผักไหม

26,800

โรงเรียน
อนุบำล
เทศบำล
ตำบลผักไหม

กอง
กำรศึกษำ

เัื่อจัดซื้อ
เครื่องแบบนักเรียน
ให้กับนักเรียน
โรงเรียนอนุบำล
เทศบำลตำบล
ผักไหม

40,200

โรงเรียน
อนุบำล
เทศบำล
ตำบลผักไหม

กอง
กำรศึกษำ

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








ลำดับ
ที่
15

16

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของ
โครงกำร/กิจกรรม

งบ
ประมำณ

โครงกำรสนับสนุน
เัื่อัันนำผู้เรียน
26,800
ค่ำใช้จ่ำยกำรบริกำร
ในโรงเรียนอนุบำล
สถำนศึกษำ
เทศบำลตำบล
(รำยกำรค่ำหนังสือเรียน) ผักไหม
สำหรับโรงเรียนอนุบำล
เทศบำลตำบลผักไหม
โครงกำรสนับสนุน
จัดซื้อสื่อกำรเรียน
68,000
ค่ำใช้จ่ำยกำรบริกำร
กำรสอน เัื่อัันนำ
สถำนศึกษำ (รำยกำร
ผู้เรียนในศูนย์ัันนำ
ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน เด็กเล็กบ้ำนผักไหม
ศัด.)สำหรับศูนย์ัันนำ และตำมแนวทำงที่
เด็กเล็กบ้ำนผักไหม
กรมส่งเสริมกำหนด
รวม 16 โครงการ
1,819,039

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วย
ดำเนินกำร

โรงเรียน
กอง
อนุบำล
กำรศึกษำ
เทศบำล
ตำบลผักไหม
ศูนย์ัันนำ
เด็กเล็ก
บ้ำนผักไหม

กอง
กำรศึกษำ

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





5.4 แผนงานสาธารณสุข
5.4.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
ลำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/ งบประมำณ สถำนที่
หน่วย
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
ที่
กิจกรรม
ดำเนินกำร ดำเนินกำร ต.ค ั.ย ธ.ค. ม.ค ก.ั มี.ค เม.ย ั. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย.
.
.
.
.
. .
ค .
.
.
  
1 โครงกำรรณรงค์
1. ดำเนินกำรตำม
100,000
หมู่ที่
สำนักปลัด
ป้องกันและควบคุม โครงกำรฯ จัดซื้อจัดหำ
1-11
(งำน
โรคไข้เลือดออก
วัสดุอุปกรณ์ เตรียม
ตำบล สำธำรณสุข)
ประจำปี
สถำนที่ อบรมให้ควำมรู้
ผักไหม
งบประมำณ
คู่มือ ประชำสัมัันธ์
ั.ศ.2565
ค่ำตอบแทน ฯ
2. ควบคุมและลดกำรเกิด
โรคไข้เลือดออก
3. อัตรำกำรเกิดโรค
ไข้เลือดออกลดลงหรือ
หมดไป
2

โครงกำรรณรงค์
ป้องกันและควบคุม
โรคัิษสุนัขบ้ำ
ประจำปีงบประมำณ
ั.ศ.2565

1. ดำเนินกำรตำมโครงกำรฯ
จัดซื้อจัดหำวัสดุอุปกรณ์
เตรียมสถำนที่ อบรมให้ควำมรู้
คู่มือ ประชำสัมัันธ์
ค่ำตอบแทน ฯ
2. ควบคุมและลดกำรเกิดโรค
ัิษสุนัขบ้ำ
3. อัตรำกำรเกิดโรคัิษสุนัข
บ้ำลดลงหรือหมดไป

58,000

หมู่ที่
1-11
ตำบล
ผักไหม

สำนักปลัด
(งำน
สำธำรณสุข)







ลำดับ
ที่
3

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของ
โครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ

โครงกำรอบรม
-เัื่อลดปัญหำกำรแัร่
25,000
ให้ควำมรู้และป้องกัน ระบำดของยำเสัติด
ยำเสัติด
-เัือ่ กระตุ้นจิตสำนึก
ให้ประชำชนตระหนัก
ถึงภัยยำเสัติด
-เัื่อให้ประชำชนมีส่วน
ร่วมในกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสัติด
รวม 3 โครงการ
183,000

สถำนที่
หน่วย
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
ดำเนินกำร ดำเนินกำร ต.ค ั.ย ธ.ค. ม.ค ก.ั มี.ค เม.ย. ั.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 
ห้อง
สำนักปลัด
ประชุม
(งำน
เทศบำล สำธำรณสุข)
ตำบล
ผักไหม/
หรือ
โรงเรียนใน
เขตัื้นที่

5.4.1 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

1

อุดหนุนโครงกำร
สำหรับสนับสนุนกำร
ดำเนินงำนตำม
แนวทำงัระรำชดำริ
ด้ำนสำธำรณสุขตำม
โครงกำรัันนำระบบ
สุขำภิบำลในโรงเรียน
และชุมชนของสมเด็จ
ัระเทัรัตนรำชสุดำ
ฯ สยำมบรมรำช
กุมำรี

รำยละเอียดของ
โครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ

เัื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย
220,000
สำหรับดำเนินโครงกำร
สนับสนุนกำรดำเนินงำน
ตำมแนวทำงัระรำชดำริ
ด้ำนสำธำรณสุขตำม
โครงกำรัันนำระบบ
สุขำภิบำลในโรงเรียน
และชุมชนของสมเด็จ
ัระเทัรัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี/หรือ
หน่วยงำนสำธำรณสุข
เทศบำลตำบลผักไหม
เป็นผู้ดำเนินกำรเอง

รวม 1 โครงการ

220,000

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วย
ดำเนินกำร

หมู่ที่
1-11
ตำบล
ผักไหม

คณะ
กรรมกำร
หมู่บ้ำน
หมู่ที่ 1-11
(งำน
สำธำรณสุข)

พ.ศ.2564

พ.ศ.2565

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

















5.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
5.6.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
ลำดับ โครงกำร/กิจกรรม
รำยละเอียดของ
งบ
สถำนที่
ที่
โครงกำร/กิจกรรม
ประมำณ
ดำเนินกำร
1

โครงกำรตั้ง
จุดบริกำร
ประชำชนในช่วง
เทศกำลต่ำงๆ

เัื่ออำนวยควำมสะดวก
กำรจรำจรให้กับ
ประชำชน
ที่เดินทำงไป-มำ
- เัื่อเป็นจุดัักรถ
และสอบถำมเส้นทำง
คมนำคม
- เัื่อป้องกันและ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ต่ำงๆ

รวม 1 โครงการ

30,000

30,000

หน่วย
ดำเนินกำร

หมู่ 9
สำนักปลัด
บ้ำนหนอง (งำนป้องกัน
แวง
ฯ)

พ.ศ.2564

พ.ศ.2565

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







4.7 แผนงานงบกลาง
5.7.1 งบกลาง (งานสวัสดิการสังคม)
ลำดับ โครงกำร/กิจกรรม
ที่

รำยละเอียดของโครงกำร/
กิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วย
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
ดำเนินกำร ต.ค. ั.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ั. มี.ค. เม.ย ั.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.
สำนักปลัด            
(งำน
สวัสดิกำร
สังคมฯ)
(งบกลำง)

1

เบี้ยยังชีัผู้สูงอำยุ

-เัื่อจ่ำยเป็นเงินเบี้ยยังชีั
ผู้สูงอำยุให้แก่ผู้สูงอำยุที่มีอำยุ
60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตำมระเบียบฯ
- ผู้สูงอำยุมีเงินเบี้ยยังชีัใน
กำรดำรงชีวิต

8,515,200

หมู่ที่
1 - 11
ตำบล
ผักไหม

2

เบี้ยยังชีั
คนัิกำร

- เัื่อจ่ำยเป็นเงินเบี้ยยังชีั
ผู้ ัิ ก ำรให้ แ ก่ ผู้ ัิ ก ำร ที่ มี สิ ท ธิ
ตำมหลั ก เกณฑ์ ที่ ก ำหนดที่ ไ ด้
แสดงควำมจำนงโดยกำรขอขึ้น
ทะเบียนเัื่อขอรับเงินเบี้ยควำม
ัิกำร
- ผู้ัิกำรมีเงินเบี้ยยังชีัใน
กำรดำรงชีวิต

4,600,000

หมู่ที่
1 - 11
ตำบล
ผักไหม

สำนักปลัด
(งำน
สวัสดิกำร
สังคมฯ)
(งบกลำง)

























3

เบี้ยยังชีั
ผู้ป่วยเอดส์

- เัื่ อ จ่ ำ ยเป็ น เงิ น เบี้ ย ยั ง ชี ั
ผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่
แัทย์ ไ ด้ รั บ รองและท ำกำร
วินิจฉัยแล้ว
- ผู้ป่วยเอดส์มีเงินเบี้ยยังชีัใน
กำรดำรงชีวิต

90,000

หมู่ที่
1 - 11
ตำบล
ผักไหม

สำนักปลัด 
(งำน
สวัสดิกำร
สังคมฯ)
(งบกลำง)























ลำดับ โครงกำร/กิจกรรม
ที่
4

เงินสำรองจ่ำย

รำยละเอียดของ
โครงกำร/กิจกรรม

งบ
ประมำณ

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วย
ดำเนินกำร

เัื่อสำรองจ่ำยเป็น
รำยกำรที่ตั้งไว้เัื่อใช้
จ่ำยกรณีฉุกเฉินด้ำน
สำธำรณภัยหรือ
บรรเทำปัญหำควำม
เดือดร้อนของ
ประชำชนเป็น
ส่วนรวมเท่ำนั้นฯลฯ

350,000

เทศบำล
ตำบล
ผักไหม

สำนักปลัด/
กองช่ำง
(งบกลำง)

รวม 4 โครงการ

13,555,200

พ.ศ.2564

พ.ศ.2565

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















 







แบบ ผด.02
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตาบลผักไหม อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5 ด้ำนกำรยกระดับคุณภำัชีวิตของประชำชน
ข. ยุทธศำสตร์กำรัันนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ด้ำนกำรยกระดับคุณภำัชีวิตของประชำชน
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลผักไหม ที่ 6 ด้านการสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
6.1.1 งานบริหารทั่วไป
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของโครงกำร/
งบ
กิจกรรม
ประมำณ

สถำนที่
ดำเนินกำร

1

โครงกำรอบรมกำร
ปฏิบัติงำนให้เกิด
ควำมโปร่งใส และ
แนวทำงควำมรู้ด้ำน
กฎหมำยและ
ระเบียบกำรปฏิบัติ
รำชกำร

เัื่อสร้ำงจิตสำนึก ปลูกฝัง 30,000
คุณธรรม จริยธรรมในกำร
ปฏิบัติงำนรำชกำรและ
ป้องกันกำรทุจริตคอรัปชั่น
และกำรทำงำนเป็นทีม
ในองค์กร

เทศบำล
ตำบล
ผักไหม

หน่วย
ั.ศ.2564
ั.ศ.2565
ดำเนินกำร ต.ค. ั.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ั. มี.ค. เม.ย. ั.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สำนักปลัด
(งำนนิติ
กำร)





6.1.1 งานบริหารทั่วไป (ต่อ)
ลำดับ
โครงกำร/
รำยละเอียดของโครงกำร/
ที่
กิจกรรม
กิจกรรม
2

3

4

โครงกำรอบรม
เสริมสร้ำง
มำตรฐำน
คุณธรรม
จริยธรรม

งบประมำณ

สถำนที่
หน่วย
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
ดำเนินกำร ดำเนินกำร ต.ค. ั.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.ั. มี.ค. เม.ย ั.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เัื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
30,000 เทศบำล
ดำเนินโครงกำรเสริมสร้ำง
ตำบล
มำตรฐำนคุณธรรมจริยธรรม
ผักไหม
ให้กับผู้บริหำรสมำชิกสภำ
เทศบำล/ันักงำนเทศบำล
และันักงำนจ้ำง
โครงกำรอบรม
เัื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยใน
200,000 เทศบำล
และศึกษำดูงำน กำรดำเนินโครงกำรอบรมและ
ตำบล
เัิ่มประสิทธิภำั ศึกษำดูงำนเัิ่มประสิทธิภำั
ผักไหม
กำรบริหำรงำน กำรบริหำรงำนท้องถิ่นของ
ท้องถิ่น
คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ
เทศบำล ันักงำนเทศบำล/
ันักงำนจ้ำง ประจำปี
งบประมำณ
ั.ศ.2564
โครงกำร
เัื่อประชำสัมัันธ์โครงกำร/
30,000 ัื้นที่ตำบล
จัดทำวำรสำร
กิจกรรมของเทศบำลและรำยงำน
ผักไหม
ประชำสัมัันธ์
ผลกำรปฏิบัติงำนประจำปีให้
หมูท่ ี่
กิจกรรมของ
ประชำชนทรำบ
1-11
เทศบำล
ตำบลผักไหม



สำนักปลัด
(งำนัันนำ
บุคลำกร)



สำนักปลัด
(งำนัันนำ
บุคลำกร)

สำนักปลัด
(งำน
ธุรกำร)











ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

5

อุดหนุนที่ทำกำร
ปกครองอำเภอศีขร
ภูมิตำมโครงกำร
เทิดทูนสถำบัน
ัระมหำกษัตริย์และ
จิตอำสำอำเภอ
ศีขรภูมิ ประจำปี
ั.ศ.2565

รำยละเอียดของ
โครงกำร/กิจกรรม

งบ
ประมำณ

สถำนที่
ดำเนินกำร

เัื่อสำหรับอุดหนุนที่
ทำกำรปกครองอำเภอ
ศีขรภูมิตำมโครงกำร
เทิดทูนสถำบัน
ัระมหำกษัตริย์และ
จิตอำสำอำเภอศีขรภูมิ
ประจำปี ั.ศ.2565

10,000

เทศบำล
ตำบล
ผักไหม

รวม 5 โครงการ
300,000
6.1.2 งานวางแผนสถิติและวิชาการ
ลำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/
งบ
ที่
กิจกรรม
ประมำณ
1

โครงกำรจัดทำและ
ทบทวนแผนัันนำ
ท้องถิ่น

เัื่อเปิดโอกำสให้
ประชำชนและส่วนรำชกำร
ต่ำงๆ มีส่วนร่วมกำรัันนำ
ท้องถิ่น

รวม 1 โครงการ

30,000

30,000.-

หน่วย
ดำเนิน
กำร
สำนักปลัด
(งำนธุรกำร)

สถำนที่
ดำเนินกำร
หมู่ที่
1-11
ตำบล
ผักไหม

พ.ศ.2564

พ.ศ.2565

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















 







หน่วย
ั.ศ.2564
ั.ศ.2565
ดำเนิน ต.ค. ั.ย ธ.ค. ม.ค. ก.ั มี.ค. เม.ย ั.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.
กำร
.
.
สำนักปลัด            
(งำน
วำงแผน
สถิติและ
วิชำกำร)

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
6.1.3 งานบริหารงานคลัง
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของโครงกำร/
กิจกรรม

งบ
ประมำณ

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วย
ดำเนินกำร

1

โครงกำรจัดเก็บภำษี เัื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรใน
นอกสถำนที่
กำรออกบริกำรกำรจัดเก็บ
ภำษีนอกสถำนที่

3,000

ัื้นที่ตำบล
ผักไหม
หมู่ที่ 1-11

กองคลัง
(งำนจัดเก็บ
รำยได้)

2

โครงกำรปรับปรุง
เัื่อปรับปรุงแผนที่ภำษี
แผนที่ภำษีและ
และทะเบียนทรััย์สิน
ทะเบียนทรััย์สิน
ประจำปี
(ขั้นตอนกำรสำรวจ
ภำคสนำม)
รวม 2 โครงการ

57,600

ัื้นที่ตำบล
ผักไหม
หมู่ที่ 1-11

กองคลัง
(งำนจัดเก็บ
รำยได้)

60,600.-

พ.ศ.2564

พ.ศ.2565

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





















 







ภาคผนวก

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตาบลผักไหม
ได้พิจารณาร่างแผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และการพิจารณาร่างแผนดาเนินงาน(งบจ่ายขาด
เงินสะสม) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มีมติเห็นชอบร่างแผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เมื่อวันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลผักไหม

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตาบลผักไหม
ได้พิจารณาร่างแผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และการพิจารณาร่างแผนดาเนินงาน(งบจ่ายขาด
เงินสะสม) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มีมติเห็นชอบร่างแผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เมื่อวันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลผักไหม

