
ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดัอุดรธานี ที่ 3 การพฒันาศักยภาพการค้าการลงทนุเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

  1.1  แนวทางการพฒันาก่อสร้าง/ ปรับปรุง/บ้ารุงรักษา ถนน  สะพาน  ทอ่เหล่ียม  ทอ่ระบายน้้า  การจัดวางผังเมืองและแผนที่ภาษี

พื้นที่ หน่วยงาน

สถานที่ด้าเนินการ ที่ด้าเนิน 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 โครงการเกรดปรับเกล่ียเรียบถนนลูกรังภายในเขต เกรดปรับเกล่ียเรียบถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลต้าบล 200,000           ทต.เมืองเพยี กองช่าง

เทศบาลต้าบลเมืองเพีย เมืองเพียตามแบบและรายการประมาณราคาของ 

ทต.เมืองเพีย

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 1 บ้านเพีย  ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร 100,000           ทต.เมืองเพยี กองช่าง

ถนนสายทรายครอง หนา 15 เซนติเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

 (ก่อสร้างตามแบบและรายการประมาณราคาของ 

ทต.เมืองเพีย)

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยปู่ตา หมู่ 4 บ้านดงน้อย  ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร 110,000           ทต.เมืองเพยี กองช่าง

หนา 15 เซนติเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

 (ก่อสร้างตามแบบและรายการประมาณราคาของ 

ทต.เมืองเพีย)

4 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ 8 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 4 เซ็นติเมตร 100,000           ทต.เมืองเพยี กองช่าง

บ้านโนนเมือง (ซอยศรีทองราช) หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรแล้วไม่น้อยกว่า 588  ตารางเมตร

ตามแบบและรายการประมาณราคาของ ทต.เมืองเพีย
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ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท)
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลต้าบลเมืองเพยี



พื้นที่ หน่วยงาน

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

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 บ้านโสกแก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 15 เซนติเมตร 200,000           ทต.เมืองเพยี กองช่าง

ซอยกุลสงคราม หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 140 ตารางเมตร

ตามแบบและรายการประมาณราคาของ ทต.เมืองเพีย

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 บ้านศรีวิไล ขนาด กว้าง 4 เมตร  ยาว 45 เมตร หนา 15 เซนติเมตร 100,000           ทต.เมืองเพยี กองช่าง

สายหนองเปลือย หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร

ตามแบบและรายการประมาณราคาของ ทต.เมืองเพีย

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 บ้านหัวขัว ขนาด กว้าง 3 เมตร  ยาว 58 เมตร หนา 15 เซนติเมตร 100,000           ทต.เมืองเพยี กองช่าง

สายเลียบคลองชลประทาน RMC หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 174 ตารางเมตร

ตามแบบและรายการประมาณราคาของ ทต.เมืองเพีย

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9 บ้านโนนส้าราญ ขนาด กว้าง 4 เมตร  ยาว 45 เมตร หนา 15 เซนติเมตร 80,000             ทต.เมืองเพยี กองช่าง

ซอยพันธ์วงษ์ หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร

ตามแบบและรายการประมาณราคาของ ทต.เมืองเพีย

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 บ้านข่า ขนาด กว้าง 3 เมตร  ยาว 30 เมตร หนา 15 เซนติเมตร 128,000           ทต.เมืองเพยี กองช่าง

ซอยสามัคคี 3 หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร

ตามแบบและรายการประมาณราคาของ ทต.เมืองเพีย

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 บ้านข่า ขนาด กว้าง 3 เมตร  ยาว 46 เมตร หนา 15 เซนติเมตร 72,000             ทต.เมืองเพยี กองช่าง

ซอยสีงาม หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 138 ตารางเมตร

ตามแบบและรายการประมาณราคาของ ทต.เมืองเพีย

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9 บ้านโนนส้าราญ ขนาด กว้าง 3 เมตร  ยาว 35 เมตร หนา 15 เซนติเมตร 80,000             ทต.เมืองเพยี กองช่าง

ซอยสุนทร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 105 ตารางเมตร

ตามแบบและรายการประมาณราคาของ ทต.เมืองเพีย
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ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท)
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 บ้านดงน้อย ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 31 เมตร หนา 15 เซนติเมตร 61,000             ทต.เมืองเพยี กองช่าง

สายเลียบคลองชลประทานฝ่ังซ้าย L-R หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 93 ตารางเมตร

ตามแบบและรายการประมาณราคาของ ทต.เมืองเพีย

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 12 บ้านค้าเจริญ ขนาด กว้าง 3 เมตร  ยาว 22 เมตร หนา 15 เซนติเมตร 88,000             ทต.เมืองเพยี กองช่าง

สายวรรณสนธ์ หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 66 ตารางเมตร

ตามแบบและรายการประมาณราคาของ ทต.เมืองเพีย

19 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน ขนาด กว้าง 3 เมตร  ยาว 29 เมตร หนา 15 เซนติเมตร 90,000             ทต.เมืองเพยี กองช่าง

สาย 2R-1RL หมู่ 5 บ้านโสกแก หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 66 ตารางเมตร

ตามแบบและรายการประมาณราคาของ ทต.เมืองเพีย

พื้นที่ หน่วยงาน

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

20 โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ 4 บ้านดงน้อย ขนาด กว้าง 3 เมตร  ยาว 20 เมตร หนา 15 เซนติเมตร 69,000             ทต.เมืองเพยี กองช่าง

หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร

ตามแบบและรายการประมาณราคาของ ทต.เมืองเพีย

21 โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่  5 บ้านโสกแก ขนาด กว้าง 3 เมตร  ยาว 17 เมตร หนา 15 เซนติเมตร 52,000             ทต.เมืองเพยี กองช่าง

หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 51 ตารางเมตร

ตามแบบและรายการประมาณราคาของ ทต.เมืองเพีย

22 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายค้าเจริญ-ดงเค็ง ขนาด กว้าง 3 เมตร  ยาว 22 เมตร หนา 15 เซนติเมตร 854,000           ทต.เมืองเพยี กองช่าง

หมู่ 12 บ้านค้าเจริญ หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 66 ตารางเมตร

ตามแบบและรายการประมาณราคาของ ทต.เมืองเพีย
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ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท)
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



1.2  แนวทางการพฒันาก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ้ารุงรักษา  ระบบประปาหมู่บา้น

พื้นที่ หน่วยงาน

สถานที่ด้าเนินการ ที่ด้าเนิน 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 โครงการจัดซ้ือวัสดุประปา  เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุประปา เช่น สารส้ม คอลีน 400,000 ทต.เมืองเพยี กองช่าง

ปูนขาว และวัสดุอื่นๆ

2 โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 12,000 ทต.เมืองเพยี กองช่าง

 เปิด-ปิด น้้าประปา เปิด-ปิด น้้าประปา  ค่าจ้างเหมาต่างๆ และอื่นๆ 

3 โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานซ่อมแซม  เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 84,000 ทต.เมืองเพยี กองช่าง

ระบบประปาไฟฟ้า ซ่อมแซมระบบประปา ไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาต่างๆ และอื่นๆ

4 โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดูแลระบบประปา  เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดูแล 84,000 ทต.เมืองเพยี กองช่าง

ระบบประปา ค่าจ้างเหมาต่างๆ และอื่นๆ 

5 โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าน้้าประปา เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จัดเก็บค่าน้้า 84,000 ทต.เมืองเพยี กองคลัง

ภายในเขตเทศบาล ประปาภายในเขตเทศบาล และการจ้างเหมาบริการอื่นๆ
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ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท)
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



1.3   แนวทางการพฒันา  ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ้ารุงรักษา ขยายเขตไฟฟา้แรงต้่า และติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งสาธารณะ

พื้นที่ หน่วยงาน

สถานที่ด้าเนินการ ที่ด้าเนิน 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 โครงการอุดหนุน สนง.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 50,000 ทต.เมืองเพยี กองช่าง

 อ.กุดจับค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 9 อ้าเภอกุดจับ ในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 

หรือค่าธรรมเนียม ค่าติดต้ัง มิเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆ

 ที่ใช้ในกิจการงานของเทศบาล

1.4  แนวทางการพฒันาก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ้ารุง  รักษาแหล่งกักน้้าตามธรรมชาติเพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร

พื้นที่ หน่วยงาน

สถานที่ด้าเนินการ ที่ด้าเนิน 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 โครงการขุดขยายหนองหลวง หมู่ 4 บ้านดงน้อย ขนาดกว้าง 11 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉล่ีย 4 เมตร 100,000 ทต.เมืองเพยี กองช่าง

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 42 ตารางเมตร ตามแบบและ

รายการประมาณราคาของ ทต.เมืองเพียก้าหนด

ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท)
พ.ศ.2561พ.ศ.2560
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ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท)
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดัอุดรธานี ที่ 2 การพฒันาผลผลิตทางการเกษตรใหไ้ด้มาตรฐานในรูปแบบเกษตรปลอดภยั

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพฒันาด้านเศรษฐกิจ

2.1  แนวทางการพฒันาส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพยีงและเกษตรอินทรีย์

พื้นที่ หน่วยงาน

สถานที่ด้าเนินการ ที่ด้าเนิน 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  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริฯ เพื่อเป็นค่าด้าเนินการตามโครงการฯ เช่น จัดกิจกรรม 10,000             ทต.เมืองเพยี ส้านักปลัด

 หรือพระราชเสาวนีย์ฯ เทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสต่างๆ ค่าป้าย และอื่นๆ 

ที่จ้าเป็น

2 อุดหนุนศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริฯ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการฯ ให้กับ 30,000             อ้าเภอกุดจับ ที่ท้าการ

ระดับอ้าเภอ ที่ท้าการปกครองอ้าเภอกุดจับ ปกครอง

3 โครงการอุดหนุนศูนย์พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตาม  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ 30,000             ร.ร.ดงน้อย ส้านักปลัด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ โรงเรียนบ้านดงน้อย ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนวิทยากร 

หมู่ 4 ค่าเมล็ดพันธุ์พืช ค่าปุ๋ย

2.2  แนวทางการพฒันา  การพฒันาส่งเสริมอาชีพและการประกอบอาชีพ  การผลิต  จ้าหน่าย

พื้นที่ หน่วยงาน

สถานที่ด้าเนินการ ที่ด้าเนิน 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  โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพ เพื่อเป็นค่าด้าเนินการตามโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ 40,000 ทต.เมืองเพยี ส้านักปลัด

ค่าเอกสาร ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม

พ.ศ.2560
ที่ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ.2560

พ.ศ.2561

พ.ศ.2561

โครงการ งบประมาณ (บาท)
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ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม



2.3  แนวทางการพฒันา  การส่งเสริมการพฒันาทกัษะฝีมือแรงงานและสินค้า  OTOP

พื้นที่ หน่วยงาน

สถานที่ด้าเนินการ ที่ด้าเนิน 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  โครงการจัดงานนิทรรศการของดีกุดจับ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ 90,000 อ้าเภอกุดจับ ส้านักปลัด

ค่าจ้างด้าเนินการ ค่าตอบแทน ค่าพาหนะ

 ค่าตกแต่งซุ้มสินค้า ค่าเบี้ยเล้ียง

โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท)
พ.ศ.2560
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ที่
พ.ศ.2561



ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดัอุดรธานี ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งในสังคม เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมและเทคโนโลยี

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา  สังคม  วฒันธรรม  และภมูิปญัญาทอ้งถิ่น

     3.1  แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมอนุรักษว์ฒันธรรม  และประเพณีทอ้งถิ่น  

พื้นที่ หน่วยงาน

สถานที่ด้าเนินการ ที่ด้าเนิน 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 โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันส้าคัญของชาติ เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบัน 10,000             ทต.เมืองเพยี ส้านักปลัด

ส้าคัญของชาติ เช่นค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าเบีย้เล้ียง ค่าพาหนะ

2 โครงการอดุหนุนส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะฯ งานทุง่ศรีเมอืงฯ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ 15,000             อ้าเภอกุดจับ ทีท่้าการปกครอง

ปี2559  ให้กับที่ท้าการปกครองอ้าเภอกุดจับ อ้าเภอกุดจับ

3 โครงการอุดหนุนโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานฯ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการปฏิบัติธรรมวิปัสสนา 10,000             ทต.เมืองเพีย ส้านักปลัด

วัดพุทธนิมิต ม.9 กรรมฐานของวัดฯในโอกาสต่างๆ

4 โครงการจัดงานรดน้้าด้าหัววันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพือ่เป็นค่าด้าเนินการตามโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุในการจดักจิกรรม 80,000             ทต.เมืองเพีย ส้านักปลัด

ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าป้าย และวัสดุอื่นๆ ที่จ้าเป็น

5 โครงการค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในพิธีทางศาสนา งานรัฐพิธี และวันส้าคัญต่างๆ 40,000             ทต.เมืองเพีย ส้านักปลัด

 และวันส้าคัญต่างๆ  เช่น วัน อปพร. วัน อสม. วันสตรีสากล วัดงดสูบบุหร่ีโลก ฯลฯ

6 โครงการอุดหนุนปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานฯ เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนการปฏบิัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน 20,000             ทต.เมืองเพีย ส้านักปลัด

วัดป่าเทพปัญญาราม ม.8 ของวัดฯในโอกาสต่างๆ

7 โครงการเทิดทูนสถาบันและการจัดงานรัฐพิธีอ้าเภอกุดจับ อุดหนุนให้กับที่ท้าการปกครองอ้าเภอกุดจับ 20,000             อ้าเภอกุดจับ ทีท่้าการปกครอง

อ้าเภอกุดจับ

8 โครงการส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม ค่าด้าเนินการส่งเสริมงานต่างๆ เช่น วันเขา้พรรษางานบุญบัง้ไฟ 180,000           ทต.เมืองเพีย ส้านักปลัด

งานประเพณีท้องถิ่น งานทอดกฐิน งานวันลอยกระทง ประเพณีฮีตสิบสองครองสิบส่ี ฯลฯ

9 โครงการอุดหนุนการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานฯ เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนการปฏบิัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน 20,000 ทต.เมืองเพีย ส้านักปลัด

วัดป่าวิปัสสนาชัยราม ม.10 ของวัดฯในโอกาสต่างๆ
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ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท)
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



พื้นที่ หน่วยงาน

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

10  โครงการวันส้าคัญทางพุทธศาสนา เพื่อเป็นค่าด้าเนินการตามโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ 10,000 ทต.เมืองเพีย ส้านักปลัด

ค่าเอกสาร ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม และอืน่ๆ

11 โครงการอุดหนุนการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานฯ เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนการปฏบิัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน 30,000 ทต.เมืองเพีย ส้านักปลัด

 วัดค้าเจริญ ม.12 ของวัดฯในโอกาสต่างๆ

12 โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านโสกแกฯ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการฯ 40,000             ทต.เมืองเพีย ส้านักปลัด

อบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมฯ ให้กับโรงเรียนบ้านโสกแกฯ หมู่ 5

13  โครงการจัดซ้ือพวงมาลัย ช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้ เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในงานพิธีและงานรัฐพิธี หรือต้อนรับบุคคลหรือ 2,000 ทต.เมืองเพีย ส้านักปลัด

 พานพุ่มและพวงมาลา คณะบุคคล จดัประชุมต่างๆ การจดักจิกรรมต่างๆ ตามโครงการฯ

14  โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านข่าตาม เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการฯ 30,000 ทต.เมืองเพีย ส้านักปลัด

โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมฯ ให้กับโรงเรียนบ้านข่า หมู่ 6
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ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท)
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



3.2  แนวทางการพฒันา   ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ

พื้นที่ หน่วยงาน

สถานที่ด้าเนินการ ที่ด้าเนิน 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  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์ ป5ี9 เพือ่เป็นค่าด้าเนินการตามโครงการฯเช่น ค่าวัสดุอปุกรณ์กฬีา 400,000 ทต.เมืองเพีย ส้านักปลัด

ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทน ค่าปา้ย ค่าเบี้ยเล้ียง และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ

2  โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประชาชน เพือ่เป็นค่าด้าเนินการตามโครงการฯเช่น ค่าวัสดุอปุกรณ์กฬีา 70,000 ทต.เมืองเพีย ส้านักปลัด

 "กุดจับคัพ" ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทน ค่าปา้ย ค่าเบี้ยเล้ียง และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ

3  โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ศพด เพือ่เป็นค่าด้าเนินการตามโครงการฯเช่น ค่าวัสดุอปุกรณ์กฬีา 25,000 ทต.เมืองเพีย ส้านักปลัด

ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทน ค่าปา้ย ค่าเบี้ยเล้ียง และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ
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ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท)
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



3.3  แนวทางการพฒันาส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  เด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ  และผู้พกิาร 

พื้นที่ หน่วยงาน

สถานที่ด้าเนินการ ที่ด้าเนิน 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 โครงการมอบเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 96,000 ทต.เมืองเพีย ส้านักปลัด

ในเขตเทศบาล

2  โครงการส่งเสริมองค์กรสตรีหรือกิจกรรม เพื่อเป็นค่าด้าเนินการตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร 10,000 ทต.เมืองเพีย ส้านักปลัด

วันสตรีสากลแห่งชาติ เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ

3  โครงการสงเคราะห์โลงศพชั้นใน เพื่อจัดซ้ือโลงศพชั้นในให้กับผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส 30,000 ทต.เมืองเพีย ส้านักปลัด

ผู้พิการ และประชาชนทั่วไป

4  โครงการรณรงค์จัดกิจกรรมวัน อสม. แห่งชาติ เพื่อเป็นค่าด้าเนินการตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร 10,000 ทต.เมืองเพีย ส้านักปลัด

เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ

5  โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 85 พรรษาฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย 50,000 ทต.เมืองเพีย ส้านักปลัด

หรือซ่อมแซม ปรับปรุงบ้านทีอ่ยูอ่าศัยใหก้บัประชาชน ผู้ยากจน 

6  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  เพื่อเป็นค่าด้าเนินการตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร 60,000 ทต.เมืองเพีย ส้านักปลัด

ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าเบีย้เล้ียง ค่าของขวัญ ค่าของเล่นเด็ก 

7 โครงการส่งเสริมสุขภาพกายใจผู้สูงวัย  เพือ่เป็นค่าด้าเนินการตามโครงการฯ เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ 70,000 ทต.เมืองเพีย ส้านักปลัด

ค่าเอกสาร ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม และอืน่ๆ ฯลฯ

8 โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง  เพื่อเป็นค่าด้าเนินการตามโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ 20,000 ทต.เมืองเพีย ส้านักปลัด

ค่าเอกสาร ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม และอืน่ๆ

9 โครงการฝึกอบรมการมีส่วนร่วมของชุมชน  เพือ่เป็นค่าด้าเนินการตามโครงการฯ เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ 25,000                ทต.เมืองเพีย ส้านักปลัด

ค่าเอกสาร ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม และอืน่ๆ ฯลฯ

10 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน  เพือ่เป็นค่าด้าเนินการตามโครงการฯ เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ 10,000                ทต.เมืองเพีย ส้านักปลัด

ค่าเอกสาร ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม และอืน่ๆ ฯลฯ
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ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท)
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



พื้นที่ หน่วยงาน

สถานที่ด้าเนินการ ที่ด้าเนิน 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 โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ศพด.  เพือ่เป็นค่าด้าเนินการตามโครงการฯ เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ 10,000                ทต.เมืองเพีย ส้านักปลัด

ค่าเอกสาร ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม และอืน่ๆ ฯลฯ

12 โครงการจัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการ ศพด.  เพือ่เป็นค่าด้าเนินการตามโครงการฯ เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ 10,000                ทต.เมืองเพีย ส้านักปลัด

ค่าเอกสาร ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม และอืน่ๆ ฯลฯ

13 โครงการประเมินคุณภาพภายใน ศพด.  เพือ่เป็นค่าด้าเนินการตามโครงการฯ เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ 10,000                ทต.เมืองเพีย ส้านักปลัด

ค่าเอกสาร ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม และอืน่ๆ ฯลฯ
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ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท)
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



3.4  แนวทางการพฒันา  ส่งเสริม  และพฒันาคุณภาพการศึกษา

พื้นที่ หน่วยงาน

สถานที่ด้าเนินการ ที่ด้าเนิน 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 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เพือ่จดัซ้ือค่าอาหารเสริม(นม) ให้กับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 208,424 ทต.เมืองเพีย ส้านักปลัด

ในเขตพื้นที่เทศบาลต้าบลเมืองเพีย

2 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. เพือ่จดัซ้ือค่าอาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. 417,732 ทต.เมืองเพีย ส้านักปลัด

ในเขตพื้นที่เทศบาลจ้านวน 3 โรงเรียน

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 565,600 ทต.เมืองเพีย ส้านักปลัด

(อาหารกลางวันศูนย์เด็กฯ) ทั้ง 3 ศูนย์

4 โครงหาร อุดหนุนงบฯจนท.ช่วยงานพัฒนาการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการฯ เช่นค่าจ้างครู 70,000 ทต.เมืองเพีย ส้านักปลัด

(ครูช่วยสอน) โรงเรียนบ้านข่า ช่วยสอน ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าใช้จา่ยในการด้าเนินงานต่างๆ

5 โครงการอุดหนุนศูนย์พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการฯ ให้กับ ร.ร. 30,000 ทต.เมืองเพีย ส้านักปลัด

ชุมชนฯรร.บ้านดงน้อย บ้านด้งน้อย

6  โครงการอุดหนุนงบฯจนท.ช่วยงานพัฒนาการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการฯ เช่นค่าจ้างครู 70,000 ทต.เมืองเพีย ส้านักปลัด

(ครูช่วยสอน) โรงเรียนบ้านดงน้อย ช่วยสอน ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าใช้จา่ยในการด้าเนินงานต่างๆ

7  โครงการอุดหนุนค่าจัดซ้ืออาหารกลางวัน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าจัดซ้ืออาหารกลางวัน 782,000 ทต.เมืองเพีย ส้านักปลัด

โรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนสังกัด สพฐ. รวม 3 โรงเรียน ในเขตเทศบาล

8 โครงการอุดหนุนงบฯจนท.ช่วยงานพัฒนาการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการฯ เช่นค่าจ้างครู 70,000 ทต.เมืองเพีย ส้านักปลัด

(ครูช่วยสอน)  โรงเรียนบ้านโสกแกค้าเจริญ ช่วยสอน ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าใช้จา่ยในการด้าเนินงานต่างๆ
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ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท)
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดัอุดรธานี ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งในสังคม เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมและเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพฒันาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  การจัดระเบยีบสังคม  ความปลอดภยัในชีวติ และทรัพย์สิน

     4.1  แนวทางการพฒันาอาสาสมัครชุมชน

พื้นที่ หน่วยงาน

สถานที่ด้าเนินการ ที่ด้าเนิน 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 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ อปพร.ในด้านการรักษา เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหารค่าเช่าทีพ่ัก 20,000 ทต.เมืองเพยี ส้านักปลัด

ความสงบเรียบร้อย  ค่าพาหนะ ค่าเบีย้เล้ียง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอปุกรณ์ ฯลฯ

2  โครงการสนับสนุนกิจกรรมในการปฏิบัติงานของ อผส.  เพื่อเป็นค่าด้าเนินการตามโครงการฯ เช่น ค่าพาหนะ 100,000 ทต.เมืองเพยี ส้านักปลัด

เดินทางดูแลผู้สูงอายทุีบ่้าน ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าวิทยากร และอืน่ๆ 

     4.2  แนวทางการพฒันา  การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยัในหมู่บา้น

พื้นที่ หน่วยงาน

สถานที่ด้าเนินการ ที่ด้าเนิน 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  โครงการจัดระเบียบรักษาความสงบเรียบร้อย เพือ่เป็นค่าด้าเนินการตามโครงการฯ เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ 10,000 ทต.เมืองเพยี ส้านักปลัด

และแก้ไขปัญหาสังคม ค่าเอกสาร ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม และอืน่ๆ

2  โครงการอุดหนุนโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการฯ ให้กับ 40,000 ทต.เมืองเพยี สภ.กุดจับ

สารเสพติดและการกระท้ารุนแรงในเด็กนักเรียน ( D.A.R.E.) สถานีต้ารวจภูธรอ้าเภอกุดจับ

3  โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะ  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ว่าการอ้าเภอกุดจับ 30,000 อ้าเภอกุดจับ ทีท่้าการปกครอง

ยาเสพติด อ.กุดจับ ด้าเนินการตามโครงการฯ อ้าเภอกุดจับ

4  โครงการอุดหนุนกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านข่า หมู่ 6  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านข่า 10,000             ทต.เมืองเพีย กองทุนแม่

 หมู่ 6 และกองทุนหมู่อื่นๆ ของแผนดิน

บ้านข่า ม.6

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท)
พ.ศ.2560
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ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท)
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

พ.ศ.2561
ที่ โครงการ



พื้นที่ หน่วยงาน

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

5 โครงการอุดหนุนถักทอเครือข่ายพลังแผ่นดินป้องกัน  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ว่าการอ้าเภอกุดจับ 20,000 อ้าเภอกุดจับ ทีท่้าการปกครอง

อุบัติเหตุทางถนน อ.กุดจับ ด้าเนินการตามโครงการฯ อ้าเภอกุดจับ

6 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพือ่เป็นค่าด้าเนินการตามโครงการฯ เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ 20,000 ทต.เมืองเพยี ส้านักปลัด
ค่าเอกสาร ค่าป้าย ค่าวทิยากร ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม และอื่นๆ

7 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร 60,000 ทต.เมืองเพยี ส้านักปลัด
ช่วงเทศกาลวันส้าคัญ ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าเบีย้เล้ียง ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ

8 โครงการอุดหนุนโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการฯ ให้กับ 5,000 ร.ร.บ้านโสกแกฯ ร.ร.บ้านโสกแกฯ

ในโรงเรียน(โรงเรียนบ้านโสกแกค้าเจริญ) โรงเรียนบ้านโสกแกค้าเจริญ

9 โครงการอุดหนุนโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการฯ ให้กับ 5,000 ร.ร.บา้นข่า ร.ร.บา้นข่า
ในโรงเรียน(โรงเรียนบ้านข่า) โรงเรียนบ้านข่า

10 โครงการอุดหนุนโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการฯ ให้กับ 5,000 ร.ร.บ้านดงน้อย ร.ร.บ้านดงน้อย

ในโรงเรียน(โรงเรียนบ้านดงน้อย) โรงเรียนบ้านดงน้อย

    4.3 แนวทางการพฒันา การปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั
พื้นที่ หน่วยงาน

สถานที่ด้าเนินการ ที่ด้าเนิน 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 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเป็นค่าด้าเนินการตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร 100,000 ทต.เมืองเพยี ส้านักปลัด
ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าเบีย้เล้ียง ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
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ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท)
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท)



ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดัอุดรธานี ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่  5   การพฒันาด้านสาธารณสุข

 5.1  แนวทางการพฒันา การเรียนรู้ด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน

พื้นที่ หน่วยงาน

สถานที่ด้าเนินการ ที่ด้าเนิน 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 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ อผส. ทต.เมืองเพีย  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก 10,000 ทต.เมืองเพยี ส้านักปลัด

 ค่าพาหนะ ค่าเบีย้เล้ียง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอปุกรณ์ ฯลฯ

5.2  แนวทางการพฒันา  การปอ้งกันและระงับโรคติดต่อ

พื้นที่ หน่วยงาน

สถานที่ด้าเนินการ ที่ด้าเนิน 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  โครงการอุดหนุนเสริมสร้างสุขภาพผู้ติดเชื้อเอดส์ฯ อ.กุดจับ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการฯ ให้กับ 10,000             อ้าเภอกุดจับ ที่ท้าการ

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอกุดจับ ปกครอง

2 โครงการจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือ น้้ายาก้าจัดลูกน้้ายุงลาย วัคซีนป้องกัน 20,000 ทต.เมืองเพยี ส้านักปลัด

โรคพิษสุนัขบ้า เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เปลหามคนไข้

เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ

โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท)
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ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท)
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
ที่



5.3  แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดี และการมีส่วนร่วมด้านสาธารณสุข

พื้นที่ หน่วยงาน

สถานที่ด้าเนินการ ที่ด้าเนิน 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 โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดจงัหวดัอุดรธานี เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการฯ ให้กับ 20,000 อ้าเภอกุดจับ ปกครองอ.กดุจบั

เพื่อบรรเทาทุกข์ฯ ที่ท้าการปกครองอ้าเภอกุดจับ

2 โครงการอุดหนุนตรวจสุขภาพและรับบริจาคโลหิต อ.กุดจับ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการฯ ให้กับ 2,200 อ้าเภอกุดจับ ปกครองอ.กดุจบั

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอกุดจับ

3 โครงการสนับสนุนชาวอุดรธานีรวมน้้าใจให้กาชาด อ.กุดจับ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการฯ ให้กับ 5,000 อ้าเภอกุดจับ ปกครองอ.กดุจบั

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอกุดจับ

4 โครงการสนับสนุนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เพื่อจ่ายสมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ 92,000 ทต.เมืองเพยี ส้านักปลัด

 ทต.เมืองเพีย ทอ้งถิ่นหรือพื้นที่ ทต.เมืองเพยี

5 โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ้าศูนย์ เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ้า 84,000 ทต.เมืองเพยี ส้านักปลัด

สุขภาพบ้านข่า ม.6 ศูนยสุ์ขภาพบ้านข่า หมู่ 6  และการจา้งเหมาบริการอื่นๆ

6 โครงการอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (คสมช.)  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 75,000 ทต.เมืองเพยี ส้านักปลัด

จ้านวน 5 หมู่บ้าน 

5.4  แนวทางการพฒันา  การจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล

พื้นที่ หน่วยงาน

สถานที่ด้าเนินการ ที่ด้าเนิน 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 โครงการบริหารฝังกลบส่ิงปฏิกูล (ขยะ) เพื่อจ่ายค่าบริการก้าจัดขยะ 60,000 ทต.กุดจับ ส้านักปลัด
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พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท)

ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท)



ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดัอุดรธานี ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่  6   การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม

6.1   แนวทางการพฒันา   การรักษาความสะอาด และความเรียบร้อยของบา้นเมือง

(ในแผนพัฒนาสามปี มีโครงการในปี 2559 -2561  จ้านวน 3 โครงการ เป็นเงิน 300,000 บาท)

พื้นที่ หน่วยงาน

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

6.2  แนวทางการพฒันา  การปรับปรุงภมูิทศัน์ในเขตเทศบาล

พื้นที่ หน่วยงาน

สถานที่ด้าเนินการ ที่ด้าเนิน 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  โครงการปรับปรุงทัศนียภาพต้าบลเมืองเพีย  เพือ่เป็นค่าด้าเนินการตามโครงการฯเช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ 10,000 ทต.เมืองเพยี ส้านักปลัด

ค่าจดัซ้ือพันธุ์กล้าไม้ดอกไม้ประดับ ค่าจา้งเหมาแรงงาน 

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

พ.ศ.2560
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท)

พ.ศ.2561
ที่ โครงการ
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ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท)
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

(ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 2559 ไม่มีแผนงานโครงการที่จะด้าเนินการในยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม / 6.1   แนวทางการพัฒนา   การรักษาความสะอาด และความเรียบร้อยของบ้านเมือง)



6.3  แนวทางการพฒันา   การอนุรักษแ์หล่งน้้าธรรมชาติและปา่ไม้ชุมชน

พื้นที่ หน่วยงาน

สถานที่ด้าเนินการ ที่ด้าเนิน 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  โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักด์ิ รักษ์พื้นที่สีเขียว  เพือ่เป็นค่าด้าเนินการตามโครงการฯเช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ 5,000 ทต.เมืองเพยี ส้านักปลัด

ค่าจดัซ้ือพันธุ์กล้าไม้ดอกไม้ประดับ ค่าจา้งเหมาแรงงาน 

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

6.4   แนวทางการพฒันา  การส่งเสริมการแก้ไขปญัหามลภาวะที่เปน็พษิ

(ในแผนพัฒนาสามปี  มีโครงการในปี 2559 -2561   จ้านวน 1 โครงการ เป็นเงิน 100,000 บาท)

พื้นที่ หน่วยงาน

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

(ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 2559 ไม่มีแผนงานโครงการที่จะด้าเนินการในยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม /6.4  แนวทางการพัฒนา  การส่งเสริมการแก้ไขปัญหามลภาวะที่เป็นพิษ )

พ.ศ.2561
ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท)

พ.ศ.2560

ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท)
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
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ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดัอุดรธานี ที่ 6  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการภาครัฐ

7.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมือง  การปกครองและการบริหาร

7.1  แนวทางการพฒันา   ส่งเสริมการพฒันาศักยภาพของบคุลากร  เจ้าหน้าที่  คณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาล

พื้นที่ หน่วยงาน

สถานที่ด้าเนินการ ที่ด้าเนิน 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  โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ 217,000 ทต.เมืองเพยี ส้านักปลัด

บุคลากรของเทศบาล เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเล้ียง 

ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ

7.2  แนวทางการพฒันา  พฒันาขั้นตอนการใหบ้ริการประชาชน   วสัดุ  ครุภณัฑ์ส้านักงาน

พื้นที่ หน่วยงาน

สถานที่ด้าเนินการ ที่ด้าเนิน 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  โครงการส้ารวจความต้องการและ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ 15,000 ทต.เมืองเพยี ส้านักปลัด

ความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ค่าจ้างด้าเนินการ ค่าตอบแทน ค่าวิทยากร ฯลฯ

2 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนา 42,760 ทต.เมืองเพยี ส้านักปลัด

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ค่าติดต้ัง/เดินสาย/

ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ท/ค่าบริการต่างๆ ฯลฯ

3 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร  เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา 18,000             ทต.เมืองเพยี ส้านักปลัด

จ้านวน 1 เคร่ือง

4 โครงการจัดซ้ือโต๊ะท้างานเหล็ก  เพื่อจัดซ้ือโต๊ะท้างานเหล็ก จ้านวน 1 ตัว 4,800              ทต.เมืองเพยี ส้านักปลัด

5 โครงการจัดซ้ือเก้าอี้พลาสติก เพื่อจัดซ้ือเก้าอี้พลาสติก จ้านวน 100 ตัว 30,000             ทต.เมืองเพยี ส้านักปลัด

ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท)
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
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ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท)
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



พื้นที่ หน่วยงาน

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

6 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ(แอร์)  เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ(แอร์) ขนาด 9,000 บีทียู 38,000             ทต.เมืองเพยี ส้านักปลัด

จ้านวน 1 เคร่ือง และ 18,000 บีทียู จ้านวน 1 เคร่ือง 

7 โครงการจัดซ้ือเก้าอี้ท้างาน เพื่อจัดซ้ือเก้าอี้ท้างานหุ้มหนัง จ้านวน 1 ตัว 3,000              ทต.เมืองเพยี ส้านักปลัด

8 โครงการจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารบานเล่ือน เพื่อจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารบานเล่ือน จ้านวน 2 หลัง 10,000             ทต.เมืองเพยี ส้านักปลัด

9 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 23,000             ทต.เมืองเพยี ส้านักปลัด

จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จ้านวน 1 เคร่ือง

10 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction  จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet) 4,300              ทต.เมืองเพยี ส้านักปลัด

ชนิดฉีดหมึก (Inkjet) จ้านวน 1 เคร่ือง 

11 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองส้ารองไฟฟ้า จัดซ้ือเครืองส้ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จ้านวน 1 เคร่ือง 6,000              ทต.เมืองเพยี กองช่าง

12 โครงการปรับปรุงห้องศูนย์ปฏิบัติการอาสาสมัครป้องกัน เพื่อปรับปรุงห้องศูนย์ปฏิบัติการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย 15,000             ทต.เมืองเพยี ส้านักปลัด

ภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลต้าบลเมืองเพีย พลเรือนเทศบาลต้าบลเมืองเพีย

13 โครงการจัดท้าหรือปรับปรุงแผนที่ภาษี เพื่อเป็นค่าด้าเนินการตามโครงการจัดท้าหรือ 10,000 ทต.เมืองเพยี กองคลัง

และทะเบียนทรัพย์สิน ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาล

- 31 -

ที่
พ.ศ.2560

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ.2561

โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม



7.3  แนวทางการพฒันา   พฒันาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ด้านการเมือง  การปกครอง  และการเผยแพร่ข่าวสารของทางราชการ

พื้นที่ หน่วยงาน

สถานที่ด้าเนินการ ที่ด้าเนิน 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 โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพื่อเป็นค่าด้าเนินการตามโครงการฯ เช่น ค่าป้าย 20,000 ทต.เมืองเพยี ส้านักปลัด

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอปุกรณ์ ฯลฯ

2 โครงการอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้าง อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างของ อปท. 20,000 ศูนย์รวมข้อมูลฯ ทต.กุดจับ

ของ อปท.อ.กุดจับ อ.กดุจบั(อดุหนุนใหก้บัเทศบาลต้าบลกดุจบัเพือ่ด้าเนินการฯ) อ.กุดจับ

3 โครงการส่งเสริมประชาชนเร่ืองประชาธิปไตย เพื่อเป็นค่าด้าเนินการตามโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ 20,000 ทต.เมืองเพยี ส้านักปลัด

และความปรองดองสมานฉันท์ ค่าเอกสาร ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม และอืน่ๆ 

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดัอุดรธานี ที่ 4  การพฒันาการทอ่งเที่ยว การบริการ และการส่งเสริมศิลปวฒันธรรมประเพณีทอ้งถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่  8   การพฒันาและส่งเสริมการทอ่งเที่ยว

8.1 แนวทางการพัฒนา   การส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว

(ในแผนพัฒนาสามปี  มีโครงการในปี 2559 - 2561 จ้านวน 2 โครงการ เป็นเงิน 300,000 บาท)

พื้นที่ หน่วยงาน

สถานที่ด้าเนินการ ที่ด้าเนิน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท)

(ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 2559 ไม่มีแผนงานโครงการที่จะด้าเนินการในยุทธศาสตร์ที่  8   การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ย /8.1 แนวทางการพัฒนา   การส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว )

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท)
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ที่
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