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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดย
ทั่วกัน 

 
เทศบาลต าบลบุสูง ได้ด าเนินการจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเทศบาล  ประจ าปี 2557 ตามขั้นตอนของ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2548 โดยรวบรวม
แผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 เงินนอกงบประมาณต่างๆ ของเทศบาลต าบลบุสูงและงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนและถ่ายโอน
จากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆท่ีด าเนินการในพ้ืนที ่

 
แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลบุสูง ประจ าปี 2557 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลได้พิจารณาให้ความ

เห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ซึ่งจะเป็นแผนในการบริหารกิจการเทศบาลเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด
และอ านาจหน้าที่ต่อไป 

 
 
 
                       เทศบาลต าบลบุสูง 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

   
หัวข้อ           หน้า 

 1-2ส่วนที่ 1           
 บทน า 
 -วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 -ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 -ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

     3-4 ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
 

ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ/กิจกรรม        5-27 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  5-9 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ       10-11 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    12-14 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต      15-21 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร     22-27 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 
2548 ก าหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นท าแผนยุทธศาสตร แผนพัฒนาสามปและแผนการด าเนินงาน ส าหรับ
แผนการด าเนินงานนั้น มีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจ าปงบประมาณนั้น  ท าใหแนวทางในการด าเนินงานในป
งบประมาณนั้น  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน มีการประสานและบูรณาการ
การท างานกับหนวยงานและการจ าแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการ  ในแผนการด าเนินงานจะท าให
การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปมีความสะดวกมากข้ึนอีกด้วย  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดท า
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ( หมวด 5 ขอ 26 , 27 ) ไดก าหนดใหองคกรปกครอง   
สวนทองถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานโดยมีขั้นตอน  ดังนี้  

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาครัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดท ารางแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   

2. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการด าเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถิ่น
ประกาศเปนแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบหาวันนบัแตวันที่ประกาศเพ่ือให
ประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน   

3. แผนการด าเนินงานใหจัดท าเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปงบประมาณนั้นหรือภายในสามสิบ
วันนับตั้งแตวันที่ตั้งงบประมาณด าเนินการหรือไดรับแจงแผนงาน /โครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆ ที่ตองด าเนินงานในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้น 
การขยายเวลาการจัดท าแผนและการแกไขแผนการด าเนินงานเปนอ านาจของผูบริหารทองถิ่น  

 
ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงาน  

แผนการด าเนินงานตองจัดท าใหเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปงบประมาณนั้นๆ หรือภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่อนุมัติใหเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป เพ่ือใหด าเนินโครงการในปงบประมาณนั้น
ผูบริหารมีอ านาจขยายเวลาการจัดท าแผนการด าเนินงานตามวรรคหนึ่ง  
 
แนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงาน  

แผนการด าเนินงานเปนเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่นเพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเปนเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน และการ
ประเมินผล ดังนั้นแผนปฏิบัติการจึงมีแนวทางในการจัดท า ดังนี้  

1. เปนแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเปนการด าเนินการ (Action Plan) 
2. จัดท าหลังจากที่ไดมีการจัดท างบประมาณรายจายประจ าปแลว  
3. แสดงถึงเปาหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการที่ชัดเจน และแสดงถึงการ

ด าเนินงานจริง  
4. เปนการรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานที่จะเขามาด าเนินการในพ้ืนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
 



 
 วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน  

1. เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีเปาหมายตามยุทธศาสตรและบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ/
กิจกรรมที่ตั้งไว  

2. เพ่ือใหการตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานมีความชัดเจน  
3. เพ่ือใหทราบถึงความกาวหนาของกิจกรรม/โครงการ 
4. เพ่ือใหทราบถึงความกาวหนาของการด าเนินงานในแตละไตรมาส  
5. เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานไดชัดเจน    

0 
0 

6. เพ่ือเพ่ิมความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ลดความซ้ าซอนของโครงการตางๆ   
7. เพ่ือก าหนดหวงระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตางๆ ของเทศบาล 

 
ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

ขั้นตอนที่  1 การเก็บรวบรวมขอมูล  
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่น เก็บรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรมที่มีการด าเนินการ

จริงในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นแหงนั้นเอง
และโครงการ/กิจกรรมที่หนวยงานอื่นจะเขามาด าเนินการในพื้นที่  โดยขอมูลดังกลาวอาจตรวจสอบไดจากหนวย
งานในพ้ืนที่และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด /อ าเภอหรือกิ่งอ าเภอแบบบูรณาการ  
  

ขั้นตอนที่  2 การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน 
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่นจัดท ารางแผนการด าเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู

ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของทองถิ่นก าหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยมีเคาโครงแผนการด าเนินงาน  3  สวน  คือ  

สวนที่  1 บทน า 
สวนที่  2 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ  
สวนที่  3 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
ขั้นตอนที่  3 การประกาศแผนการดําเนินงาน  

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่นน ารางแผนการด าเนินงานเสนอผูบริหารทองถิ่น เพ่ือ
ประกาศใชการประกาศแผนการด าเนินงานใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดท าประกาศขององคกรปกครองสวน   
ทองถิ่น เรื่อง แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลบุสูง ประจ าป 2557 เพ่ือปดประกาศโดยเปิดเผยใหสาธารณชนได
ทราบและสามารถตรวจสอบได  

 
 ประโยชนของแผนการดําเนินงาน  

1. การด าเนินงานเปนไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร แนวทางท่ีวางไว  
2.การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลต าบลบุสูงเปนไปตามเปาหมายและบรรลุวัตถุประสงค

ที่ตั้งไว  
3. สามารถตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานไดชัดเจน 
4. สามารถทราบถึงความกาวหนาของโครงการและแกไขปญหาไดทันทวงที  
5. ทราบถึงผลการด าเนินงานในแตละไตรมาส 
6. สามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดข้ึนจริงเพ่ือใหการใชงบประมาณเป็นไปอยาง

คุมคาและประหยัด 
************************************ 



จ านวนโครงการ
คิดเปน็ร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จ านวนงบประมาณ(บาท) ร้อยละของงบประมาณ

1.1 ก่อสร้าง ติดต้ัง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนทางคมนาคม ไฟฟา้แสงสวา่ง 
ไฟฟา้เพื่อการเกษตร ระบบสาธารณูปการ ทางระบายน้ า แหล่งน้ าเพื่อ
อุปโภคบริโภค แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร บริหารจัดการระบบการใช้น้ า

34 22.67 14,643,860 48.27

1.2 จัดการ ปอ้งกัน ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 4 2.67 60,000 0.20

รวม 38 25.33 14,703,860 48.47

2.1 ส่งเสริมและพฒันาอาชีพ 7 4.67 275,000 0.91
2. 2 ส่งเสริมการด าเนินชีวติตามการบริหารจัดการชุมชนที่ดี 4 2.67 165,000 0.54

รวม 11 7.33 440,000 1.45

ส่วนที ่2
บัญชสีรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2557
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  เทศบาลต าบลบุสูง

ยุทธศาสตร์/แนวทาง

ยุทธศาสตร์ที่ 1   การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพฒันาด้านเศรษฐกิจ



จ านวนโครงการ
คิดเปน็ร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จ านวนงบประมาณ(บาท) ร้อยละของงบประมาณ

3.1 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 18 12.00 8,648,500 28.51
3.2 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 11 7.33 685,000 2.26

รวม 29 19.33 9,333,500 30.77

4.1 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน สวสัดิการสังคม การปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 18 12.00 1,165,000 3.84

4.2 ส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวติคนในชุมชน ส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันระงับ
โรคติดต่อ 10 6.67 2,520,000 8.31

รวม 28 18.67 3,685,000 12.15

5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 3 2.00 80,000 0.26

5.2 เพิ่มประสิทธภิาพในการบริหารจัดการ 41 27.33 2,094,900 6.91
รวม 44 29.33 2,174,900 7.17

รวมทั้งสิ้น 150 100 30,337,260 100

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพฒันาด้านการเมืองและการบริหาร

ยุทธศาสตร์/แนวทาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพฒันาด้านสังคมและคุณภาพชีวติ



ยทุธศาสตร์ที ่1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.1 ก่อสร้าง ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนทางคมนาคม ไฟฟ้าแสงสวา่ง ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร ระบบสาธารณูปการ ทางระบายน้้า แหล่งน้้าเพ่ืออุปโภคบริโภค
      แหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร บริหารจัดการระบบการใช้น้้า
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1 กอ่สร้างถนนคสล.ม.1 4x152 เมตร 303,000 ซอยบ้านอดีตเลขาค าพันธ์ 72 กองช่าง
2 กอ่สร้างถนนคสล.ม.9 4x193 เมตร 348,000 ถนนรอบหมู่บ้าน 72 กองช่าง
3 กอ่สร้างถนนคสล.ม.10 5x330 เมตร 813,000 ถนนทางเข้าหมู่บ้าน 72 กองช่าง

4 กอ่สร้างถนนคสล.ม.11 5x138 เมตร 340,000 ถนนกลางบ้าน 72 กองช่าง
5 กอ่สร้างถนนคสล.ม.4 4x192 เมตร 381,000 ซอยบ้านผู้ใหญช่ื่น 72 กองช่าง
6 กอ่สร้างถนนคสล.ม.8 5x99 เมตร 247,000 ถนนหน้าวดัโพธิ์สวา่ง 72 กองช่าง
7 กอ่สร้างถนนคสล.ม.5 ช่วงที่ 1 4x91 

เมตร ช่วงที่ 2 
4x149 เมตร

475,000 ซอยกลางบ้านคุ้ม 7,8 72 กองช่าง

8 ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.21 4x410 เมตร 181,000 ถนนบ้านพร้าวไปบ้านโนน
สาย

72 กองช่าง

9 ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.18 4x640 เมตร 336,000 ถนนจากหนองโดน-ป่า
สะแบง-รอยต่อหนองโตน

72 กองช่าง

10 ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.17 4x770 เมตร 391,000 ถนนข้างบ้านนายครอง
ทรัพย-์ที่นานางประมูล

73 กองช่าง

ส่วนที ่3
บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ.2557
เทศบาลต้าบลบสุูง  อ้าเภอวงัหิน  จังหวดัศรีสะเกษ

พ.ศ.2556
ล าดับ

ที่
โครงการ/กจิกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กจิกรรม

(กวา้ง/ยาว)
งบประมาณ(บาท) สถานที่ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2557
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔เทศบัญญติั

งบประมาณ 2557 
หน้า



ยทุธศาสตร์ที ่1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.1 ก่อสร้าง ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนทางคมนาคม ไฟฟ้าแสงสวา่ง ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร ระบบสาธารณูปการ ทางระบายน้้า แหล่งน้้าเพ่ืออุปโภคบริโภค
      แหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร บริหารจัดการระบบการใช้น้้า

ตค
.

พย
.

ธค
.

มค
.

กพ
.

มีค
.

เม
ย. พค
.

มิย
.

กค
.

สค
.

กย
.

11 ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.12 4x1,400 เมตร 479,000 ถนนข้างคลองอีสานเขียว
ด้านทิศเหนือ

73 กองช่าง

12 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ(วสัดุไฟฟ้า
และวทิยุ)

ค่าใช้จา่ยในการ
ด าเนนิงานตามโครงการ

100,000 ภายในเขตเทศบาล 71 กองช่าง

13 บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้าง

ค่าใช้จา่ยในการ
ด าเนนิงานตามโครงการ

100,000 หมู่ที่ 1,15 ,
2,3,4,11,13,14,17,18,1

9

73 กองช่าง

14 บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้าง

ค่าใช้จา่ยในการ
ด าเนนิงานตามโครงการ

100,000 หมู่ที่ 
5,6,22,7,8,9,10,12,16,

20,21

73 กองช่าง

15 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (วสัดุ
กอ่สร้าง)

ค่าใช้จา่ยในการ
ด าเนนิงานตามโครงการ

200,000 เทศบาลต าบลบุสูง 124

กองการประปา

16 กจิการประปา  (เงินช่วยเหลือ
งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ
ประปา)

ค่าใช้จา่ยในการ
ด าเนนิงานตามโครงการ

3,008,860 เทศบาลต าบลบุสูง 77

กองการประปา

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔เทศบัญญติั

งบประมาณ 2557 
หน้า

ล าดับ
ที่

โครงการ/กจิกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กจิกรรม
(กวา้ง/ยาว)

งบประมาณ(บาท) สถานที่ด าเนินการ



ยทุธศาสตร์ที ่1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.1 ก่อสร้าง ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนทางคมนาคม ไฟฟ้าแสงสวา่ง ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร ระบบสาธารณูปการ ทางระบายน้้า แหล่งน้้าเพ่ืออุปโภคบริโภค
      แหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร บริหารจัดการระบบการใช้น้้า
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17 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านกะเอิน
 ม.๑-บ้านบุสูง ม.๒

4x790 เมตร 251,000 บ้านกะเอิน ม.๑-บ้านบุสูง 
ม.๒

จา่ยขาดเงินสะสม กองช่าง

18 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านกะเอิน ม.๑-บ้านหนองโดน
 ม.๑๘

5x200 เมตร 480,000 บ้านกะเอิน ม.๑-บ้านหนอง
โดน ม.๑๘

จา่ยขาดเงินสะสม กองช่าง

19 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านหัวววั ม.๕

4x110 เมตร 216,000 ซอยสุขสมาน จา่ยขาดเงินสะสม กองช่าง

20 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนอง
แคน ม.๗-เขตต าบลโพนยาง

4x750 เมตร 33,000 บ้านหนองแคน ม.๗-เขต
ต าบลโพนยาง

จา่ยขาดเงินสะสม กองช่าง

21 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนอง
แคน ม.๗

ช่วงที่ 1 4x14 เมตร 
ช่วงที่ 2 4x9 เมตร

13,000 ถนนทิศตะวนัออก จา่ยขาดเงินสะสม กองช่าง

22 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านโนนสาย ม.๙-บ้านหนอง
นารี ม.๘

5x844 เมตร 1,999,000 บ้านโนนสาย ม.๙-บ้าน
หนองนารี ม.๘

จา่ยขาดเงินสะสม กองช่าง

23 กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม บ้านโนนสาย
 ม.๙

ขนาด 2 ช่องx1.8 ม.
x1.8 ม. ยาว 800 ม.

344,000 บ้านโนนสาย ม.๙ จา่ยขาดเงินสะสม กองช่าง

24 ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านบวก
แต้ ม.๑๐-คลองอีสานเขียว

4x800 เมตร 94,000 บ้านบวกแต้ ม.๑๐-คลอง
อีสานเขียว

จา่ยขาดเงินสะสม กองช่าง

ล าดับ
ที่

โครงการ/กจิกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กจิกรรม
งบประมาณ(บาท) สถานที่ด าเนินการ

เทศบัญญติั
งบประมาณ 2557 

หน้า

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔



ยทุธศาสตร์ที ่1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.1 ก่อสร้าง ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนทางคมนาคม ไฟฟ้าแสงสวา่ง ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร ระบบสาธารณูปการ ทางระบายน้้า แหล่งน้้าเพ่ืออุปโภคบริโภค
      แหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร บริหารจัดการระบบการใช้น้้า
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25 กอ่สร้างลานอเนกประสงค์ 13x13 เมตร 76,000 ส านักงานเทศบาลต าบลบุสูง จา่ยขาดเงินสะสม กองช่าง
26 ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านป่าใต้

 ม.๑๑-บ้านไทยบวกเตย ม.๑๓
4x1,700 เมตร 100,000 บ้านป่าใต้ ม.๑๑-บ้านไทย

บวกเตย ม.๑๓
จา่ยขาดเงินสะสม กองช่าง

27 ปรับปรุงถนนดิน สายบ้านไทยบวก
เตย ม.๑๓-บ้านหนองนารี ม.๘

4x2,100 เมตร 94,000 ถนนข้างคลองอีสานเขียว
ทิศตะวนัตกหมู่บ้าน

จา่ยขาดเงินสะสม กองช่าง

28 ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้าน
หนองศาลา ม.๑๔-ถนนลาดยางโพน
ยางถึงขุมค า

4x1,600 เมตร 100,000 บ้านหนองศาลา ม.๑๔-
ถนนลาดยางโพนยางถึงขุมค า

จา่ยขาดเงินสะสม กองช่าง

29 ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้าน
ตาตวด ม.๑๖

3x650 เมตร 100,000 ถนนรอบบ้านด้านทิศ
ตะวนัตก

จา่ยขาดเงินสะสม กองช่าง

30 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนอง
หมื่น ม.๑๗

4x5 เมตร 19,000 ถนนข้างคลองอีสานเขียว
ด้านทิศตะวนัออกหมู่บ้าน

จา่ยขาดเงินสะสม กองช่าง

31 กอ่สร้างคลองดาดคอนกรีต บ้านขุม
ค า ม.๒๒

2x126 เมตร 222,000 บ้านขุมค า ม.๒๒ จา่ยขาดเงินสะสม กองช่าง

32 ติดต้ังหม้อแปลงระบบไฟฟ้าเพื่อใช้
กบัระบบประปา

ค่าใช้จา่ยในการ
ด าเนนิงานตามโครงการ

200,000 เทศบาลต าบลบุสูง -
กองการประปา

33 กอ่สร้างท่อระบายน้ า ค่าใช้จา่ยในการ
ด าเนนิงานตามโครงการ

2,000,000 บ้านบุสูง ม.๒ - กองช่าง

34 ถมดินทางเข้าส านักงานเทศบาล
ต าบลบุสูง

ค่าใช้จา่ยในการ
ด าเนนิงานตามโครงการ

500,000 เทศบาลต าบลบุสูง -
กองช่าง

เทศบัญญติั
งบประมาณ 2557 

หน้า

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ล าดับ

ที่
โครงการ/กจิกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กจิกรรม

งบประมาณ(บาท) สถานที่ด าเนินการ



ยทุธศาสตร์ที ่1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.2 จัดการ ปอ้งกัน ดูแลและบ้ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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1 รณรงค์คัดแยกขยะจากแหล่งก าเนิด ค่าใช้จา่ยในการ
ด าเนนิงานตามโครงการ

20,000 เทศบาลต าบลบุสูง 74 กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

2 ท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักด์ิ รักษ์พื้นที่สี
เขียว

ค่าใช้จา่ยในการ
ด าเนนิงานตามโครงการ

20,000 เทศบาลต าบลบุสูง 57 ส านักปลัด

3 ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกยีรติฯ ค่าใช้จา่ยในการ
ด าเนนิงานตามโครงการ

10,000 เทศบาลต าบลบุสูง 57 ส านักปลัด

4 ปลูกหญา้แฝกเฉลิมพระเกยีรติฯ ค่าใช้จา่ยในการ
ด าเนนิงานตามโครงการ

10,000 เทศบาลต าบลบุสูง 41 ส านักปลัด

ล าดับ
ที่

โครงการ/กจิกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กจิกรรม
งบประมาณ(บาท) สถานที่ด าเนินการ

เทศบัญญติั
งบประมาณ 2557 

หน้า

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔



ยทุธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
2.1 สง่เสริมและพัฒนาอาชพี
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มีค
.

เม
ย. พค
.

มิย
.

กค
.

สค
.

กย
.

1 จ้างเด็กนกัเรียนนกัศึกษาท างานช่วง
ปดิภาคฤดูร้อน

ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงาน
ตามโครงการ

10,000 เทศบาลต าบลบสูุง 57 ส านกัปลัด

2 จัดงานเทศกาลหอมแดง ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงาน
ตามโครงการ

150,000 เทศบาลต าบลบสูุง 75 กองการศึกษา

3 ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงาน
ตามโครงการ

30,000 เทศบาลต าบลบสูุง 75 กองการศึกษา

4 ฝึกอบรมผู้น าเกษตรกร ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงาน
ตามโครงการ

30,000 เทศบาลต าบลบสูุง 75 กองการศึกษา

5 อดุหนนุโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ปลูกพริก หมู่ที่ 13

ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงาน
ตามโครงการ

20,000 หมู่ที่ 13 บา้นไทยบวกเตย 76 กองการศึกษา

6 อดุหนนุโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ปลูกผักปลอดสารพษิ หมู่ที่ 11

ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงาน
ตามโครงการ

30,000 หมู่ที่ 11 บา้นปา่ใต้ 76 กองการศึกษา

7 อดุหนนุโครงการเทศกาลเงาะ-
ทเุรียนและของดีศรีสะเกษและมหกร
รมสินค้า OTOP

ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงาน
ตามโครงการ

5,000 ปกครองอ าเภอวังหนิ 60 ส านกัปลัด

ล าดับ
ที่

โครงการ/กจิกรรม
รายละเอยีดของ

โครงการ/กจิกรรม
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนนิการ

เทศบญัญัติ
งบประมาณ 2557

 หนา้
หนว่ยด าเนนิการ

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔



ยทุธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
2. 2 สง่เสริมการด าเนินชวีิตตามการบริหารจดัการชมุชนที่ดี

ตค
.

พย
.

ธค
.

มค
.

กพ
.

มีค
.

เม
ย. พค
.

มิย
.

กค
.

สค
.

กย
.

1 เกษตรอนิทรีย์  
ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงาน

ตามโครงการ

30,000 เทศบาลต าบลบสูุง 75 กองการศึกษา

2 เพิ่มศักยภาพศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงาน
ตามโครงการ

20,000 เทศบาลต าบลบสูุง 75 กองการศึกษา

3 จัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองคัดเมล็ดพนัธุข์้าว จ านวน ๑ เคร่ือง 100,000 เทศบาลต าบลบสูุง 76 กองการศึกษา

4 จัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองตรวจวัดสภาพดิน จ านวน ๕ เคร่ือง 15,000 เทศบาลต าบลบสูุง 76 กองการศึกษา

ล าดับ
ที่

โครงการ/กจิกรรม
รายละเอยีดของ

โครงการ/กจิกรรม
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนนิการ

เทศบญัญัติ
งบประมาณ 2557

 หนา้
หนว่ยด าเนนิการ

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔



ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.1 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ตค
.

พย
.

ธค
.

มค
.

กพ
.

มคี
.

เม
ย. พค
.

มยิ
.

กค
.

สค
.

กย
.

1 จัดงานประเพณีสงกรานต์และวนั
ผู้สูงอายุ

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม
โครงการ

120,000 เทศบาลต าบลบุสูง 77 กองการศึกษา

2 จัดงานประเพณีวนัเข้าพรรษา  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม
โครงการ

20,000 เทศบาลต าบลบุสูง 77 กองการศึกษา

3 จัดงานบุญกฐินสามัคคีประจ าปี ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม
โครงการ

- เทศบาลต าบลบุสูง - กองการศึกษา

4 จัดงานท าบุญผ้าป่าสามัคคี ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม
โครงการ

- เทศบาลต าบลบุสูง - กองการศึกษา

5 จัดงานวนัส าคัญอื่น ๆ หรือกิจกรรม
อื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม
โครงการ

30,000 เทศบาลต าบลบุสูง 77 กองการศึกษา

6 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธ ี ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม
โครงการ

10,000 เทศบาลต าบลบุสูง 60 ส านักปลัด

7 อุดหนุนโครงการธรรมสัญจรเคล่ือนที่ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม
โครงการ

20,000 เทศบาลต าบลบุสูง 77 กองการศึกษา

8 อุดหนุนโครงการเทศกาลดอก
ล าดวนบานสืบสานประเพณีส่ีเผ่าไท

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม
โครงการ

20,000 เทศบาลต าบลบุสูง 60 ส านักปลัด

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ

เทศบัญญัติ
งบประมาณ 
2557 หน้า

หน่วยด าเนินการ

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔



ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.1 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ตค
.

พย
.

ธค
.

มค
.

กพ
.

มคี
.

เม
ย. พค
.

มยิ
.

กค
.

สค
.

กย
.

9 อุดหนุนโครงการหนึ่งใจให้ธรรมเพือ่
เอาชนะยาเสพติด

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม
โครงการ

20,000 เทศบาลต าบลบุสูง 77 กองการศึกษา

10 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม
โครงการ

1,690,000 เทศบาลต าบลบุสูง 65 กองการศึกษา

11 อุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวนั

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม
โครงการ

3,516,000 เทศบาลต าบลบุสูง 68 กองการศึกษา

12 วสัดุอาหารเสริม(นม) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม
โครงการ

2,137,100 เทศบาลต าบลบุสูง 65 กองการศึกษา

13 ฝึกอบรมแกนน าเยาวชน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม
โครงการ

10,000 เทศบาลต าบลบุสูง 64 กองการศึกษา

14 สานฝันบัณฑิตน้อย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม
โครงการ

30,000 เทศบาลต าบลบุสูง 65 กองการศึกษา

15 ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
กะเอิน ม.1

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม
โครงการ

60,000 หมู่ที ่๑ บ้านกะเอิน 67 กองการศึกษา

16 ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวดัศรี
โพนดวน ม.4

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม
โครงการ

903,000 วดัศรีโพนดวน หมู่ที ่๔ 67 กองการศึกษา

เทศบัญญัติ
งบประมาณ 
2557 หน้า

หน่วยด าเนินการ

พ.ศ.2556
ล าดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ

พ.ศ.2557
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔



ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.1 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ตค
.

พย
.

ธค
.

มค
.

กพ
.

มคี
.

เม
ย. พค
.

มยิ
.

กค
.

สค
.

กย
.

17 ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุม
ค า ม.6

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม
โครงการ

45,500 หมู่ที ่๖ บ้านขุมค า 67 กองการศึกษา

18 ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวดัโพธิ์
สวา่ง ม.8

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม
โครงการ

16,900 วดัโพธิ์สวา่ง หมู่ที ่๘ 67 กองการศึกษา

เทศบัญญัติ
งบประมาณ 
2557 หน้า

หน่วยด าเนินการ

พ.ศ.2556
ล าดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ

พ.ศ.2557
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔



ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.2 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

ตค
.

พย
.

ธค
.

มค
.

กพ
.

มคี
.

เม
ย. พค
.

มยิ
.

กค
.

สค
.

กย
.

1 จัดการแข่งขันกีฬา เยาวชนและ
ประชาชนต้านภัยยาเสพติด

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม
โครงการ

150,000 เทศบาลต าบลบุสูง 76 กองการศึกษา

2
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา และ
ส่งทีมนักกีฬาแข่งขันกับหน่วยงานอื่น

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม
โครงการ

150,000 เทศบาลต าบลบุสูง 76 กองการศึกษา

3 จัดงานวนัเด็กแห่งชาติประจ าปี  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม
โครงการ

100,000 เทศบาลต าบลบุสูง 76 กองการศึกษา

4 จัดซ้ือวสัดุกีฬา  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม
โครงการ

100,000 เทศบาลต าบลบุสูง 76 กองการศึกษา

5 อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬากลุ่ม
เครือข่ายสถานศึกษาต าบลบุสูง

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม
โครงการ

40,000 โรงเรียนในเขตเทศบาล 76 กองการศึกษา

6 อุดหนุนโครงการเข้าค่ายแรมคืน
ลูกเสือ-เนตรนารี

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม
โครงการ

25,000 โรงเรียนในเขตเทศบาล 77 กองการศึกษา

7 อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนระดับอ าเภอ

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม
โครงการ

10,000 ปกครองอ าเภอวังหนิ 77 กองการศึกษา

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ

เทศบัญญัติ
งบประมาณ 
2557 หน้า

หน่วยด าเนินการ

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔



ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.2 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

ตค
.

พย
.

ธค
.

มค
.

กพ
.

มคี
.

เม
ย. พค
.

มยิ
.

กค
.

สค
.

กย
.

8 อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจกรรม
กีฬามวลชน

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม
โครงการ

20,000 ปกครองอ าเภอวังหนิ 77 กองการศึกษา

9 อุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ คร้ังที ่๓๐ "ศรีสะ
เกษเกมส์"

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม
โครงการ

50,000 ปกครองอ าเภอวังหนิ 77 กองการศึกษา

10 อุดหนุนโครงการศูนย์สืบสานศิลปะ
มวยไทยร่วมต้านยาเสพติด

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม
โครงการ

30,000 ปกครองอ าเภอวังหนิ 77 กองการศึกษา

11 อุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬา
นักเรียน อ าเภอวงัหิน ประจ าปี 
2556

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม
โครงการ

10,000 สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา
อ าเภอวงัหิน

- กองการศึกษา

เทศบัญญัติ
งบประมาณ 
2557 หน้า

หน่วยด าเนินการ

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ล าดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ



ยุทธศาสตร์ที ่๔ การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
4.1 ส่งเสริมความเขม้แขง็ของชมุชน สวัสดกิารสังคม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตค
.

พย
.

ธค
.

มค
.

กพ
.

มคี
.

เม
ย. พค
.

มยิ
.

กค
.

สค
.

กย
.

1 พฒันาครอบครัวชุมชน ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการ

20,000 เทศบาลต าบลบสูุง 75 กองการศึกษา

2 พฒันาส่งเสริมบทบาทสตรี  ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการ

20,000 เทศบาลต าบลบสูุง 75 กองการศึกษา

3 อุดหนุนโครงการขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการ
หมู่บา้น (กม.)

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการ

20,000 เทศบาลต าบลบสูุง 60 ส านักปลัด

4 ช่วยเหลือสงเคราะหร์าษฎร (เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอาย)ุ

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการ

- เทศบาลต าบลบสูุง - กองการศึกษา

5 ช่วยเหลือสงเคราะหร์าษฎร (เบี้ย
ยังชีพผู้พกิาร)

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการ

- เทศบาลต าบลบสูุง - กองการศึกษา

6 ช่วยเหลือสงเคราะหร์าษฎร (เบี้ย
ยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์)

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการ

180,000 เทศบาลต าบลบสูุง 77 กองการศึกษา

7 ช่วยเหลือสงเคราะหผู้์ประสบสา
ธารณภยัและผู้ด้อยโอกาส(เงิน
ส ารองจ่าย)

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการ

500,000 เทศบาลต าบลบสูุง 77 ส านักปลัด

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ(บาท) สถานที่ด าเนินการ

เทศบญัญัติ
งบประมาณ 
2557 หน้า

หน่วยด าเนินการ

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔



ยุทธศาสตร์ที ่๔ การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
4.1 ส่งเสริมความเขม้แขง็ของชมุชน สวัสดกิารสังคม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตค
.

พย
.

ธค
.

มค
.

กพ
.

มคี
.

เม
ย. พค
.

มยิ
.

กค
.

สค
.

กย
.

8 ช่วยเหลือ สงเคราะหผู้์ยากจน 
ยากไร้

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการ

50,000 เทศบาลต าบลบสูุง 70 กองการศึกษา

9 ฝึกซ้อมแผนปอ้งกันและระงับ
อัคคีภยั

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการ

10,000 เทศบาลต าบลบสูุง 63 ส านักปลัด

10 จัดซ้ือวสัดุเคร่ืองดับเพลิง ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการ

100,000 เทศบาลต าบลบสูุง 63 ส านักปลัด

11 อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรม อป
พร. ระดับอ าเภอ

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการ

5,000 เทศบาลต าบลบสูุง 63 ส านักปลัด

12 รณรงค์ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ
ตามทอ้งถนน

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการ

10,000 เทศบาลต าบลบสูุง 63 ส านักปลัด

13 จัดซื้อครุภณัฑก์รวยจราจร จ านวน ๓๐ อัน 30,000 เทศบาลต าบลบสูุง 63 ส านักปลัด

14 จัดซื้อครุภณัฑก์ระจกโคง้จราจร จ านวน ๒๐ ชุด 50,000 เทศบาลต าบลบสูุง 63 ส านักปลัด

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ(บาท) สถานที่ด าเนินการ

เทศบญัญัติ
งบประมาณ 
2557 หน้า

หน่วยด าเนินการ

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔



ยุทธศาสตร์ที ่๔ การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
4.1 ส่งเสริมความเขม้แขง็ของชมุชน สวัสดกิารสังคม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตค
.

พย
.

ธค
.

มค
.

กพ
.

มคี
.

เม
ย. พค
.

มยิ
.

กค
.

สค
.

กย
.

15 จัดซื้อครุภณัฑป์า้ยเตอืนจราจร จ านวน ๑๐ ป้าย 30,000 เทศบาลต าบลบสูุง 63 ส านักปลัด

16 จัดซื้อครุภณัฑแ์ผงกั้นจราจร จ านวน ๑๐ ชุด 30,000 เทศบาลต าบลบสูุง 63 ส านักปลัด

17 จัดซื้อครุภณัฑเ์ลื่อยโซย่นต์ จ านวน ๑ เคร่ือง 10,000 เทศบาลต าบลบสูุง 63 ส านักปลัด

18 จัดซื้อครุภณัฑส์ญัญาณไฟ

กระพริบเตอืนจราจร

จ านวน ๔ ชุด 100,000 เทศบาลต าบลบสูุง 63 ส านักปลัด

เทศบญัญัติ
งบประมาณ 
2557 หน้า

หน่วยด าเนินการ

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ล าดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ(บาท) สถานที่ด าเนินการ



ยุทธศาสตร์ที ่๔ การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
4.2 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชวีิตคนในชมุชน ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันระงับโรคตดิตอ่

ตค
.

พย
.

ธค
.

มค
.

กพ
.

มคี
.

เม
ย. พค
.

มยิ
.

กค
.

สค
.

กย
.

1 อุดหนุนโครงการพฒันางาน
สาธารณสุขมูลฐาน

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการ

220,000 เทศบาลต าบลบสูุง 70 กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

2 อบรมใหค้วามรู้ผู้ประกอบกิจการ
ร้านค้า

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการ

10,000 เทศบาลต าบลบสูุง 69 กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

3 ส่งเสริมสุขภาพผู้ปว่ยเร้ือรัง ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการ

10,000 เทศบาลต าบลบสูุง 69 กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

4 ปอ้งกันและควบคุมโรคติดต่อ ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการ

150,000 เทศบาลต าบลบสูุง 69 กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

5 ปอ้งกันและก าจัดโรคพษิสุนัขบา้ ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการ

60,000 เทศบาลต าบลบสูุง 69 กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

6 ปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการ

30,000 เทศบาลต าบลบสูุง 69 กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

7 อุดหนุนโครงการปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพติด(อ าเภอ)

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการ

10,000 ปกครองอ าเภอวงัหนิ 69 กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ(บาท) สถานที่ด าเนินการ

เทศบญัญัติ
งบประมาณ 
2557 หน้า

หน่วยด าเนินการ

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔



ยุทธศาสตร์ที ่๔ การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
4.2 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชวีิตคนในชมุชน ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันระงับโรคตดิตอ่

ตค
.

พย
.

ธค
.

มค
.

กพ
.

มคี
.

เม
ย. พค
.

มยิ
.

กค
.

สค
.

กย
.

8 อุดหนุนโครงการปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพติด (จังหวดั)

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการ

20,000     ปกครองจังหวดั    ศรี
สะเกษ

69 กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

9 อุดหนุนโครงการปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหาโรคเอดส์

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการ

10,000 ปกครองอ าเภอวงัหนิ 69 กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

10 จัดซ้ือรถยนต์สูบส่ิงปฏกิูล จ านวน ๑ คัน 2,000,000 เทศบาลต าบลบสูุง 74 กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

เทศบญัญัติ
งบประมาณ 
2557 หน้า

หน่วยด าเนินการ

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ล าดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ(บาท) สถานที่ด าเนินการ



ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหาร
5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการมสี่วนร่วมของประชาชน

ตค
.

พย
.

ธค
.

มค
.

กพ
.

มคี
.

เม
ย. พค
.

มยิ
.

กค
.

สค
.

กย
.

1 ส่งเสริมการจัดท าแผนชุมชน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ตามโครงการ

10,000 เทศบาลต าบลบสูุง 57 ส านักปลัด

2 เทศบาลเคล่ือนที่ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ตามโครงการ

20,000 เทศบาลต าบลบสูุง 57 ส านักปลัด

3 จัดการประชาคมหมู่บา้นเพื่อ
จัดท าแผนพฒันาฯ

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ตามโครงการ

50,000 เทศบาลต าบลบสูุง 57 ส านักปลัด

ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหาร
5.2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

ตค
.

พย
.

ธค
.

มค
.

กพ
.

มคี
.

เม
ย. พค
.

มยิ
.

กค
.

สค
.

กย
.

1 จัดงานวนัเทศบาล ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ตามโครงการ -

เทศบาลต าบลบสูุง
-

ส านักปลัด

2 รณรงค์และประชาสัมพนัธใ์ห้
ความรู้เร่ืองการช าระภาษแีละ
ค่าธรรมเนียมฯ

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ตามโครงการ

20,000 เทศบาลต าบลบสูุง 61 กองคลัง

เทศบญัญัติ
งบประมาณ 
2557 หน้า

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔

งบประมาณ(บาท) สถานที่ด าเนินการ

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ(บาท) สถานที่ด าเนินการ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔เทศบญัญัติ
งบประมาณ 
2557 หน้า

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม



ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหาร
5.2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

ตค
.

พย
.

ธค
.

มค
.

กพ
.

มคี
.

เม
ย. พค
.

มยิ
.

กค
.

สค
.

กย
.

3 ปรับปรุงแผนที่ภาษี ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ตามโครงการ

30,000 เทศบาลต าบลบสูุง 61
กองคลัง

4 อุดหนุนสมาคมสันนิบาตแหง่
ประเทศไทย

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ตามโครงการ

26,500 สมาคมสันนิบาตแหง่
ประเทศไทย

77 ส านักปลัด

5 ปรับปรุงบ ารุงรักษาและจัดหา
วสัดุครุภณัฑ์ของศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างของ
อปท.ระดับอ าเภอ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2557

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ตามโครงการ

20,000 เทศบาลต าบลบสูุง
ร่วมกับสนง.ทอ้งถิ่น

อ าเภอวงัหนิ

57 ส านักปลัด

6 อุดหนุนโครงการปรับปรุงการ
ใหบ้ริการประชาชน

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ตามโครงการ

10,000 ปกครองอ าเภอวงัหนิ 60 ส านักปลัด

7 อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรม
สนับสนุนงานเทศกาลปใีหม่และ
งานกาชาด

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ตามโครงการ

15,000 ปกครองอ าเภอวงัหนิ 60 ส านักปลัด

8 ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วจิัย 
ประเมินผล หรือพฒันาระบบ
ต่างๆซ่ึงมิใช่เพื่อการจัดหาหรือ
ปรับปรุงครุภณัฑ์ที่ดินและ/หรือ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ตามโครงการ

30,000 เทศบาลต าบลบสูุง 44 ส านักปลัด
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9 ทนุการศึกษาปริญญาตรีและ
ปริญญาโท

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ตามโครงการ

300,000 เทศบาลต าบลบสูุง 78 ส านักปลัด

10 อุดหนุนโครงการพระบารมีปก
เกล้า ชาวศรีสะเกษร่วมใจเฉลิม
พระเกียรติ

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ตามโครงการ

20,000 ปกครองจังหวดัศรีสะเกษ 60 ส านักปลัด

11 อุดหนุนโครงการศึกษาเพื่อ
ต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็ก
นักเรียนและเยาวชนในพื้นที่
ต าบลบสูุง

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ตามโครงการ

23,000 สภ.วงัหนิ 60 ส านักปลัด

12 จัดการเลือกต้ังผู้บริหารทอ้งถิ่น
และสภาทอ้งถิ่น

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ตามโครงการ

100,000 เทศบาลต าบลบสูุง 57 ส านักปลัด

13 พฒันาศักยภาพบคุลากร ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ตามโครงการ

50,000 เทศบาลต าบลบสูุง 57 ส านักปลัด

14 จัดซ้ือครุภณัฑ์เก้าอี้บนุวม จ านวน  ๕๐  ตัว 45,000 เทศบาลต าบลบสูุง 59 ส านักปลัด
15 จัดซ้ือครุภณัฑ์เก้าอี้พลาสติก จ านวน  ๒๐๐ ตัว 60,000 เทศบาลต าบลบสูุง 59 ส านักปลัด

16 จัดซ้ือครุภณัฑ์ชุดโต๊ะรับแขก(ไม)้ จ านวน  ๒  ชุด 70,000 เทศบาลต าบลบสูุง 59 ส านักปลัด

17 จัดซ้ือครุภณัฑ์พดัลมไอน้ า จ านวน ๔ ตัว 60,000 เทศบาลต าบลบสูุง 59 ส านักปลัด
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18 จัดซ้ือครุภณัฑ์รถบรรทกุ(ดีเซล) จ านวน ๑ คัน 982,000 เทศบาลต าบลบสูุง 59 ส านักปลัด
19 จัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองท าน้ าร้อน

น้ าเย็น
จ านวน ๒ เคร่ือง 15,000 เทศบาลต าบลบสูุง 59 ส านักปลัด

20 จัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองสแกนเนอร์ จ านวน ๑ เคร่ือง 3,200 เทศบาลต าบลบสูุง 59 ส านักปลัด
21 จัดซ้ือครุภณัฑ์ฮาร์ดดิสก์แบบ

พกพา
จ านวน ๑ เคร่ือง 3,000 เทศบาลต าบลบสูุง 59 ส านักปลัด

22 จัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองปั๊มลม จ านวน ๑ เคร่ือง 23,000 เทศบาลต าบลบสูุง 59 ส านักปลัด

23 จัดซ้ือครุภณัฑ์ตู้เอกสารบาน
เล่ือนกระจก

จ านวน ๑ ตู้ 4,500 เทศบาลต าบลบสูุง 65 กองการศึกษา

24 จัดซ้ือครุภณัฑ์ชั้นเก็บของเล่น จ านวน ๕ ชุด 7,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕ ศูนย์ 66 กองการศึกษา
25 จัดซ้ือครุภณัฑ์ชั้นวางโทรทศัน์ จ านวน ๑ ชุด 2,200 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้าน

กะเอิน
66 กองการศึกษา

26 จัดซ้ือครุภณัฑ์ชั้นวางรองเทา้ จ านวน ๑๒ ชุด 3,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕ ศูนย์ 66 กองการศึกษา
27 จัดซ้ือครุภณัฑ์ชั้นวางหนังสือ จ านวน ๕ ชุด 8,500 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕ ศูนย์ 66 กองการศึกษา
28 จัดซ้ือครุภณัฑ์ชุดโต๊ะ เก้าอี้

รับประทานอาหารส าหรับเด็ก
จ านวน ๔ ชุด 16,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกะเอิน 66 กองการศึกษา

29 จัดซ้ือครุภณัฑ์ตู้เอกสารบาน
เล่ือนกระจก

จ านวน ๘  ตู้ 36,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔ ศูนย์ 
ยกเว้นศูนย์วัดกะเอิน

66 กองการศึกษา
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30 จัดซ้ือครุภณัฑ์โต๊ะคอมพวิเตอร์ จ านวน ๕ เคร่ือง 11,500 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕ ศูนย์ 66 กองการศึกษา
31 จัดซ้ือครุภณัฑ์พดัลม จ านวน  ๑๖  ตัว 26,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕ ศูนย์ 66 กองการศึกษา
32 จัดซ้ือครุภณัฑ์พดัลมแขวนเพดาน จ านวน ๒ ตัว 3,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 66 กองการศึกษา

33 จัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองพมิพ์
คอมพวิเตอร์

จ านวน 5 เคร่ือง 27,500 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕ ศูนย์ 67 กองการศึกษา

34 อดุหนนุโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การประชาสัมพนัธ์หอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บา้นและชุมชน ม.1

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ตามโครงการ

6,000 ม.๑ บา้นกะเอิน 60 ส านักปลัด

35 อดุหนนุโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การประชาสัมพนัธ์หอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บา้นและชุมชน ม.5

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ตามโครงการ

4,000 ม.๕ บา้นหวัววั 60 ส านักปลัด

36 อดุหนนุโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การประชาสัมพนัธ์หอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บา้นและชุมชน ม.6

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ตามโครงการ

6,000 ม.๖ บา้นขุมค า 60 ส านักปลัด

37 อดุหนนุโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การประชาสัมพนัธ์หอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บา้นและชุมชน ม.13

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ตามโครงการ

6,000 ม.๑๓ บา้นไทยบวกเตย 60 ส านักปลัด
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38 อดุหนนุโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การประชาสัมพนัธ์หอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บา้นและชุมชน ม.14

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ตามโครงการ

5,000 ม.๑๔ บา้นหนองศาลา 60 ส านักปลัด

39 อดุหนนุโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การประชาสัมพนัธ์หอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บา้นและชุมชน ม.15

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ตามโครงการ

5,000 ม.๑๕ บา้นกะเอิน 60 ส านักปลัด

40 อดุหนนุโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การประชาสัมพนัธ์หอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บา้นและชุมชน ม.18

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ตามโครงการ

6,000 ม.๑๘ บา้นหนองโดน 60 ส านักปลัด

41 อดุหนนุโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การประชาสัมพนัธ์หอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บา้นและชุมชน ม.22

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ตามโครงการ

6,000 ม.๒๒ บา้นขุมค า 60 ส านักปลัด

เทศบญัญัติ
งบประมาณ 
2557 หน้า

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ล าดับ
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