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คํานํา
เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน ตาม
หมวด 5 ข้อ 26 การจัดทําแผนการดําเนินงานให้ดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนับ สนุน การจัด ทํา แผนพัฒ นาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒ นาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดําเนินการใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทําร่างแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่า งแผนการดําเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น
แผนการดําเนิน งาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดํา เนินงานภายในสิบห้าวัน นับ แต่วัน ที่ป ระกาศ เพื่อให้
ประชาชนในท้ อ งถิ่ น ทราบโดยทั่ ว กั น และต้ อ งปิ ด ประกาศไว้ อ ย่ า งน้ อ ยสามสิ บ วั น และระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๒
“ข้อ ๒๗ แผนการดําเนินงานให้จัดทําให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดําเนินการในพื้นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทําและการแก้ไขแผนการดําเนินงานเป็นอํานาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น”
ดังนั้น เพื่อให้เ ป็นไปตามระเบียบดังกล่าว เทศบาลตํา บลวัด ธาตุ จึงได้ดํา เนินการจัด ทํา
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณนั้น
และใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ของเทศบาลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานและการจําแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/
โครงการในแผนการดําเนินงานจะทําให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น และ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการดําเนินงานเทศบาลตําบลวัดธาตุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ฉบับ นี้ จะ
สามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของเทศบาลตําบลวัดธาตุและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
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ประจําปี 2565
**********************

เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น งานเป็ น ไปอย่ า งเหมาะสม และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยให้ ส อดคล้ อ งกั บ
แผนพั ฒ นาพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2561 - 2565 จึ ง ได้ ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนการดํ า เนิ น งาน ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ขึ้ น ซึ่ ง จะเป็ น เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ในการบริ ห ารงานของผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น โดย
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนามีหน้าที่ในการรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาล
ตําบลวัดธาตุ ภายใต้แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 และแผนงาน/โครงการของหน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดําเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตําบลวัดธาตุ ใน
ปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้การจัดการและการติดตามการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรม ที่ดําเนินการจริงในพื้นที่เทศบาลตําบลวัดธาตุ มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
การจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลตําบลวัดธาตุ
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ส่วน ส่วนที่ 1 บทนํา และส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ซึ่งเป็นส่วนที่
สําคัญ เพื่อให้ทราบโครงการ/กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2565
โดยนําไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการดําเนินงานต่อไป
*************************
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ส่วนที่ ๑
บทนํา
๑. บทนํา

เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน ตาม
หมวด ๕ ข้อ ๒๖ การจัดทําแผนการดําเนินงานให้ดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่
ดําเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทําร่างแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพื่ อ ให้ ป ระชาชนในท้ อ งถิ่ น ทราบโดยทั่ ว กั น และต้ อ งปิ ด ประกาศไว้ อ ย่ า งน้ อ ยสามสิ บ วั น และระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๒
“ข้อ 2๗ แผนการดําเนินงานให้จัดทําให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดําเนินการในพื้นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทําและการแก้ไขแผนการดําเนินงานเป็นอํานาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น”
ภายใต้กฎหมายดังกล่าว เทศบาลตําบลวัดธาตุ จึงได้ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางใน
การดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ของเทศบาลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสาน
และบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานและการจําแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการ
ดําเนินงานจะทําให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น โดยการจัดทําแผนการ
ดําเนินงาน เทศบาลตําบลวัดธาตุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีวัตถุประสงค์ดังนี้
๒. วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน
(๑) เพื่อให้ทราบถึงรายละเอีย ดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดํา เนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณ
(๒) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ของเทศบาลให้มี
ความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
(๓) เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานและการจําแนกรายละเอียด
ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงานจะทําให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้น
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๓. ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนการจัดทําร่างแผน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หน่ ว ยราชการส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิภ าค รั ฐ วิ ส าหกิ จ และหน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่
ดําเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทําร่างแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อ
ประกาศใช้แผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
แผนการดําเนินงานให้จัดทําให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่า ยประจํา ปี งบประมาณรายจ่า ยเพิ่มเติม งบประมาณจากเงิน สะสม หรือ ได้รับแจ้งแผนงานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดําเนินการในพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
“การขยายเวลาการจัดทําและการแก้ไขแผนการดําเนินงานเป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีรายละเอียดเค้าโครงการดังนี้
ส่วนที่ ๑ บทนํา ประกอบด้วย
๑. บทนํา
๒. วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน
๓. ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
๔. ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย
๑. สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม (ผด.๑)
๒. บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.๒)
3. บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.๒/1)

4

ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดทําร่างแผนการดําเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนการดําเนินงาน

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หน่วยราชการ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค

รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่นๆ

ปิดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบ
วันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดําเนินการฯ

แผนภูมิ : แสดงขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานเทศบาลตําบลวัดธาตุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5
๔. ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน

4

ปฏิบัติมากขึ้น

(๑) ทําให้แนวทางในการดําเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลมีความชัดเจนในการ

(๒) ทําให้การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและการประเมินผลทําให้การติดตามและ
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
(๔) ใช้เป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดําเนินงาน
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
*******************************

แบบ ผด. ๐๑

ยุทธศาสตร์
แผนงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
 แผนงานการเกษตร
รวม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านคุณภาพชีวิต สังคมและ
สาธารณสุข
 แผนงานรักษาความสงบภายใน
 แผนงานสาธารณสุข
 แผนงานสังคมสงเคราะห์
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 แผนงานงบกลาง
รวม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
 แผนงานการศึกษา
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รวม

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตําบลวัดธาตุ
จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

33
2
35

94.28571
5.714286
100.00

8,330,620
660,000
8,990,620

92.65902
7.340984
100.00

กองช่าง
กองช่าง

7
7

100.00
100.00

40,000
40,000

100.00
100.00

กองสวัสดิการสังคม

5
2
8
1
3
23

21.73913
8.695652
34.78261
4.347826
13.04348
100.00

240,000
220,000
135,000
50,000
13,935,600
14,580,600

1.646023
1.508854
0.925888
0.342921
95.57631
100.00

สํานักปลัด
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
สํานักปลัด
กองสวัสดิการสังคม

13
12
1
26

50.00
46.15385
3.846154
100.00

5,522,000
1,510,000
40,000
7,072,000

78.08258
21.35181
0.565611
100.00

กองการศึกษา
กองการศึกษา
สํานักปลัด

5

แบบ ผด. ๐๑

ยุทธศาสตร์
แผนงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากร ธรรมชาติ

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตําบลวัดธาตุ
จํานวนโครงการที่ คิดเป็นร้อยละของ
จํานวน
ดําเนินการ
โครงการทั้งหมด
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

 แผนงานเคหะและชุมชน

2

100

505,000

100

รวม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านการเมืองการบริหาร

2

100.00

505,000

100.00

 แผนงานบริหารงานทั่วไป

11

57.89474

205,000

7.008547

 แผนงานงบกลาง

8

42.10526

2,720,000

92.99145

19
112

100.00
100.00

2,925,000
34,113,220

100.00
100.00

รวม
รวมทั้งสิ้น

สํานักปลัด/กองคลัง/
กองวิชาการและ
แผนงาน
สํานักปลัด/กองคลัง
กองการศึกษา/กอง
สาธารณสุข/กอง
สวัสดิการ

6

แบบ ผด. ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนงานดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตําบลวัดธาตุ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
แผนงานการเกษตร

1
2
3
4
5

6

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

โครงการฝึกอบรมความรู้
เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงการดําเนินชีวิต
โครงการส่งเสริมการทํา
เกษตรแบบผสมผสาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการฝึกอบรมความรู้เรื่อง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการดําเนินชีวิต

10,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริมการ
ทํางานเกษตรแบบผสมผสาน

โครงการส่งเสริมการปลูก
พืชผักแปลงใหญ่ปลอด
สารพิษ
โครงการส่งเสริมการปลูก
พืชเศรษฐกิจ
โครงการส่งเสรม
สนับสนุน การปลูกพืชผัก
สวนครัว ไม้ผล /เลี้ยงสัตว์
โครงการสนับสนุนการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน
การบริหารจัดการน้ําของ
กลุ่มผู้ใช้น้ํา

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการ
สังคม

5,000

อบรมประชาชนใน
ตําบลๆ ละ 1 ครัง้
ทั้ง 14 หมู่

จัดกิจกรรมส่งเสริมปี
ละ 1 ครั้ง จํานวน
50 คน

กองสวัสดิการ
สังคม

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนัก และ
ปลูกจิตสํานักการดูแลสุขภาพด้วยการ
บริโภคพืชผักปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพ
เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจเพิ่ม
รายได้ ลดรายจ่าย

5,000

กองสวัสดิการ
สังคม

เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมให้ความรู้การปลูก
พืชผักสวนครัวไม้ผล/เลี้ยงสัตว์

5,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการสนับสนุนการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหาร
จัดการน้ําของกลุ่มผู้ใช้น้ําในตําบล

5,000

ประชาชน ทั้ง 14
หมู่บ้าน จํานวน
2,000 ครัวเรือน
ประชาชน ทั้ง 14
หมู่บ้าน จํานวน
2,000 ครัวเรือน
จัดกิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนปีละ 1
ครั้ง ทั้ง 14 หมู่

5,000

จัดประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ํา
ภายในตําบล

กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

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

ลําดับ
ที่

แบบ ผด. ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนงานดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตําบลวัดธาตุ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
แผนงานการเกษตร

7

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม

โครงการอบรมความรู้เรื่อง เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการอบรมความรู้
ดินและปุ๋ย/ฝึกอบรม
เรื่อง ดินและปุ๋ย ฝึกอบรมส่งเสริมการผลิต
ส่งเสริมการผลิตปุ๋ย
ปุ๋ยอินทร์ในตําบล
อินทรีย์ในตําบล

งบประมาณ
(บาท)
5,000

สถานที่ดําเนินการ
เกษตรกรทั้ง 14
หมู่บ้าน จํานวน
200 ราย

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการ
สังคม

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

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

ลําดับ
ที่

แบบ ผด. ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนงานดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตําบลวัดธาตุ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
แผนงานการเกษตร

1
2
3
4
5

6

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

โครงการฝึกอบรมความรู้
เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงการดําเนินชีวิต
โครงการส่งเสริมการทํา
เกษตรแบบผสมผสาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการฝึกอบรมความรู้เรื่อง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการดําเนินชีวิต

10,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริมการ
ทํางานเกษตรแบบผสมผสาน

โครงการส่งเสริมการปลูก
พืชผักแปลงใหญ่ปลอด
สารพิษ
โครงการส่งเสริมการปลูก
พืชเศรษฐกิจ
โครงการส่งเสรม
สนับสนุน การปลูกพืชผัก
สวนครัว ไม้ผล /เลี้ยงสัตว์
โครงการสนับสนุนการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน
การบริหารจัดการน้ําของ
กลุ่มผู้ใช้น้ํา

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการ
สังคม

5,000

อบรมประชาชนใน
ตําบลๆ ละ 1 ครัง้
ทั้ง 14 หมู่

จัดกิจกรรมส่งเสริมปี
ละ 1 ครั้ง จํานวน
50 คน

กองสวัสดิการ
สังคม

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนัก และ
ปลูกจิตสํานักการดูแลสุขภาพด้วยการ
บริโภคพืชผักปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพ
เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจเพิ่ม
รายได้ ลดรายจ่าย

5,000

กองสวัสดิการ
สังคม

เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมให้ความรู้การปลูก
พืชผักสวนครัวไม้ผล/เลี้ยงสัตว์

5,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการสนับสนุนการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหาร
จัดการน้ําของกลุ่มผู้ใช้น้ําในตําบล

5,000

ประชาชน ทั้ง 14
หมู่บ้าน จํานวน
2,000 ครัวเรือน
ประชาชน ทั้ง 14
หมู่บ้าน จํานวน
2,000 ครัวเรือน
จัดกิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนปีละ 1
ครั้ง ทั้ง 14 หมู่

5,000

จัดประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ํา
ภายในตําบล

กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

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

ลําดับ
ที่

แบบ ผด. ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนงานดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตําบลวัดธาตุ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
แผนงานการเกษตร

7

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม

โครงการอบรมความรู้เรื่อง เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการอบรมความรู้
ดินและปุ๋ย/ฝึกอบรม
เรื่อง ดินและปุ๋ย ฝึกอบรมส่งเสริมการผลิต
ส่งเสริมการผลิตปุ๋ย
ปุ๋ยอินทร์ในตําบล
อินทรีย์ในตําบล

งบประมาณ
(บาท)
5,000

สถานที่ดําเนินการ
เกษตรกรทั้ง 14
หมู่บ้าน จํานวน
200 ราย

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการ
สังคม

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

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

ลําดับ
ที่

แบบ ผด. ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนงานดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตําบลวัดธาตุ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านคุณภาพชีวิต สังคมและสาธารณสุข

1

2

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม

โครงการควบคุมและ
-เพื่อใช้จ่ายในโครงการควบคุมและป้องกัน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสัตว์ โรคพิษสุนัขบ้าสัตว์เลี้ยง
เลี้ยง
โครงการจัดซื้อเครื่องออก เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องออกกําลัง
กําลังกาย ประจําหมู่บ้าน กาย ประจําหมู่บ้าน สนามกีฬาเทศบาล
สนามกีฬาเทศบาลตําบล ตําบลวัดธาตุ
วัดธาตุ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

70,000

จัดกิจกรรม
หมู่ ม.1 - 14

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

150,000

ทต.วัดธาตุ

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

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

ลําดับ
ที่

แผนงานสาธารณสุข

แบบ ผด. ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนงานดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตําบลวัดธาตุ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านคุณภาพชีวิต สังคมและสาธารณสุข

1.
2.

3.
4.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ
โครงการจ้างงานให้กับ
นักเรียนนักศึกษาทํางาน
ช่วงปิดภาคเรียนหรือ
วันหยุดราชการ
โครงการด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เด็ก สตรี
คนชราและผู้ด้อยโอกาส
โครงการด้านพัฒนาองค์
ความรู้ในการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัครผู้นําชุมชน
คณะกรรมการต่าง ๆ
ภายใต้หน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
และอื่น ๆ ในท้องถิ่นให้ดีขึ้น

5,000

สํานักงาน
ทต.วัดธาตุ

กองสวัสดิการ
สังคม

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจ้างงานให้กับ
นักเรียนนักศึกษาทํางานช่วงปิดภาคเรียน
หรือวันหยุดราชการ

100,000

สํานักงาน
ทต.วัดธาตุ

กองสวัสดิการ
สังคม

เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี
คนชราและผู้ด้อยโอกาสและโรคอื่น ๆ

5,000

สํานักงาน
ทต.วัดธาตุ

กองสวัสดิการ
สังคม

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัครผู้นําชุมชนคณะกรรมการ
ต่าง ๆ ภายใต้หน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

5,000

สํานักงาน
ทต.วัดธาตุ

กองสวัสดิการ
สังคม

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

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

ลําดับ
ที่

แผนงานสังคมสงเคราะห์

แบบ ผด. ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนงานดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตําบลวัดธาตุ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านคุณภาพชีวิต สังคมและสาธารณสุข

5.

โครงการด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของบทบาทสตรีการยุติความรุนแรงใน
ครอบครัว และการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการป้องกัน
โรคติดต่อจาการมีเพศสัมพันธ์

6.

โครงการด้านอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่
สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้คน
พิการหรือประชาชนทั่วไป

7.

โครงการสนับสนุนการมีรายได้เสริมและ
ฝึกอบรมอาชีพต่าง ๆ พร้อมแหล่ง
จําหน่ายในชุมชน

8

โครงการสนับสนุนรวมทั้งจัดให้มีสภาเด็ก
และเยาวชนตําบลและสภาเด็กเยาวชน
เทศบาล

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
บทบาทสตรี การยุติความรุนแรง
ในครอบครัว และการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อน
วัยอันควร การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
และการป้องกันโรคติดต่อจาการมี
เพศสัมพันธ์
เพื่อสร้างรายได้ให้แก่สตรี คนชรา
ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้คนพิการหรือ
ประชาชนทั่วไป ในท้องถิ่นให้ดี
ขึ้น
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการสนับสนุน
การมีรายได้เสริมและฝึกอบรม
อาชีพต่าง ๆ พร้อมแหล่งจําหน่าย
ในชุมชน
เพื่อสนับสนุนรวมทั้งจัดให้มีสภา
เด็กและเยาวชนตําบลและสภา
เด็กเยาวชนเทศบาล

5,000

สํานักงาน
ทต.วัดธาตุ

กองสวัสดิการ
สังคม

.

5,000

สํานักงาน
ทต.วัดธาตุ

กองสวัสดิการ
สังคม

.

5,000

สํานักงาน
ทต.วัดธาตุ

กองสวัสดิการ
สังคม

.

5,000

สํานักงาน
ทต.วัดธาตุ

กองสวัสดิการ
สังคม

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

แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่

แบบ ผด. ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนงานดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตําบลวัดธาตุ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านคุณภาพชีวิต สังคมและสาธารณสุข
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา
เทศบาลตําบลวัดธาตุ

เพื่อจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาลตําบลวัดธาตุ
ให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง

๑๐๐,๐๐๐

ทต.วัดธาตุ

สํานักปลัด

2

โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.)
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลปีใหม่

เพื่อจัดฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)

100,000

ทต.วัดธาตุ

สํานักปลัด

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ เป็นไปตาม
ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ เป็นไปตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

10,๐๐๐

พื้นที่รับผิดชอบ
ตําบลวัดธาตุ

สํานักปลัด

10,๐๐๐

ตําบลวัดธาตุ

สํานักปลัด

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการฝึกอบรม
เยาวชนห่างไกลยาเสพติดและจัดกิจกรรม
อื่นๆ เกี่ยวกับการต้านยาเสพติด

20,๐๐๐

เขตพื้นที่
รับผิดชอบ
ตําบลวัดธาตุ

สํานักปลัด

3
4

โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาล วันสงกรานต์

5

โครงการเยาวชนห่างไกล
ยาเสพติด

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

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

แผนงานรักษาความสงบภายใน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่

แบบ ผด. ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนงานดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตําบลวัดธาตุ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านคุณภาพชีวิต สังคมและสาธารณสุข

1

ติดตั้งกระจกโค้งบริเวณจุดเสี่ยง
ภายในตําบล

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งติดตั้งกระจกโค้ง
บริเวณจุดเสี่ยงภายในตําบล จํานวน 5 จุด

50,๐๐๐

ต.วัดธาตุ

สํานักปลัด

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

11,286,000

ผู้สูงอายุ
ม.1-14
ตําบลวัดธาตุ

กองสวัสดิการ
สังคม

2,529,600

ผู้พิการ
ม.1-14
ตําบลวัดธาตุ

กองสวัสดิการ
สังคม

120,000

ผู้ป่วยเอดส์
ม.1-14
ตําบลวัดธาตุ

กองสวัสดิการ
สังคม

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

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

แผนงานจราจร
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่

ลําดับ
ที่
1

2

3

โครงการ/กิจกรรม
ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วย - เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ตาม
เอดส์
บัญชีรายชื่อที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการ

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

แผนงานงบกลาง

แบบ ผด. ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนงานดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตําบลวัดธาตุ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1

โครงการช่วยเหลือ
เด็กยากจนด้านการศึกษา

เพื่อใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือเด็ก
ยากจน

20,000

ตําบลวัดธาตุ

กองการศึกษา

2

โครงการส่งเสริมพัฒนา
เด็กและเยาวชน

เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็ก
และเยาวชน วันเด็กแห่งชาติ

100,000

ตําบลวัดธาตุ

กองการศึกษา

3

โครงการสนับสนุน
ส่งเสริมการบริหารจัดการ
สถานศึกษาโรงเรียน
อนุบาล
โครงการสนับสนุน
ส่งเสริมการบริหารจัดการ
สถานศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กก่อนวัยเรียน
โครงการเสริมทักษะด้าน
การพัฒนาการเด็กปฐมวัย
และก่อนวัยเรียน

เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนส่งเสริมการ
บริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาล

2,507,800

รร.อนุบาล

กองการศึกษา

- เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนส่งเสริมการ
บริหารจัดการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กก่อนวัยเรียน

922,200

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
ตําบลวัดธาตุ

กองการศึกษา

ศพด./อนุบาล

กองการศึกษา

4

5

เพื่อใช้ในโครงการเสริมทักษะด้าน
การพัฒนาการเด็กปฐมวัยและก่อนวัย
เรียน

20,000

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

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

ลําดับ
ที่

แบบ ผด. ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนงานดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตําบลวัดธาตุ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

6
7

8

9

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

โครงการอบรมผลิตสื่อการ
เรียนการสอนและ
ประกวด
โครงการอบรมแผน
ป้องกันภัยและแก้ไขเมื่อ
เกิดอุบัติเหตุอัคคีภัย วาต
ภัย
อุทกภัยในสถานศึกษา
โครงการอบรมการเกษตร
ผสมผสานปลูกข้าว เลี้ยง
นก
กระทา เลี้ยงหมูหลุม
โครงการอบรมและศึกษา
ดูงานพัฒนาบุคลากร

เพื่อใช้จัดโครงการอบรมผลิตสื่อการเรียน
การสอนและประกวด

10,000

ศพด./อนุบาล

- เพื่อใช้ในโครงการอบรมแผนป้องกัน
ภัยและแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุอัคคีภัย วาต
ภัยอุบัติเหตุอัคคีภัย วาตภัยอุทกภัยใน
สถานศึกษา
เพื่อใช้ในโครงการเสริมทักษะด้าน
การเกษตร
ผสมผสานปลูกข้าว เลี้ยงนกกระทา
เลี้ยงหมูหลุม
เพื่อใช้ในโครงการอบรมและศึกษาดูงาน
พัฒนาบุคลากร

20,000

20,000

20,000

ศพด./อนุบาล

ศพด./อนุบาล

ทต.วัดธาตุ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา
กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

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

ลําดับ
ที่

แผนงานการศึกษา

แบบ ผด. ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนงานดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตําบลวัดธาตุ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

10

โครงการ/กิจกรรม
โครงการอุดหนุนการจัด
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ- เนตรนารี ของ
กลุ่มโรงเรียนในพื้นที่

11

โครงการอุดหนุนกิจการ
ที่เป็นสาธารณะประโยชน์
ด้านการศึกษา

12

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวัน

13

โครงการช่วยเหลือ
เด็กยากจนด้านการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)
20,000

เพื่อใช้ในโครงการอุดหนุนการจัด
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ- เนตรนารี
ของกลุ่มโรงเรียนในพื้นที่
เพื่อใช้ในโครงการอุดหนุนกิจการ
ที่เป็นสาธารณะประโยชน์ด้านการศึกษา
ของโรงเรียนในพื้นที่ตําบลวัดธาตุ
ของกลุ่มโรงเรียนในพื้นที่เพื่อใช้อุดหนุน
อาหารกลางวันให้กับโรงเรียน
ในเขตพื้นที่ตําบลวัดธาตุ
- เพื่อใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือเด็ก
ยากจนด้านการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา

สถานที่ดําเนินการ
รร.ในพื้นที่
ตําบลวัดธาตุ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

42,000

รร.ในพื้นที่

กองการศึกษา

1,800,000

รร.ในพื้นที่

กองการศึกษา

20,000

ตําบลวัดธาตุ

กองการศึกษา

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

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

ลําดับ
ที่

แผนงานการศึกษา

แบบ ผด. ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนงานดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตําบลวัดธาตุ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

1

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาต่อต้านยาเสพติด
โครงการเต้นแอโรบิค

เพื่อใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด
เพื่อใช้ในโครงการเต้นแอโรบิค

200,000

ตําบลวัดธาตุ

กองการศึกษา

40,000

ตําบลวัดธาตุ

กองการศึกษา

3

โครงการอบรม ทักษะ
พื้นฐานฟุตบอล(อะคาเดมี่)

30,000

ตําบลวัดธาตุ

กองการศึกษา

4

โครงการอบรม ทักษะ
การเล่นกีฬาสากล

30,000

ตําบลวัดธาตุ

กองการศึกษา

5

โครงการอบรมให้ความรู้
พื้นฐานศิลปะป้องกันตัว
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
ห่างไกลยาเสพติด
โครงการเทศกาลกินลูก
ตาล

เพื่อใช้ในโครงการอบรม ทักษะ พื้นฐาน
ฟุตบอล
(อะคาเดมี่)
เพื่อใช้ในโครงการอบรม ทักษะ การเล่น
กีฬาสากล ฝึกทักษะกีฬาให้เยาวชนใน
ตําบลวัดธาตุ
เพื่อใช้ในโครงการอบรมให้ความรู้พนื้ ฐาน
ศิลปะป้องกันตัวใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด (อบรม มวย)

50,000

ตําบลวัดธาตุ

กองการศึกษา

เพื่อใช้ในโครงการเทศกาลกินลูกตาล
ตําบลวัดธาตุ

50,000

ตําบลวัดธาตุ

กองการศึกษา

2

6

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

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

ลําดับ
ที่

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แบบ ผด. ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนงานดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตําบลวัดธาตุ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

7
8
9
10
11

12

โครงการ/กิจกรรม
โครงการประเพณีบุญบั้ง
ไฟ
โครงการประเพณี
ลอยกระทง (บึง
หนองคาย)
โครงการอบรมลานบุญ
ลานธรรม ลานปัญญา
โครงการอบรมให้ความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
อาหารพื้นบ้าน
โครงการสนับสนุน
กิจกรรม
ทางศาสนาวัดในเขตตําบล
วัดธาตุ
โครงการสนับสนุน
ประเพณี
บั้งไฟตําบลวัดธาตุ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพื่อใช้ในงานโครงการบุญบั้งไฟ

50,000

ตําบลวัดธาตุ

กองการศึกษา

- เพื่อใช้ในโครงการประเพณีลอยกระทง
(บึงหนองคาย)

650,000

ตําบลวัดธาตุ

กองการศึกษา

เพื่อใช้ในโครงการอบรมลานบุญ ลาน
ธรรม
ลานปัญญา
เพื่อโครงการอบรมให้ความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ลีลาตําส้มตํา

20,000
60,000

ตําบลวัดธาตุ
ตําบลวัดธาตุ

กองการศึกษา
กองการศึกษา

เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนกิจกรรม
ทางศาสนาวัดในเขตตําบลวัดธาตุ

130,000

วัดในเขตตําบล
วัดธาตุ

กองการศึกษา

เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนประเพณี
บั้งไฟตําบลวัดธาตุ

200,000

ตําบลวัดธาตุ

กองการศึกษา

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

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

ลําดับ
ที่

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แบบ ผด. ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนงานดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตําบลวัดธาตุ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

1

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการวันสําคัญทาง
ราชการและราชวงศ์ไทย

- จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวันสําคัญ
ทางราชการและราชวงศ์ไทย เช่น วัน
พ่อ วันแม่ วันจักรี งานพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพฯ โครงการเฉลิมพระเกียรติ
และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ฯลฯ

40,000

ทต.วัดธาตุ

สํานักปลัด

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

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

ลําดับ
ที่

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผด. ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนงานดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตําบลวัดธาตุ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม

1

โครงการปลูกต้นไม้ วัน
สําคัญ

เพื่อใช้จ่ายในโครงการปลูกต้นไม้ วัน
สําคัญ

2

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนสาธารณะบึง
สวนสาธารณะบึงหนองคายและถนนรอบ
หนองคายและถนนรอบบึง บึงหนองคาย
หนองคาย

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

5,000

ตําบลวัดธาตุ

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม/
กองช่าง

500,000

ตําบลวัดธาตุ

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม/
กองช่าง

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

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

ลําดับ
ที่

แผนงานเคหะและชุมชน

๒๗

แบบ ผด. ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนงานดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตําบลวัดธาตุ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านการเมืองการบริหาร
ลําดับ
ที่
1

2.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม

งบประมา
ณ
(บาท)
10,000

โครงการจัดทํา/ทบทวน- - จํานวนเงิน 10,000 บาท
แผนท้องถิ่น
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดทํา/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเช่น อาหาร อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม การประชุมคณะกรรมการ
ต่างๆ ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน จัดทําเอกสาร
ประกอบการประชุม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการ
ดําเนินโครงการ
โครงการจัดทําแผนการ - จํานวน 10,000 บาท
10,000
ดําเนินงานประจําปี/ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดทําแผน
แผนปฏิบัติงานประจําปี ดําเนินงาน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ
ของส่วนราชการ
การตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
เทศบาล
อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่น

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ทต.วัดธาตุ

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

ทต.วัดธาตุ

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผด. ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนงานดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตําบลวัดธาตุ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านการเมืองการบริหาร
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

3

โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

4

โครงการจัดเวที
ประชาคมเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

5

โครงการประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์/ผลงานของ
เทศบาล

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการติดตาม
และประเมินผลแผนการพัฒนาของเทศบาล เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการ โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง ค่าใช้จ่ายใน
การติดต่อสื่อสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ
- จํานวน 10,000 บาท

10,000

ทต.วัดธาตุ

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

10,000

ทต.วัดธาตุ

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

50,000

ทต.วัดธาตุ

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

เป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลคณะกรรมการสนับสนุน
ผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลบุคลากรเทศบาลและผูท้ ี่
เกี่ยวข้องเพื่อจัดทําแผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น
- จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําวารสารท้องถิ่น ป้ายประ
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน
ข่าวสารต่างๆของเทศบาล

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผด. ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนงานดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตําบลวัดธาตุ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านการเมืองการบริหาร

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม

6

โครงการคลีนิคกฎหมาย
เทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นสําหรับ
ประชาชนในพื้นที่ตําบลวัดธาตุ

7

โครงการประเมินความพึง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสํารวจ
พอใจในการบริการ
ความพึงพอใจการบริหารประชาชน
ประชาชนของเทศบาล

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2๐,๐๐๐

ทต.วัดธาตุ

สํานักปลัด

20,000

ตําบลวัดธาตุ

สํานักปลัด

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

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

ลําดับ
ที่

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผด. ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนงานดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตําบลวัดธาตุ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านการเมืองการบริหาร
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

8

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนาองค์กรบุคลากรเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้และ
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชน

45,๐๐๐

ทต.วัดธาตุ

สํานักปลัด

9

เงินอุดหนุน
โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา
องค์กรบุคลากรเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และประสิทธิภาพในการให้บริการ
ประชาชน โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าเอกสารประกอบการ
อบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
ค่าถ่ายเอกสารฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๕,๐๐๐

ทต.วัดธาตุ

สํานักปลัด

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

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

ลําดับ
ที่

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผด. ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนงานดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตําบลวัดธาตุ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านการเมืองการบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป

10

11

โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาระบบ
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
โครงการเทศบาลตําบล
เคลื่อนที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตําบลวัดธาตุ

10,000

ทต.วัดธาตุ

กองคลัง

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการออก
บริการประชาชนในการจัดเก็บภาษีป้าย
ภาษีโรงเรือน ภาษีบํารุงท้องที่ และภาษี
อื่นๆประจําปีนอกสถานที่ ในเขตเทศบาล
ตําบลวัดธาตุ

5,000

ม.1-14
ทต.วัดธาตุ

กองคลัง

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

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

ลําดับ
ที่

แบบ ผด. ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนงานดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตําบลวัดธาตุ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านการเมืองการบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบกลาง
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1

ค่าชําระหนี้เงินกู้

- เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระหนี้เงินกู้ต่างๆของ
เทศบาลตําบลวัดธาตุ

867,500

ทต.วัดธาตุ

สํานักปลัด

2

ค่าชําระดอกเบี้ย

เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบี้ยเงินกู้ๆของ
เทศบาลตําบลวัดธาตุ

130,000

ทต.วัดธาตุ

สํานักปลัด

3

เงินสํารองจ่าย

เพื่อจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายในกรณีฉุกเฉิน
เร่งด่วนหรือจําเป็นต้องรีบดําเนินการ

300,000

ทต.วัดธาตุ

สํานักปลัด

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(ก.บ.ท.)
ค่าบํารุงสมาคม
สันนิบาตแห่งประเทศ
ไทย
เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

1,088,190

ทต.วัดธาตุ

สํานักปลัด

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตแห่ง
ประเทศไทย

50,000

ทต.วัดธาตุ

สํานักปลัด

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน

10,000

ทต.วัดธาตุ

กองสวัสดิการ

4

5
6

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

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

ลําดับ
ที่

แบบ ผด. ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนงานดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตําบลวัดธาตุ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านการเมืองการบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบกลาง
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1

เงินสมทบกองทุน
ทดแทน

- เพื่อจ่ายเป็นค่า เงินสมทบกองทุนทดแทน

12,310

ทต.วัดธาตุ

กองสวัสดิการ

2

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม

- เพื่อจ่ายเป็นค่า เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม

262,000

ทต.วัดธาตุ

กองคลัง

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

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

ลําดับ
ที่

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนงานดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตําบลวัดธาตุ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

แบบ ผด. ๒

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านการเมืองการบริหาร

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนงานดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตําบลวัดธาตุ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

แบบ ผด. ๒

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านการเมืองการบริหาร

แบบ ผด. ๐๑/1

บัญชีสรุปจํานวนครุภัณฑ์และงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตําบลวัดธาตุ
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

จํานวนโครงการที่ คิดเป็นร้อยละของ
ดําเนินการ
โครงการทั้งหมด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านการเมืองการบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข

รวม

รวมทั้งสิ้น

จํานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณ
ทั้งหมด

หน่วยดําเนินการ

สํานักปลัด

2
1
1
1

40.00
20.00
20.00
20.00

330,000
57,500
46,000
150,000

56.55
9.85
7.89
56.55

5
5

100
100

583,500
583,500

100.00
100.00

กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข

บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับที่ไม่ได้ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตําบลวัดธาตุ

แบบ ผด. ๒/1

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1.ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2564
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
จํานวน 3 ชุด

300,000

ตําบลวัดธาตุ

สํานักปลัด

2

โต๊ะหมู่บูชา

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา
จํานวน 1 ชุด

30,000

ทต.วัดธาตุ

สํานักปลัด

รวม

พ.ศ. 2565

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

ลําดับ
ที่

330,000

แผนงานการศึกษา

1
รวม

ครุภัณฑ์
เครื่องปรับอากาศ

รายละเอียดของครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

46,000

ทต.วัดธาตุ

พ.ศ. 2564
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565

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

ลําดับ
ที่

กองการศึกษา

46,000

๖๕

บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับที่ไม่ได้ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตําบลวัดธาตุ

แบบ ผด. ๒/1

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.ประเภทครุภัณฑ์กีฬา
แผนงานสาธารณสุข

1

ครุภัณฑ์
เครื่องออกกําลังกาย

รายละเอียดของครุภัณฑ์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา
เครื่องออกกําลังกายประจําหมู่บ้านสนาม
กีฬาเทศบาลตําบลวัดธาตุ

รวม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

150,000

ทต.วัดธาตุ

พ.ศ. 2564
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565

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

ลําดับ
ที่

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

150,000

3.ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
แผนงานเคหะและชุมชน

1

ครุภัณฑ์
เครื่องกําเนิดไฟฟ้า 5
กิโลวัตต์

รายละเอียดของครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 5
กิโลวัตต์ จํานวน 1 เครื่อง

รวม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

57,500

ทต.วัดธาตุ

พ.ศ. 2564
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565

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

ลําดับ
ที่

กองช่าง

57,500

หมายเหตุ : แบบ ผด.02/1 ไม่นํามารวมในแบบ ผด.01

๖๖

