
 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลบุสูง 
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แบบ ผด. ๐๒ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสรมิระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 

 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

๑ โครงการขยายเขตระบบจ่ายน้้าประปา
บ้านหนองหว้า    หมู่ที ่12 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขยายเขตระบบจา่ยน้้าประปาบ้าน
หนองหว้า   หมู่ที่ 12 โดยวางท่อเมนระบบจ่ายน้้าพีวี
ขนาด 4 นิ้ว เช่ือมกับท่อเมนเดิม  พร้อมประตูน้้าใต้ดิน
และท่อเมนรองเข้าสู่บ้านพัก อาศัยขนาด 2 นิ้ว ตามแบบ
เทศบาลต้าบลบุสูงก้าหนด  พร้อมป้ายโครงการ  1 ป้าย 

213,๐๐๐ หมู่ที่ 12 
เทศบาลต้าบลบุสูง 

 

กองช่าง ได้ด้าเนินการไปแล้ว 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านศาลาถึงถนนลาดยางบ้าน
เห็นอ้ม – บ้านขุมค้า  หมู่ที่  14 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศาลา
ถึงถนนลาดยางบ้านเห็นอ้ม – บ้านขุมค้า  หมู่ที่  14  
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15  
เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,750 ตารางเมตร ลง
ลูกรังไหล่ทาง  กว้าง 0.20 เมตร ตามแบบเทศบาลต้าบล
บุสูงก้าหนด พร้อมป้ายโครงการ  1 ป้าย 

962,5๐๐ หมู่ที่ ๑4 
เทศบาลต้าบลบุสูง 

 

กองช่าง ได้ด้าเนินการไปแล้ว 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านบสุูง ม.2 – บ้านหนองนารี  
หมู่ที่ 8 (ช่วงภายในหมู่บ้านหนองนารี) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุสูง 
ม.2 – บ้านหนองนารี  หมู่ที่ 8 (ช่วงภายในหมู่บ้านหนอง
นารี) ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 330.00 เมตร หนา 
0.15  เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  1,980.00 
ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทาง  กว้าง 0.50 เมตร ตามแบบ
เทศบาลต้าบลบุสูงก้าหนด  พร้อมป้ายโครงการ  1 ป้าย 

1,089,๐๐๐ หมู่ที่ 2-8 
เทศบาลต้าบลบุสูง 

 

กองช่าง อยู่ระหว่างการด้าเนินการ 

 



 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลบุสูง 
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แบบ ผด. ๐๒ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับที ่ โครงการ 

 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ซอยข้างโรงเรียนอนุบาลวัง
หิน หมู่ที่ 2  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย
ข้างโรงเรียนอนุบาลวังหิน หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 85  เมตร หนา 0.15  เมตร พื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า  340 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทาง  
กว้าง 0.20 เมตร ตามแบบเทศบาลต้าบลบุสูงก้าหนด  
พร้อมป้ายโครงการ  1 ป้าย 

187,๐๐๐ หมู่ที่ 2 
เทศบาลต้าบลบุสูง 

 

กองช่าง ยังไม่ได้ด้าเนินการไปแล้ว 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ทับของเดิม) ซอยหน้าโรงสี
นายไผ่  เผดมิ  หมู่ท่ี 3  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทับ
ของเดิม) ซอยหน้าโรงสีนายไผ่  เผดิม  หมู่ที่ 3 ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15  เมตร
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  800 ตารางเมตร ลงลูกรัง
ไหล่ทาง  กว้าง 0.20 เมตรพร้อมวางท่อระบายน้้า 
คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x1.00เมตร 
จ้านวน 4 ท่อน ตามแบบเทศบาลต้าบลบุสูงก้าหนด  
พร้อมป้ายโครงการ  1 ป้าย 

442,๐๐๐ หมู่ที่ 3 
เทศบาลต้าบลบุสูง 

 

กองช่าง ยังไม่ได้ด้าเนินการไปแล้ว 

รวม   2,893,500    
 
 
 
 



 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลบุสูง 
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แบบ ผด. ๐๒ 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 

 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

๑ โครงการจดังานวันเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการโครงการจัด
งานวันเทศบาล 

15,๐๐๐ เทศบาลตา้บลบสุูง ส้านักงานปลัด ยังไม่ได้ด้าเนินการแลว้ 

2 โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษา  วิจัย  
ประเมลิผล  การพัฒนาระบบการ
บริหาร การจัดการระบบต่างๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการโครงกาก
ปรจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา  วิจัย  ประเมิลผล  การ
พัฒนาระบบการบริหาร การจัดการระบบต่างๆ 

3๐,๐๐๐ เทศบาลตา้บลบสุูง ส้านักงานปลัด ยังไม่ได้ด้าเนินการแลว้ 

รวม   45,0๐๐    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลบุสูง 
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แบบ ผด. ๐๒ 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๒.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 

 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

๑ โครงการพัฒนาครอบครัวชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการโครงการ
พัฒนาครอบครัวชุมชน 

1๐,๐๐๐ เทศบาลตา้บลบสุูง ส้านักงานปลัด ยังไม่ได้ด้าเนินการแลว้ 

2 โครงการฝึกอบรมอาชีพ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการโครงการ
ฝึกอบรมอาชีพ 

15,๐๐๐ เทศบาลตา้บลบสุูง ส้านักงานปลัด ยังไม่ได้ด้าเนินการแลว้ 

3 โครงการศรีสะเกษพัฒนาตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการโครงการศรีสะ
เกษพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3๐,๐๐๐ เทศบาลตา้บลบสุูง ส้านักงานปลัด ยังไม่ได้ด้าเนินการแลว้ 

4 โครงการจดังานเทศกาลงานหอมแดง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการโครงการจัด
งานเทศกาลงานหอมแดง 
 

10๐,๐๐๐ เทศบาลตา้บลบสุูง ส้านักงานปลัด ยังไม่ได้ด้าเนินการแลว้ 

รวม   155,0๐๐    
 

 
 
 
 

 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลบุสูง 
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แบบ ผด. ๐๒ 

 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

3.1  แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 

 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

1,546,000 เทศบาลตา้บลบสุูง กองการศึกษาฯ อยู่ระหว่างการด้าเนินการ 

2 โครงการอาหารเสรมิ (นม) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 1,961,000 เทศบาลตา้บลบสุูง กองการศึกษาฯ อยู่ระหว่างการด้าเนินการ 
3 อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ย

การบริหารสถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน)โรงเรยีนในเขตเทศบาล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)โรงเรียนในเขต
เทศบาล 

3,400,000 เทศบาลตา้บลบสุูง กองการศึกษาฯ อยู่ระหว่างการด้าเนินการ 

รวม   6,907,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลบุสูง 
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แบบ ผด. ๐๒ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 

 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

๑ โครงการจัดการแข่งขันกีฬา  เยาวชน
และประชาชนต้านภัยยาเสพติด 

เพื่อ จ่ายเป็นค่าใช้ จ่ายในการจัดการแข่ งขันกีฬา  
เยาวชนและประชาชนต้านภัยยาเสพติด 

150,๐๐๐ เทศบาลต้าบลบุสูง กองการศึกษาฯ ยังไม่ได้ด้าเนินการแลว้ 

2 โครงการส่งทีมนักกีฬาแข่งขันกับ
หน่วยงานหรือองค์กรอื่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งทีมนักกีฬาแข่งขันกับ
หน่วยงานหรือองค์กรอื่น 

3๐,๐๐๐ เทศบาลต้าบลบุสูง กองการศึกษาฯ ยังไม่ได้ด้าเนินการแลว้ 

3 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 8๐,๐๐๐ เทศบาลต้าบลบุสูง กองการศึกษาฯ ยังไม่ได้ด้าเนินการแลว้ 
4 โครงการเขา้วัดท้าบญุฟังธรรมมะในวัน

ส้าคัญทางศาสนา อาสาฬหบูชา  และ
วันเข้าพรรษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าวัดท้าบุญฟังธรรมมะใน
วันส้าคัญทางศาสนา อาสาฬหบูชา  และวัดเข้าพรรษา 

20,๐๐๐ เทศบาลต้าบลบุสูง กองการศึกษาฯ ยังไม่ได้ด้าเนินการแลว้ 

5 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และ
วันผู้สูงอาย ุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในตามโครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 

10๐,๐๐๐ เทศบาลต้าบลบุสูง กองการศึกษาฯ ยังไม่ได้ด้าเนินการแลว้ 

6 โครงการฝึกอบรมแกนน้าเยาวชนอาสา
พิทกัษ์และป้องสถาบันศาสนา
พระมหากษัตริย์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในตามโครงการฝึกอบรมแกนน้า
เ ย า ว ช น อ า ส าพิ ทั ก ษ์ แ ล ะ ป้ อ งส ถ า บั น ศา ส น า
พระมหากษัตริย์ 

1๐,๐๐๐ เทศบาลต้าบลบุสูง กองการศึกษาฯ ยังไม่ได้ด้าเนินการแลว้ 

รวม   390,000   ยังไม่ได้ด้าเนินการแลว้ 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลบุสูง 

  

13 
 

แบบ ผด. ๐๒ 

 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

๔.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 

 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

๑ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 

8๐,๐๐๐ เทศบาลตา้บลบสุูง ส้านักปลัด ได้ด้าเนินการไปแล้ว 

๒ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมบุคลากรเทศบาล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเทศบาล 

5๐,๐๐๐ เทศบาลตา้บลบสุูง ส้านักปลัด ยังไม่ได้ด้าเนินการแลว้ 

รวม   80,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลบุสูง 

  

14 
 

แบบ ผด. ๐๒ 

 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

๔.2  แผนงานการรักษาความความสงบภายใน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 

 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

๑ โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนิน โครงการฝึกอบรม
ทบทวน อปพร. 

5๐,๐๐๐ เทศบาลต้าบลบสุูง ส้านักปลัด ยังไม่ได้ด้าเนินการแลว้ 

๒ โครงการอาสาสมัครจราจรร่วมป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนและอาสาป้องกันและ
ควบคุมไฟป่า 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการอาสาสมัคร
จราจรร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและอาสาป้องกัน
และควบคุมไฟป่า 

1๐,๐๐๐ เทศบาลต้าบลบสุูง ส้านักปลัด ยังไม่ได้ด้าเนินการแลว้ 

๓ โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและระงับอัคคีภัย 

1๐,๐๐๐ เทศบาลต้าบลบสุูง ส้านักปลัด ยังไม่ได้ด้าเนินการแลว้ 

4 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ตามท้องถนน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุตามท้องถนน 

2๐,๐๐๐ เทศบาลต้าบลบสุูง ส้านักปลัด ได้ด้าเนินการแล้ว 

5 โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติด 

1๐,๐๐๐ เทศบาลต้าบลบสุูง ส้านักปลัด ยังไม่ได้ด้าเนินการแลว้ 

6 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ้าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

150,๐๐๐ เทศบาลต้าบลบสุูง ส้านักปลัด ยังไม่ได้ด้าเนินการแลว้ 

 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลบุสูง 

  

15 
 

แบบ ผด. ๐๒ 

 
 
 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

๔.2  แผนงานการรักษาความความสงบภายใน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 

 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

7 อุดหนุนโครงการด้าเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด (ที่ท้าการปกครอง
จังหวัด) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการอุดหนุนโครงการ
ด้าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ที่ท้าการ
ปกครองจังหวัด) 

1๐,๐๐๐ เทศบาลต้าบลบสุูง ส้านักปลัด ได้ด้าเนินการแล้ว 

รวม   260,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลบุสูง 

  

16 
 

แบบ ผด. ๐๒ 

 
 
 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

๔.3  แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 

 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

๒ โครงการคลองสวยน้้าใสไร้วัชพืช  จิต
อาสา พัฒนาล้าน้้าล้าคลอง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการคลองสวย
น้้าใสไร้วัชพืช จิตอาสา พัฒนาล้าน้้าล้าคลอง 

10๐,๐๐๐ เทศบาลตา้บลบสุูง กองสาธารณสุขฯ ยังไม่ได้ด้าเนินการ 

๓ โครงการป้องกันและก้าจัดโรคพิษสุนัข
บ้า 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนนิโครงการป้องกัน
และก้าจดัโรคพิษสุนัขบ้า 

5๐,๐๐๐ เทศบาลตา้บลบสุูง กองสาธารณสุขฯ ยังไม่ได้ด้าเนินการ 

4 โครงการป้องกันและควบคุมโรคตดิต่อ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนนิโครงการป้องกัน
และควบคมุโรคติดต่อ เช่น โรคไขเ้ลือดออก โรคไข้ฉี่
หน ู

10๐,๐๐๐ เทศบาลตา้บลบสุูง กองสาธารณสุขฯ ด้าเนินการแล้ว  
ม.ค.64 – 30 ก.ย. 64 

5 อุดหนุนโครงการพระราชด้ารดิ้าน
สาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนนิโครงการ
พระราชด้าริสาธารณสุข 

440,๐๐๐ เทศบาลตา้บลบสุูง กองสาธารณสุขฯ ยังไม่ได้ด้าเนินการ 

6 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนนิโครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรตฯิ 

40,๐๐๐ เทศบาลตา้บลบสุูง กองสาธารณสุขฯ ยังไม่ได้ด้าเนินการ 

7 โครงการฝึกอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกบั
การป้องกันโรคเอดส ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส ์

10,000 
 
 
 

เทศบาลตา้บลบสุูง กองสาธารณสุขฯ ยังไม่ได้ด้าเนินการ 

แบบ ผด.๐๒ 



 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลบุสูง 

  

17 
 

แบบ ผด. ๐๒ 

 
 
 
 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
๔.3  แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 

 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

8 โครงการลดและคดัแยกขยะมูลฝอย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการลดและ
คัดแยกขยะมูลฝอย 

10,๐๐๐ เทศบาลตา้บลบสุูง กองสาธารณสุขฯ ยังไม่ได้ด้าเนินการ 

9 โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการ
อาหารปลอดภัย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการฝึกอบรม
ผู้ประกอบการอาหารปลอดภัย 

10,๐๐๐ เทศบาลตา้บลบสุูง กองสาธารณสุขฯ ยังไม่ได้ด้าเนินการ 

       
รวม   760,000    

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลบุสูง 

  

18 
 

แบบ ผด. ๐๒ 

 
 
 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
    ๔.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 

 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1 โครงการช่วยเหลือ  สงเคราะหผ์ู้
ยากจน  ยากไร ้

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการช่วยเหลือ  
สงเคราะห์ผู้ยากจน  ยากไร้ 

10,๐๐๐ เทศบาลตา้บลบสุูง ส้านักปลัด ยังไม่ได้ด้าเนินการ 

รวม   10,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลบุสูง 

  

19 
 

แบบ ผด. ๐๒ 

 
 
 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

๔.4  แผนงานงบกลาง 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

๑ เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส้าหรับสนับสนุนการสร้าง
หลักประกันรายได้ให้แกผู่้สูงอาย ุ 

๑2,520,๐๐๐ หมู่ที่ ๑ – 22  
เทศบาลตา้บลบสุูง 

ส้านักปลดั ได้ด้าเนินการแล้ว 

๒ เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส้าหรับสนับสนุนสวสัดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ   

5,520,๐๐๐ หมู่ที่ ๑ – 22  
เทศบาลตา้บลบสุูง 

ส้านักปลดั ได้ด้าเนินการแล้ว 

๓ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อจ่ายเป็นเงินเบีย้ยังชีพส้าหรับผู้ป่วยโรคเอดส ์ 180,๐๐๐ หมู่ที่ ๑ – 22  
เทศบาลตา้บลบสุูง 

ส้านักปลดั ได้ด้าเนินการแล้ว 

๔ สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต้าบลบุ
สูง 

210,0๐๐ เทศบาลตา้บลบสุูง ส้านักปลดั ได้ด้าเนินการแล้ว 

5 เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจา่ย
เฉพาะการประปา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนนิเงินช่วยเหลือ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา 

4,950,940 เทศบาลตา้บลบสุูง กองการกิจการ
ประปา 

อยู่ระหว่างการด้าเนินการ 

รวม   23,380,940    
 

 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมาณ 
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๕. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร 

๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 

 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

๑ โครงการเทศบาลเคลื่อนที่  และ
ประชาคมหมู่บ้าน 

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่  และประชาคมหมู่บ้าน 4๐,๐๐๐ เทศบาลต้าบลบุสูง ส้านักงานปลัด ยังไม่ได้ด้าเนินการ 

๒ ค่าใช้จ่ายส้าหรับการเลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามท่ีกฎหมาย
ก้าหนด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส้าหรับการเลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามท่ีกฎหมายก้าหนด เป็นค่าใช้จ่าย
อี ก ท้ั ง ให้ ความร่ วมมื อ ในการประชา สั มพันธ์  การ
รณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึง
สิทธิและหน้าท่ีและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามความเหมาะสม โดย
ค้านึงถึงฐานะกรคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

700,๐๐๐ เทศบาลต้าบลบุสูง ส้านักงานปลัด ด้าเนินการแล้ว 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 
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แบบ ผด. ๐๒ 

 
 
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร 

๕.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 

 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

4 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี เพื่อ จ่ายเป็นค่าใช้ จ่ายในการด้าเนินการโครงการ
ปรับปรุงแผนที่ภาษี 

250,๐๐๐ เทศบาลต้าบลบุสูง กองคลัง ยังไม่ได้ด้าเนินการ 

5 โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธใ์ห้
ความรู้เรื่องการช้าระภาษแีละ
ค่าธรรมเนียมฯ 

เพื่ อ จ่ายเป็นค่า ใช้ จ่ายตามโครงการรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เ ร่ืองการช้าระภาษีและ
ค่าธรรมเนียมฯ 

20,๐๐๐ เทศบาลต้าบลบุสูง กองคลัง ยังไม่ได้ด้าเนินการ 

6 อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบตัิการรว่ม
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ้าเภอวังหิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ้าเภอวังหิน 

3๐,๐๐๐ เทศบาลตา้บลบสุูง ส้านักงานปลัด ด้าเนินการแล้ว 

7 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธ ี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี 20,๐๐๐ เทศบาลตา้บลบสุูง ส้านักงานปลัด ด้าเนินการแล้ว 
8 อุดหนุนโครงการสนับสนุนการรับ

บริจาคโลหิต 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการรับ
บริจาคโลหิต 

10,๐๐๐ เทศบาลตา้บลบสุูง ส้านักงานปลัด ยังไม่ได้ด้าเนินการ 

รวม   1,070,000    
 

 
 

แบบ ผด.๐๒ 


