แบบ ผด. 02

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2561
เทศบาลตําบลกุดประทาย อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

1. ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
2. แนวทางที่ 1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงถนน สะพาน ทอระบายน้ํา ทางเทา
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ หนวยดําเนินการ
( บาท )

1

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - งานเทคอนกรีต กวาง 4.0 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 ม.

350,000

กองชาง

350,000

กองชาง

- งานไหลทางลูกรัง ขางละ 0.50 ม. ยาว 140 ม. หนา 0.10 ม.
มีปริมาณลูกรังไมนอยกวา 14.00 ลบ.ม. พรอมเกลี่ยปรับแตง
ตลอดสาย
- งานวางทอระบายน้ํา ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40X1.00 ม. 1
จุด จํานวน 6 ทอน
- พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1 ปาย
รายละเอียดตามแบบเทศบาลฯกําหนด
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - งานเทคอนกรีต กวาง 4.0 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 ม.
ภายในหมูบาน บานโนนกอย หมูที่ 4

มีพื้นที่ไมนอยกวา 560 ตารางเมตร
- งานไหลทางลูกรัง ขางละ 0.50 ม. ยาว 140 ม. หนา 0.10 ม.
มีปริมาณลูกรังไมนอยกวา 14.00 ลบ.ม. พรอมเกลี่ยปรับแตง
ตลอดสาย
- งานวางทอระบายน้ํา ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40X1.00 ม. 1
จุด จํานวน 10 ทอน
- พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1 ปาย

พ.ศ. 2561

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

ซอยหนาโรงเรียนนาทุง บานนาทุง หมูที่ 3 มีพื้นที่ไมนอยกวา 560 ตารางเมตร

2

พ.ศ. 2560

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2561
เทศบาลตําบลกุดประทาย อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

1. ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพืนฐาน
2. แนวทางที 1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงถนน สะพาน ทอระบายนํา ทางเทา
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ หนวยดําเนินการ
( บาท )

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - งานเทคอนกรีต กวาง 4.0 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 ม.

449,000

กองชาง

450,000

กองชาง

หนาศาลาประชาคม บานกุดประทาย หมู มีพื้นที่ไมนอยกวา 700 ตารางเมตร
ที่ 5

- งานลูกรัง ปูพื้นทางบดอัด กวาง 5 ม. ยาว 109 ม. หนา 0.25
ม. มีปริมาณลูกรังไมนอยกวา 137.00 ลบ.ม. พรอมเกลี่ยปรับแตง
ตลอดสาย
- พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1 ปาย
รายละเอียดตามแบบเทศบาลฯกําหนด

4

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - งานเทคอนกรีต กวาง 4.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 ม
ภายในหมูบาน บานหนองคู หมูที่ 6

มีพื้นที่ไมนอยกวา 720 ตารางเมตร
- งานไหลทางลูกรัง ขางละ 0.50 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.10 ม.
มีปริมาณลูกรังไมนอยกวา 18.00 ลบ.ม. พรอมเกลี่ยปรับแตง
ตลอดสาย
- งานวางทอระบายน้ํา ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40X1.00 ม. 1
จุด จํานวน 7 ทอน
- พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1 ปาย
รายละเอียดตามแบบเทศบาลฯกําหนด

พ.ศ. 2561

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

รายละเอียดตามแบบเทศบาลฯกําหนด
3

พ.ศ. 2560

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2561
เทศบาลตําบลกุดประทาย อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

1. ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพืนฐาน
2. แนวทางที 1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงถนน สะพาน ทอระบายนํา ทางเทา
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ หนวยดําเนินการ
( บาท )

5

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - งานเทคอนกรีต กวาง 5.00 เมตร ยาว 112 เมตร หนา 0.15
ภายในหมูบาน บานโนนเค็ง หมูที่ 7

346,000

กองชาง

350,000

กองชาง

346,000

กองชาง

เมตร มีพื้นที่ไมนอยกวา 560 ตารางเมตร
เมตร มีปริมาณลูกรังไมนอยกวา 11.00 ลบ.ม. พรอมเกลี่ยปรับ
แตงตลอดสาย
- พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1 ปาย
รายละเอียดตามแบบเทศบาลฯกําหนด

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - งานเทคอนกรีต กวาง 4.00 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15
ภายในหมูบาน บานสุขสมบูรณ หมูที่ 8 เมตร มีพื้นที่ไมนอยกวา 560 ตารางเมตร
- งานไหลทางลูกรัง ขางละ 0.50 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.10
มีปริมาณลูกรังไมนอยกวา 14.00 ลบ.ม. พรอมเกลี่ยปรับแตง
ตลอดสาย
- งานวางทอระบายน้ํา ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40X1.00 ม.
1 จุด จํานวน 8 ทอน
- พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1 ปาย
รายละเอียดตามแบบเทศบาลฯกําหนด

7

โครงการกอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็ก - งานเทคอนกรีต กวาง 5.00 เมตร ยาว 112 เมตร หนา 0.15
ภายในหมูบาน บานคํานาแซง หมูที่ 9

เมตร มีพื้นที่ไมนอยกวา 560 ตารางเมตร

พ.ศ. 2561

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

- งานไหลทางลูกรัง ขางละ 0.50 เมตร ยาว 112 เมตร หนา 0.10

6

พ.ศ. 2560

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2561
เทศบาลตําบลกุดประทาย อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

1. ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพืนฐาน
2. แนวทางที 1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงถนน สะพาน ทอระบายนํา ทางเทา
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ หนวยดําเนินการ
( บาท )

เมตร มีปริมาณลูกรังไมนอยกวา 11.00 ลบ.ม. พรอมเกลี่ยปรับ
แตงตลอดสาย
- พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1 ปาย
รายละเอียดตามแบบเทศบาลฯกําหนด
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - งานเทคอนกรีต กวาง 4.00 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15
ภายในหมูบาน บานโนนบก หมูที่ 10

350,000

กองชาง

347,000

กองชาง

เมตร มีพื้นที่ไมนอยกวา 560 ตารางเมตร
- งานไหลทางลูกรัง ขางละ 0.50 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.10
เมตร มีปริมาณลูกรังไมนอยกวา 14.00 ลบ.ม. พรอมเกลี่ยปรับ
แตงตลอดสาย
- งานวางทอระบายน้ํา ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40X1.00 เมตร
1 จุด จํานวน 5 ทอน
- พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1 ปาย
รายละเอียดตามแบบเทศบาลฯกําหนด

9

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - งานเทคอนกรีต กวาง 4.00 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15
เสนโนนปาขา บานอุดมสุข หมูที่ 12

เมตร มีพื้นที่ไมนอยกวา 560 ตารางเมตร
- งานไหลทางลูกรัง ขางละ 0.50 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.10
เมตร มีปริมาณลูกรังไมนอยกวา 14.00 ลบ.ม. พรอมเกลี่ยปรับ

พ.ศ. 2561

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

- งานไหลทางลูกรัง ขางละ 0.50 เมตร ยาว 112 เมตร หนา 0.10

8

พ.ศ. 2560

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2561
เทศบาลตําบลกุดประทาย อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

1. ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพืนฐาน
2. แนวทางที 1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงถนน สะพาน ทอระบายนํา ทางเทา
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ หนวยดําเนินการ
( บาท )

- พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1 ปาย
รายละเอียดตามแบบเทศบาลฯกําหนด
350,000

กองชาง

350,000

กองชาง

ภายในหมูบาน บานคํานาแซง หมูที่ 19 เมตร มีพื้นที่ไมนอยกวา 560 ตารางเมตร
- งานไหลทางลูกรัง ขางละ 0.50 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.10
เมตร มีปริมาณลูกรังไมนอยกวา 14.00 ลบ.ม. พรอมเกลี่ยปรับ
แตงตลอดสาย
- งานวางทอระบายน้ํา ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40X1.00 เมตร
1 จุด จํานวน 5 ทอน
- พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1 ปาย
รายละเอียดตามแบบเทศบาลฯกําหนด
11 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - งานเทคอนกรีต กวาง 4.00 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15
ซอยโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนตําบเมตร มีพื้นที่ไมนอยกวา 560 ตารางเมตร
นาทุง - โรงเรียนบานนาทุง บานนาทุง

- งานไหลทางลูกรัง ขางละ 0.50 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.10

หมูที่ 21

เมตร มีปริมาณลูกรังไมนอยกวา 14.00 ลบ.ม. พรอมเกลี่ยปรับ
แตงตลอดสาย
- งานวางทอระบายน้ํา ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40X1.00 เมตร

พ.ศ. 2561

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

แตงตลอดสาย

10 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - งานเทคอนกรีต กวาง 4.00 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15

พ.ศ. 2560

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2561
เทศบาลตําบลกุดประทาย อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

1. ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพืนฐาน
2. แนวทางที 1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงถนน สะพาน ทอระบายนํา ทางเทา
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ หนวยดําเนินการ
( บาท )

- พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1 ปาย
รายละเอียดตามแบบเทศบาลฯกําหนด
บานสุขสมบูรณ หมูที่ 8

- งานดินถมกวาง 3.00 เมตร ยาว 950 เมตร หนา 0.30 เมตร

96,000

กองชาง

165,000

กองชาง

มีปริมาณดินถมไมนอยกวา 855 ลบ.ม.
- งานลูกรังกวาง 3.00 เมตร ยาว 950 เมตร หนา 0.10 เมตร
มีปริมาณลูกรังไมนอยกวา 285 ลบ.ม. พรอมเกลี่ยปรับแตง
ตลอดสาย
- พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1 ปาย
รายละเอียดตามแบบเทศบาลฯกําหนด

13 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานคํานาแซง - งานดินถมกวาง 3.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.40 เมตร
หมูที่ 9 สายทางสวนปาลม ตัดสาย หมูที่ 4มีปริมาณดินถมไมนอยกวา 1,400 ลบ.ม.
หมูที่ 19

- งานลูกรังกวาง 3.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.10 เมตร
มีปริมาณลูกรังไมนอยกวา 180 ลบ.ม.
- งานลูกรังกวาง 3.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร
มีปริมาณลูกรังไมนอยกวา 350 ลบ.ม. พรอมงานเกลี่ยปรับแตง
ตลอดสาย
- พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1 ปาย

พ.ศ. 2561

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

1 จุด จํานวน 6 ทอน

12 โครงการกอสรางถนนลูกรังซอยพิกุล

พ.ศ. 2560

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2561
เทศบาลตําบลกุดประทาย อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

1. ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพืนฐาน
2. แนวทางที 1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงถนน สะพาน ทอระบายนํา ทางเทา
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ หนวยดําเนินการ
( บาท )

- งานดินถมกวาง 3.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.30 เมตร

297,000

กองชาง

431,000

กองชาง

ดอนตูม นาหวยตลุง บานเหลา หมูที่ 13 มีปริมาณดินถมไมนอยกวา 450 ลบ.ม.
- งานดินถมกวาง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.40 เมตร
มีปริมาณดินถมไมนอยกวา 800 ลบ.ม.
- งานลูกรังกวาง 3.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.10 เมตร
มีปริมาณลูกรังไมนอยกวา 150 ลบ.ม.
- งานลูกรังกวาง 4.00 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.10 เมตร
มีปริมาณลูกรังไมนอยกวา 920 ลบ.ม. พรอมงานเกรดปรับแตง
บดอัดตลอดสาย
- พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1 ปาย
รายละเอียดตามแบบเทศบาลฯกําหนด
15 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา บานกุดเจริญ- งานทอคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร
หมูที่ 15

ยาว 1 เมตร จํานวน 215 ทอน
- บอพักคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป สําหรับทอ 0.40 เมตร
จํานวน 23 บอ
- พรอมติดตั้งฝาตะแกรงครบชุด
- พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1 ปาย

พ.ศ. 2561

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

รายละเอียดตามแบบเทศบาลฯกําหนด
14 โครงการกอสรางถนนลูกรังสายนาโนน

พ.ศ. 2560

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2561
เทศบาลตําบลกุดประทาย อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

1. ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพืนฐาน
2. แนวทางที 1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงถนน สะพาน ทอระบายนํา ทางเทา
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ หนวยดําเนินการ
( บาท )
390,000

กองชาง

365,000

กองชาง

300,900

กองชาง

เหล็กทางเขาหมูบาน บานดอกมวย หมูที่ 2นอยกวา 1,300 ตารางเมตร
- พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1 ปาย
รายละเอียดตามแบบเทศบาลฯกําหนด
17 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บานแสนสุข - งานดินถมกวาง 6.00 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.20 เมตร
หมูที่ 11 พุทธวจน สี่แยก หมูที่ 16 หมูที่ 4มีปริมาณดินถม ไมนอยกวา 1,920 ลบ.ม.
หมูที่ 14

- งานลูกรังกวาง 5.00 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 0.10 เมตร
มีปริมาณลูกรังไมนอยกวา 1,050 ลบ.ม. พรอมงานเกรดปรังแตง
บดอัดตลอดสาย
- พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1 ปาย
รายละเอียดตามแบบเทศบาลฯกําหนด

18 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง พรอมกอสราง - งานดินถมกวาง 5.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.20 เมตร
ทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเหลี่ยมีปริมาณดินถมไมนอยกวา 400 ลบ.ม.
บานหนองแวง หมูที่ 14 - บานโนนเค็ง

- งานลูกรังกวาง 5.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.10 เมตร

หมูที่ 7

มีปริมาณลูกรังไมนอยกวา 200 ลบ.ม.
- งานทอระบายคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเหลี่ยม ขนาด 1.50X
1.50 จํานวน 2 ชอง ผิวจราจรกวาง 7.20 เมตร พรอมงานเกรด

พ.ศ. 2561

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

รายละเอียดตามแบบเทศบาลฯกําหนด
16 โครงการปูแอลฟลททับผิวคอนกรีตเสริม - กวาง 5.00 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.03 เมตร มีพื้นที่ไม

พ.ศ. 2560

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2561
เทศบาลตําบลกุดประทาย อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

1. ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพืนฐาน
2. แนวทางที 1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงถนน สะพาน ทอระบายนํา ทางเทา
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ หนวยดําเนินการ
( บาท )

- พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1 ปาย
รายละเอียดตามแบบเทศบาลฯกําหนด
- งานลูกรังกวาง 3.50 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.10 เมตร

หนองกอก - หนองวัว บานโนนขาม

มีปริมาณลูกรังไมนอยกวา 210 ลบ.ม. พรอมงานเกลี่ยปรับแตง

หมูที่ 1

ตลอดสาย

26,000

กองชาง

124,000

กองชาง

- พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1 ปาย
รายละเอียดตามแบบเทศบาลฯกําหนด
20 โครงการซอมแซมถนนลูกรังซอยเกษตร

- งานลูกรังกวาง 3.00 เมตร ยาว 2,800 เมตร หนา 0.10 เมตร

ทฤษฎีใหม(พอใหญจวบ) บานสุขสมบูรณ มีปริมาณลูกรังไมนอยกวา 840 ลบ.ม.
หมูที่ 8

- งานลูกรังกวาง 5.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.10 เมตร
มีปริมาณลูกรังไมนอยกวา 150 ลบ.ม. พรอมงานเกลี่ยปรับแตง
ตลอดสาย
- พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1 ปาย
รายละเอียดตามแบบเทศบาลฯกําหนด

พ.ศ. 2561

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

ปรับแตงบดอัดตลอดสาย

19 โครงการซอมแซมถนนลูกรังสาย

พ.ศ. 2560

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2561
เทศบาลตําบลกุดประทาย อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

1. ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพืนฐาน
2. แนวทางที 1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงถนน สะพาน ทอระบายนํา ทางเทา
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ หนวยดําเนินการ
( บาท )

21 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บานทุงแสง- - งานลูกรังกวาง 3.00 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนา 0.10 เมตร

255,000

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

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

ตะวัน หมูที่ 18 สายทางหนาบานกํานัน- มีปริมาณลูกรังไมนอยกวา 345 ลบ.ม.
ทางไปหนองสองแมว สี่แยก หมูที่ 2 -

- งานลูกรังกวาง 4.00 เมตร ยาว 3,050 เมตร หนา 0.10 เมตร

หมูที่ 7 - สายทางสระน้ํา หมูที่ 2

มีปริมาณลูกรังไมนอยกวา 1,220 ลบ.ม. พรอมงานเกรดปรับ
แตงบดอัดตลอดสาย
- พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1 ปาย
รายละเอียดตามแบบเทศบาลฯกําหนด

2. แนวทางที่ 2 กอสราง/ซอมแซม/ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร และไฟฟาสาธารณะตามถนน
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ หนวยดําเนินการ
( บาท )

1

ซอมแซม/ติดตั้ง ไฟฟาสองสวางภายใน
ตําบล

- ซอมแซม/ติดตั้ง ไฟฟาสองสวางตามทองถนน ภายในตําบล

100,000

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

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

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2560
เทศบาลตําบลกุดประทาย อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
1. ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
2. แนวทางที่ 2 สงเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุมอาชีพ
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ หนวยดําเนินการ
( บาท )

1

โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพประชาชน - ฝกอบรมสงเสริมอาชีพประชาชนภายในตําบลกุดประทาย

50,000

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

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

ตําบลกุดประทาย

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2560
เทศบาลตําบลกุดประทาย อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
1. ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาคนและสังคม
2. แนวทางที 1 การพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณีทองถิน
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ หนวยดําเนินการ
( บาท )

1

2

1.โครงการจัดงานประเพณีสงกรานตและงานวันผูสูงอายุ

50,000

ประเพณี/วัฒนธรรมทองถิ่น/พิธี รัฐพิธี

2.โครงการสงเสริมศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

20,000

3. โครงการจัดงานวันเทศบาล (วันที่ 24 เม.ย. ของทุกป)

30,000

4. จัดงานราชพิธี รัฐพิธี

30,000

5. จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในวันสําคัญตางๆ

30,000

โครงการสงเสริมศาสนาและจริยธรรมทางพระพุทธศาสนา

100,000

กองการศึกษา

15,000

กองการศึกษา

กองการศึกษา

จริยธรรมและคุณธรรม
3

โครงการสนับสนุนหนวยงานเอกชน/

- อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้

ราชการอื่นในการสงเสริมงานทาง

1. โครงการจัดงานกาชาดและงานปใหมจังหวัดอุบลราชธานี

ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม

2. โครงการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีแหเทียนพรรษา และสงเสริมการทองเที่ยว ตามพันธกิจของจังหวัดอุบลราชธานี

50,000

3. โครงการฝกอบรมทบทวนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร
อุบลฮักแพงฯ ป 2560

9,900

พ.ศ. 2560

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

โครงการสงเสริมงานทางศาสนา/

โครงการรณรงคสรางจิตสํานึกในดาน

พ.ศ. 2559

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2560
เทศบาลตําบลกุดประทาย อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
1. ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาคนและสังคม
2. แนวทางที 1 การพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณีทองถิน
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ตอ)
งบประมาณ หนวยดําเนินการ
( บาท )

- อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเดชอุดม ดังนี้
1. โครงการจัดงานกาชาดและงานประจําปอําเภอเดชอุดม

20,000

2. โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา

30,000

3. โครงการจัดงานรัฐพิธี งานราชพิธี งานประเพณี
วัฒนธรรมและงานจัดการประชุมมอบนโยบายฯ

30,000

4. โครงการจัดทําตนเทียนพรรษาของอําเภอเดชอุดม
ประจําป 2560

70,000

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

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

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2560
เทศบาลตําบลกุดประทาย อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

1. ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาคนและสังคม
2. แนวทางที 2 การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ หนวยดําเนินการ
( บาท )

1

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ

โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ

2

โครงการสนับสนุนสงเสริมพัฒนาการศึกษา1. โครงการศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

100,000

กองการศึกษา

150,000
50,000 กองการศึกษา

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผูดูแลเด็ก ผช.ครูอนุบาล

3

และปฐมวัย บุคลากรทางการศึกษา

50,000

4. โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็กนาอยู

50,000

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน/อาหาร 1. คาอาหารกลางวัน

6,855,200

เสริม(นม) ร.ร.สังกัด สพฐ./ศพด.

3,210,700

2. คาอาหารเสริม (นม)

พ.ศ. 2560

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

2. โครงการสงเสริม สนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน
ตําบลกุดประทาย

พ.ศ. 2559

กองการศึกษา

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2560
เทศบาลตําบลกุดประทาย อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
1. ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาคนและสังคม
2. แนวทางที 3 การพัฒนาและสงเสริมสุขภาพอนามัย
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ หนวยดําเนินการ
( บาท )

1

โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการ

- จัดซื้อน้ํามันเบนซิล/ดีเซล สําหรับฉีดพนกําจัดยุงลาย

100,000

ปองกันควบคุมโรคติดตอและโรคไม

- จัดซื้อน้ํายาเคมีกําจัดยุงลาย สารเคมีอื่นๆ เวชภัณฑ ฯลฯ

300,000

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

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

ติดตอ
2

อุดหนุนศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน

- อุดหนุนสําหรับการบริการสาธารณสุข

157,500

สํานักปลัด

3

โครงการชวยเหลือผูประสบภัยหนาว

- โครงการชวยเหลือผูประสบภัยหนาว

100,000

สํานักปลัด

4

โครงการสงเสริมสุขภาพ

- โครงการสงเสริมสุขภาพชุมชน

30,000

สํานักปลัด

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2560
เทศบาลตําบลกุดประทาย อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
1. ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาคนและสังคม
2. แนวทางที่ 4 การพัฒนาและสงเสริมสวัสดิการชุมชน
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ หนวยดําเนินการ
( บาท )

1

2

โครงการสนับสนุนเงินสงเคราะหผู

- เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

3,686,400

ของตําบลกุดประทาย

- เงินชวยเหลือผูปวยโรคเอดส

102,000

โครงการพัฒนา/ปองกันแกไขปญหา

1. โครงการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงตอเด็ก สตรี

ความรุนแรงตอเด็ก/สตรีและครอบครัว/ และบุคคลในครอบครัว

20,000

สํานักปลัด

สํานักปลัด

ปองกันแกไขปญหาการตั้งครรภกอนวัย 2. โครงการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภกอนวัย
3

อันควร

อันควร

อุดหนุน/สนับสนุนหนวยงานเอกชน/

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเดชอุดม ดังนี้

ราชการในการสงเคราะห/ชวยเหลือผูสูง - อุดหนุนการดําเนินงานของกิ่งกาชาดอําเภอเดชอุดม เพื่อ

4

อายุ คนพิการ ผูดอยโอกาส ผูประสบ

สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ เชน อุทกภัย ยากจน

ภัยพิบัติ ยากจน

ขาดแคลน ไรผูอุปการะเลี้ยงดู คนพิการ เด็ก คนชรา

กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซมบานทองถิ่น โครงการบานทองถิ่นไทย

20,000
25,000

สํานักปลัด

120,000

สํานักปลัด

20,000

สํานักปลัด

ไทย
5

โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ - ฝกอบรมสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ จํานวน 1 รุน

พ.ศ. 2560

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

11,870,400

สูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส ผูปวยเอดส - เงินชวยเหลือผูพิการ

พ.ศ. 2559

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2560
เทศบาลตําบลกุดประทาย อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
1. ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาคนและสังคม
2. แนวทางที 4 การพัฒนาและสงเสริมสวัสดิการชุมชน
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ หนวยดําเนินการ
( บาท )

6

รถเข็นชนิดนั่ง

- เพื่อจัดซื้อรถเข็นชนิดนั่ง จํานวน 2 คัน รายละเอียด ดังนี้
1. เปนรถเข็นผูปวยชนิดนั่ง
2. โครงทําดวยเหล็กไมเปนสนิม ขนาดไมนอยกวา 7/8 นิ้ว

สํานักปลัด

4. ที่นั่งขนาดไมนอยกวา 18 x 18 นิ้ว
5. มีที่วางเทาทําดวยอะลูมิเนียม
6. มีที่วางแขน 2 ขาง ทําดวยแผนเหล็กไมเปนสนิม
7. มีลอยางตัน 4 ลอ
7.1 ลอหนา 2 ลอ มีขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว
7.2 ลอหลัง 2 ลอ หมุนรอบตัวได ขนาดไมนอยกวา 24 นิ้ว
7

รถสามลอโยกคนพิการ

- เพื่อจัดซื้อรถสามลอโยกคนพิการ จํานวน 2 คัน รายละเอียด ดังนี้

16,000

1. ชนิดเคลื่อนที่โดยมือโยก
2. โครงทําดวยเหล็ก แบบมือจับสองขาง มีกานโยกแบบจานมี
เพลา (แบบลูกปน)
3. ขนาดกวางไมนอยกวา 34 นิ้ว ยาว 58 นิ้ว
4. มีลอ 3 ลอ ซี่เหล็ก ขนาดไมนอยกวา 20 นิ้ว ชนิดเติมลมมี
ยางใน เบาะนั่งฟองน้ําหุม พีวีซี มีที่วางแขนสองขาง มีพนังพิง
หลัง ระบบเบรกหนาติดมือจับแบบกามปู

พ.ศ. 2560

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

13,800

3. พื้นที่นั่งและพนักพิงหลังทําดวยแผนเหล็กหนาไมเปนสนิม

พ.ศ. 2559

สํานักปลัด

1. ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาคนและสังคม
2. แนวทางที 5 การพัฒนาดานการกีฬาและนันทนาการ
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2560
เทศบาลตําบลกุดประทาย อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ หนวยดําเนินการ
( บาท )

1
2
3

โครงการจัดการแขงขันกีฬาประชาชน

- จัดการแขงขันกีฬาประชาชนเทศบาลสัมพันธ

เทศบาลสัมพันธจังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการแขงขันกีฬาเด็กเยาวชนและ

- แขงขันกีฬาเด็กเยาวชน ประชาชนในเขตตําบลกุดประทาย

ปนะชาชนตําบลกุดประทาย

21 หมูบาน

โครงการแขงขันกีฬาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ - แขงขันกีฬาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ปละ 1 ครั้ง

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

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

50,000

กองการศึกษา

100,000

กองการศึกษา

50,000

กองการศึกษา

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2560
เทศบาลตําบลกุดประทาย อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
1. ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
2. แนวทางที 1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกภาคสวน
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ หนวยดําเนินการ
( บาท )

1

โครงการจัดทําประชาคมหมูบาน/

50,000

สํานักปลัด

ตําบล
2

โครงการเทศบาลสัญจร

- โครงการออกบริการประชาชนเคลื่อนที่

20,000

สํานักปลัด

3

โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ

จัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิง

100,000

สํานักปลัด

- จัดสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน ปละ 2 ครั้ง

20,000

สํานักปลัด

700,000

สํานักปลัด

เครื่องมือ/ใช สําหรับรักษาความสงบ
เรียบรอยภายใน
โครงการสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน

5

โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและ - เพื่อเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นครบวาระ
ผูบริหารทองถิ่น

พ.ศ. 2560

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

- โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

4

พ.ศ. 2559

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2560
เทศบาลตําบลกุดประทาย อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
1. ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
2. แนวทางที 2 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีดความสามารถในการพัฒนาภายในตําบล
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ หนวยดําเนินการ
( บาท )

1
2

โครงการฝกอบรมบุคลากรขององคกรให - คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ประชุม/อบรม/
มีประสิทธิภาพ

สัมมนา

เงินเดือน/คาตอบแทน/คาใชจายประจํา

- เพื่อจายเงินเดือน/คาตอบแทน/คาใชจายประจําอื่นๆ

อื่นๆ

730,000

พ.ศ. 2560

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สป./คลัง/ชาง/
ศึกษา

23,086,000

พ.ศ. 2559

สป./คลัง/ชาง/
ศึกษา

1. ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
2. แนวทางที่ 3 สงเสริมระบบการบริการประชาชนใหไดมาตรฐาน
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2560
เทศบาลตําบลกุดประทาย อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ หนวยดําเนินการ
( บาท )

1

อุดหนุน/สนับสนุนหนวยงานการให

2

จัดซื้อจัดจาง

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ

- เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑประจําสํานักงาน

ประจําสํานักงาน

45,000
2,160,000

พ.ศ. 2560

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

อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ ดังนี้

บริการประชาชน/ศูนยรวมขอมูลขาวการ - โครงการอุดหนุนศูนยรวมขอมูลขาวการจัดซื้อจัดจางของ

พ.ศ. 2559

สํานักปลัด
สป./คลัง/ชาง/
ศึกษา

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2560
เทศบาลตําบลกุดประทาย อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
1. ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
2. แนวทางที 4 การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชน
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ หนวยดําเนินการ
( บาท )

1

โครงการสนับสนุนการดําเนิน

- โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ

20,000

สํานักปลัด

ความสงบเรียบรอย/อสป.
อุดหนุนสวนราชการ/เอกชน แกไขปญหา อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้
ยาเสพติด/กิจการที่เปนสาธารณ

- โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการปองกันและแกไขปญหา

ประโยชน

ยาเสพติด จากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําป 2560
ศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอุบลฯ

40,000

สํานักปลัด

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเดชอุดม ดังนี้
- อุดหนุน ศตส.อ.เดชอุดม เพื่อใชในการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในพื้นที่ อ.เดชอุดม

20,000

อุดหนุนโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี ดังนี้
- โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใหกับเยาวชนใน
3

สถานศึกษา จํานวน 11 แหงๆ ละ 5,000 บาท

55,000

โครงการบริการประชาชนและรณรงค

- โครงการบริการประชาชนและรณรงคปองกันอุบัติเหตุ

150,000

ปองกันอุบัติเหตุจราจรในชวงเทศกาล

จราจรในชวงเทศกาล

พ.ศ. 2560

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

กิจกรรมชุมชนเข็มแข็ง ในการรักษา
2

พ.ศ. 2559

สํานักปลัด

1. ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
2. แนวทางที 4 การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชน
โครงการ/กิจกรรม

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2560
เทศบาลตําบลกุดประทาย อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ หนวยดําเนินการ
( บาท )

4
5
6

โครงการอบรมซอมแผนปฏิบัติการปองกัน - อบรมซอมแผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
และบรรเทาสาธารณภัย

ตําบลกุดประทาย

โครงการอบรมเผยแพรความรูเกี่ยวกับ

- อบรมเผยแพรความรูเกี่ยวกับสาธารณภัยแกประชาชน ตําบล

สาธารณภัยแกประชาชน

กุดประทาย

โครงการรณรงคเมาไมขับกับการใชรถใช - จัดรณรงคเมาไมขับกับการใชรถใชถนนอยางปลอดภัย ตําบล
ถนนอยางปลอดภัย

7

20,000
20,000

กุดประทาย

โครงการจัดกิจกรรมรวมใจพัฒนาทําความ - จัดกิจกรรมรวมใจพัฒนาทําความสะอาดจุดเสี่ยงภัยในชุมชน
สะอาดจุดเสี่ยงภัยในชุมชน

20,000

ตําบลกุดประทาย

20,000

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

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

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2560
เทศบาลตําบลกุดประทาย อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
1. ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาดานสิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
2. แนวทางที 1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรนําและสิงแวดลอม
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ หนวยดําเนินการ
( บาท )

1

โครงการจัดซื้อพันธุกลาไม

100,000

สํานักปลัด

20,000

สํานักปลัด

และปรับปรุงภูมิทัศนียภาพอื่นๆ
2

โครงการอนุรักษ/ฟนฟู/ปรับปรุง พันธุ
สัตวน้ํา/แหลงน้ํา ในเขตเทศบาล

- โครงการอนุรักษแหลงน้ําในชุมชน

พ.ศ. 2560

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

- จัดซื้อพันธุไมหรือพันธุพืชตางๆ ในการสงเสริม ปรับปรุง
แกไข อนุรักษฟนฟูสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

พ.ศ. 2559

