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ส่วนที่ 1
บทนำ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2559 ได้กาหนดให้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดทา
แผนการดาเนินงานประจาปีขึ้น โดยให้มีลักษณะที่แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
และการบริหารงบประมาณให้มีความชัดเจนมากขึ้น ลดความซ้าซ้อนของโครงการ มีการประสานและ
บู ร ณาการ การทางานกับ หน่ ว ยงานอื่ นๆ นอกจากนี้ จะเป็นเครื่ อ งมือ ส าคั ญในการบริห ารของผู้ บ ริห าร
เพื่อควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้ผลสัมฤทธิ์กับ
ตามความต้องการของประชาชน
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่ ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงจัดทาแผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยการรวบรวมโครงการและ
กิจกรรมตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และที่ดาเนินงานเองโดยไม่ใช้
งบประมาณและโครงการกิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานอื่นที่เข้าดาเนินการในพื้นที่ตาบลถ้าใหญ่ ภายใต้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564)
ลักษณะของแผนกำรดำเนินงำน แผนดาเนินงาน เป็นการรวบรวมแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม การพัฒนาที่เทศบาลตาบลถ้าใหญ่ จะดาเนินการเองและที่หน่วยงานราชการอื่นๆ ที่ดาเนินการ
ในพื้ น ที่ โดยพิ จ ารณาจั ด หมวดหมู่ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ แ ละแนวทางพั ฒ นาที่ ก าหนดไว้ ใ นแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลถ้าใหญ่






วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำนประจำปี
เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการและกิจกรรม การพัฒนาที่ดาเนินการจริงทั้งหมดใน
พื้นที่ประจาปีงบประมาณ 2561 ของเทศบาลตาบลถ้าใหญ่
เพื่อกาหนดแนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาให้มีความชัดเจน ลดความซ้าซ้อนของโครงการ
กิจกรรมการพัฒนา
เพื่อเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิด
ประสิทธิภาพ
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานอื่น ในพื้นที่
เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย ประหยัด ลดความไม่แน่นอน และเป็นการควบคุม
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ขั้นตอนในกำรจัดทำแผนดำเนินงำน
ขั้นตอนในการดาเนินการจัดทาแผนดาเนินงาน แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของเทศบาลตาบลถ้าใหญ่ หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าครัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตาบลถ้าใหญ่ จาก
 งบประมาณรายจ่ายประจาปี
 โครงการ/กิ จ กรรมตามแผนพั ฒ นา 3 ปี ที่ ด าเนิ น การเองโดยไม่ ใ ช้
งบประมาณ
 โครงการ/กิจกรรมจากแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด แล้ ว
จัดทาร่างแผนดาเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณาร่ า งแผนด าเนิ น งาน แล้ ว เสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนดาเนินงาน
ประโยชน์ของกำรจัดทำแผนดำเนินงำน
การจัดทาแผนดาเนินงาน จะช่วยให้การปฏิบัติงานมีความชัดเจน ลดความซ้าซ้อน เกิดการ
ประสานและบู ร ณาการการท างานระหว่ า งหน่ ว ยงาน ท าให้ เ ห็ น ถึ ง ความเชื่ อ มโยงระหว่ า งแนวทาง
การดาเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้
เทศบาล น ามาตั ดสิ น ใจก าหนดแนวทางการด าเนิ น งาน และใช้ ท รัพ ยากรการบริห ารท้ อ งถิ่น อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ แก่สาธารณะสูงสุด และทาให้เทศบาลมีทิศทางการดาเนินงานที่ชัดเจน
ทาให้เทศบาลมีการพัฒนาพื้นที่ไม่ซ้าซ้อนกับหน่วยงานอื่น ทาให้ได้ทราบล่วงหน้าว่าจะดาเนินการอะไรบ้าง
เพื่อประชาชน ได้ข้อมูลในการติดตาม และตรวจสอบการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลให้เป็นไป
ด้วยความถูกต้อง
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ยุทธศาสตร์
แผนงาน
1. ด้านการศึกษา
1.1 แผนงานการศึกษา
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
รวม
2. ด้านสิ่งแวดล้อม
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
(งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)
2.2 แผนงานสาธารณสุข

รวม

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่
จานวนโครงการ
คิดเป็นร้อยละ
จานวน
ทีด่ าเนินการ
ของโครงการ
งบประมาณ
ทัง้ หมด

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ
ทัง้ หมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

19

15.57

7,361,140

11.15

กองการศึกษา

2

1.64

220,000

0.33

สานักปลัด

21

17.21

7,581,140

11.48

4

3.28

5,150,000

7.80

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

1

0.82

10,000

0.02

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

5

4.10

5,160,000

7.81

ยุทธศาสตร์
แผนงาน
3. ด้านการเมือง การบริหาร
3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

4
คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

จานวนโครงการ
ทีด่ าเนินการ

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

16

13.11

19,511,490

29.55

สานักปลัดเทศบาล

2

1.64

40,000

0.06

สานักปลัดเทศบาล

3.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน

1

0.82

3,000

0.00

สานักปลัดเทศบาล

3.4 แผนงานงบกลาง

1

0.82

70,000

0.11

กองการศึกษา

20

16.39

19,624,490

29.72

4. ด้านเศรษฐกิจ
4.1 แผนงานบริหารทัว่ ไป

2

1.64

430,000

0.65

สานักปลัดเทศบาล

4.2 แผนงานการเกษตร

3

2.46

1,080,000

1.64

สานักปลัดเทศบาล

2

1.64

30,000

0.05

สานักปลัดเทศบาล

7

5.74

1,540,000

2.33

3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

รวม

4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

รวม

ยุทธศาสตร์
แผนงาน
5. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน
(งานไฟฟ้า ถนน สะพาน ท่อระบายนา)

5
คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

จานวนโครงการ
ทีด่ าเนินการ

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

10

8.20

4,590,500

6.95

กองช่าง

2

1.64

800,000

1.21

กองช่าง

12

9.84

5,390,500

8.16

3

2.46

818,000

1.24

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

6

4.92

180,000

0.27

สานักปลัดเทศบาล

6.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

14

11.48

754,000

1.14

กองการศึกษา

10

8.20

765,000

1.16

สานักปลัดเทศบาล

4

3.28

15,332,000

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน
(ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปา แหล่งนา )
รวม
6. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
6.1 แผนงานสาธารณสุข

6.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน
6.5 แผนงานงบกลาง

23.22 สานักปลัด/กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์
แผนงาน
บัญชีจานวนครุภัณฑ์
รวม
รวมทัง้ สิ้น
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คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

จานวนโครงการ
ทีด่ าเนินการ

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

20

16.39

8,894,600

13.47

57
122

46.72

26,743,600
66,039,730

40.50

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ทุกกอง
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แบบ ผด. 02
บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
1.1 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
1 สนับสนุนอุปกรณ์และสื่อ

สนับสนุนอุปกรณ์และสื่อการเรียน

การเรียนการสอนให้กับศูนย์ การสอน เช่น หนังสือ เครื่องเขียน
พัฒนาเด็กเล็ก

เครื่องขยายเสียง ฯลฯ ให้กับศูนย์

งบ
ประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

20,000 - ศพด. วัดไตรวิทยาราม กองการศึกษา

- ศพด. บ้านนาตาแย้ม
- ศพด. บ้านน้าพุ

พัฒนาเด็กเล็ก จ้านวน 3 ศูนย์
3 โครงการวันเด็กแห่งชาติ

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจ้าปี 2561

4 โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษาของ ศพด.
และบุคลากรใน ศพด.

จ้านวน 3 ศูนย์

200,000 ค่าย ตชด.42

กองการศึกษา

40,000 - ศพด. วัดไตรวิทยาราม กองการศึกษา

- ศพด. บ้านนาตาแย้ม
- ศพด. บ้านน้าพุ

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.
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
1.1 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
5 โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม(นม) ศพด.

6 โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม(นม) โรงเรียน

เด็กเล็ก ใน ศพด.
จ้านวน 3 ศูนย์

นักเรียนสังกัด สพฐ จ้านวน
จ้านวน 5 โรงเรียน

สังกัด สพฐ

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เด็กเล็ก ใน ศพด.
บริหารสถานศึกษา

จ้านวน 3 ศูนย์

(อาหารกลางวัน)
8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย นักเรียนสังกัด สพฐ จ้านวน
บริหารสถานศึกษา
(อาหารกลางวัน)

จ้านวน 5 โรงเรียน

งบ
ประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

517,380 - ศพด. วัดไตรวิทยาราม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

- ศพด. บ้านนาตาแย้ม
- ศพด. บ้านน้าพุ
1,331,760 - โรงเรียนบ้านน้าพุ

กองการศึกษา

- โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม
- โรงเรียนบ้านจ้าปา
- โรงเรียนวัดถ้าใหญ่
- โรงเรียนมหาราช 3
1,323,000 - ศพด. วัดไตรวิทยาราม

กองการศึกษา

- ศพด. บ้านนาตาแย้ม
- ศพด. บ้านน้าพุ
2,740,000 - โรงเรียนบ้านน้าพุ
กองการศึกษา
- โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม
- โรงเรียนบ้านจ้าปา
- โรงเรียนวัดถ้าใหญ่
- โรงเรียนมหาราช 3

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.

9
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
1.1 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
9 โครงการส่งเสริมการ

จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการศึกษา

จัดกิจกรรม เช่นพิธมี อบ
ประกาศนียบัตร , ฯลฯ ให้
เด็กนักเรียนในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
จ้านวน 3 ศูนย์

11 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้

จัดอบรม/ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ส้าหรับศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ส้าหรับศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

สถานที่
ดาเนินการ

20,000 - โรงเรียนบ้านน้าพุ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

- โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม
- โรงเรียนบ้านจ้าปา
- โรงเรียนวัดถ้าใหญ่
- โรงเรียนมหาราช 3

จัดกิจกรรมด้านการศึกษา

10 โครงการวันวิชาการ ศพด.

งบ
ประมาณ
(บาท)

จ้านวน 3 ศูนย์

20,000 - โรงเรียนบ้านน้าพุ

กองการศึกษา

- โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม
- โรงเรียนบ้านจ้าปา
- โรงเรียนวัดถ้าใหญ่
- โรงเรียนมหาราช 3
20,000 - โรงเรียนบ้านน้าพุ

- โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม
- โรงเรียนบ้านจ้าปา
- โรงเรียนวัดถ้าใหญ่
- โรงเรียนมหาราช 3

กองการศึกษา

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.
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
1.1 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
12 โครงการจัดหาครูและ

จัดหาผู้ดูแลเด็กและบุคลากร

บุคลากรสนับสนุน

สนับสนุนการสอนส้าหรับ

การศึกษาที่ขาดแคลน

สถานศึกษาในสังกัด

งบ
ประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

360,000 - ศพด. วัดไตรวิทยาราม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

- ศพด. บ้านนาตาแย้ม
- ศพด. บ้านน้าพุ

ไม่น้อยกว่า 3 คน
13 โครงการจัดกิจกรรมแสดง
ผลงานทางวิชาการ
14 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้

บุคลากรทางการศึกษา

จ้านวน 3 ศูนย์

- ศพด. บ้านนาตาแย้ม
- ศพด. บ้านน้าพุ
50,000 - ศพด. วัดไตรวิทยาราม
- ศพด. บ้านนาตาแย้ม
- ศพด. บ้านน้าพุ
50,000 - ศพด. วัดไตรวิทยาราม
- ศพด. บ้านนาตาแย้ม
- ศพด. บ้านน้าพุ

จัดกิจกรรมวันส้าคัญของชาติ

50,000

เด็กเล็กใน ศพด. จ้านวน 3 แห่ง
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

โดยภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

โดยปราชญ์ทอ้ งถิ่น

15 โครงการประชุมผู้ปกครอง

จัดประชุมผู้ปกครอง
ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็

16 โครงการจัดกิจกรรม
วันส้าคัญของชาติ ศาสนา

ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ

พระมหากษัตริย์และ

ปรเพณีทอ้ งถิ่นจ้าเป็น และสมควร

ประเพณีทอ้ งถิ่น

30,000 - ศพด. วัดไตรวิทยาราม

กองการศึกษา

กองการศึกษา
ศพด.ทัง 3 ศูนย์
กองการศึกษา
ศพด.ทัง 3 ศูนย์

- ศพด. วัดไตรวิทยาราม กองการศึกษา
- ศพด. บ้านนาตาแย้ม ศพด.ทัง 3 ศูนย์
- ศพด. บ้านน้าพุ

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.
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
1.1 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบ
ประมาณ
(บาท)

17 โครงการพัฒนาการจัดท้า

50,000

แผนการสอน

จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัดท้า
แผนการสอนอย่างน้อย
ปีละ 1 ครัง

18 โครงการส่งเสริมการเรียน
นอกสถานที่

19 โครงการสนับสนุน

บุคลากรทางการศึกษา
เด็กเล็กใน ศพด. จ้านวน 3 แห่ง

เด็กเล็กใน ศพด. จ้านวน 3 แห่ง

สถานศึกษา
จัดการแข่งขันกีฬา ศพด.
ในสังกัดเทศบาลต้าบลถ้าใหญ่
ปีละ 1 ครัง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ศพด. วัดไตรวิทยาราม กองการศึกษา
- ศพด. บ้านนาตาแย้ม ศพด.ทัง 3 ศูนย์
- ศพด. บ้านน้าพุ

30,000 - ศพด. วัดไตรวิทยาราม

กองการศึกษา

- ศพด. บ้านนาตาแย้ม
- ศพด. บ้านน้าพุ
459,000 - ศพด. วัดไตรวิทยาราม

- ศพด. บ้านนาตาแย้ม
- ศพด. บ้านน้าพุ

ค่าใช้จ่ายการบริหาร

20 โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก

สถานที่
ดาเนินการ

50,000 - ศพด. วัดไตรวิทยาราม

- ศพด. บ้านนาตาแย้ม
- ศพด. บ้านน้าพุ

กองการศึกษา
ศพด.ทัง 3 ศูนย์

กองการศึกษา
ศพด.ทัง 3 ศูนย์

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.
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แบบ ผด. 02
บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
1 โครงการสนับสนุน
สนับสนุน / อุดหนุนงบประมาณ
องค์กรสตรีต้าบลถ้าใหญ่
ในการท้ากิจกรรมต่าง ๆ
ของกลุ่มสตรีต้าบลถ้าใหญ่
2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการชุมชน

จัดอบรม ทัศนศึกษาดูงาน/
ประชุม/จัดกิจกรรมต่างๆ
ในการพัฒนาศักยภาพ
ของคณะกรรมการชุมชน

งบ
ประมาณ
(บาท)
20,000

200,000

สถานที่
ดาเนินการ
ที่ท้าการ
กลุ่มสตรี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ส้านักปลัด
เทศบาล

ส้านักปลัด
เทศบาล

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.
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แบบ ผด. 02
บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานก้าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
1 โครงการจัดหาที่รองรับ
จัดหาภาชนะรองรับขยะ
ขยะในพืนที่ต้าบลถ้าใหญ่ ภายในพืนที่ต้าบลถ้าใหญ่
2 โครงการจ้างเหมา
ก้าจัดขยะในสถานที่
เอกชนหรือราชการ

จ้างเหมาเอกชนก้าจัดขยะ

3 โครงการจัดซือรถก้าจัด
ขยะอัดท้าย

จัดซือรถก้าจัดขยะ
อัดท้ายชนิด 6 ล้อ
จ้านวน 1 คัน

4 โครงการจ้างเหมาจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยไปก้าจัด

จ้างเหมาบริการจัดเก็บ/ขนขยะ
ประจ้ารถขยะ

งบ
ประมาณ
(บาท)
50,000

800,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
พืนที่
กองสาธารณสุข
ต้าบลถ้าใหญ่ และสิ่งแวดล้อม
พืนที่
ของเอกชน

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

3,500,000

เทศบาล
กองสาธารณสุข
ต้าบลถ้าใหญ่ และสิ่งแวดล้อม

800,000

เทศบาล
กองสาธารณสุข
ต้าบลถ้าใหญ่ และสิ่งแวดล้อม
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แบบ ผด. 02
บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
2.2 แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
1 โครงการอบรมเยาวชนอนุรักษ์
อบรมเยาวชนต้นแบบ
สิ่งแวดล้อม
รักษ์สิ่งแวดล้อม
จ้านวน 1 ครัง

งบ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ประมาณ ดาเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
หลัก
10,000 จ้านวน กองสาธารณสุข
ครัง
และสิ่งแวดล้อม

15
แบบ ผด. 02
บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
1 โครงการประชุมประชาคม
จัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟัง
เพื่อจัดท้าแผนพัฒนาเทศบาล ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนและจัดท้าแผน
พัฒนาเทศบาล จ้านวน 1 ครัง

งบ
ประมาณ
(บาท)
20,000

สถานที่
ดาเนินการ
พืนที่
ต้าบลถ้าใหญ่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ส้านักปลัด
เทศบาล

2 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่
พบประชาชน

จัดกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่
พบประชาชน จ้านวน 1 ครัง

25,000

พืนที่
ต้าบลถ้าใหญ่

ส้านักปลัด
เทศบาล

3 โครงการจัดกิจกรรม
วันเทศบาล

จัดกิจกรรมวันเทศบาล
จ้านวน 1ครัง

15,000

เทศบาล
ต้าบลถ้าใหญ่

ส้านักปลัด
เทศบาล

พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
4 โครงการฝึกอบรมและ
จัดฝึกอบรม และทัศนศึกษา
ทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหาร, ดูงานของผู้บริหาร ,สมาชิก
,สมาชิกสภาเทศบาล,
สภาเทศบาลพนักงานเทศบาล,
พนักงานเทศบาล,ลูกจ้างประจ้า, ลูกจ้างประจ้าพนักงานจ้าง,
พนักงานจ้าง,ผู้น้าชุมชน
ผู้น้าชุมชนและกลุ่มองค์กร
และกลุ่มองค์กรต่างๆ
ต่างๆ ปีละ 1 ครัง

งบ
ประมาณ
(บาท)
200,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ส้านักปลัด
เทศบาล

เทศบาล
ต้าบลถ้าใหญ่

ส้านักปลัด
เทศบาล

จ้านวน
อาคาร

ส้านักปลัด
เทศบาล/
กองช่าง

5 โครงการประดับธงชาติและธง
ตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถและพระบรม
วงศ์ศานุวงค์ทกุ พระองค์

จัดซือธงชาติและธงตรา
สัญลักษณ์ใน วันส้าคัญต่าง ๆ
ดังนี
1.แท่นปักธง พร้อมเสา
2. ธงชาติ
3. ธงตราสัญลักษณ์

40,000

6 โครงการก่อสร้างอาคาร
ส้านักงานเทศบาลต้าบลถ้าใหญ่
(แห่งใหม่) พร้อมปรับปรุง
ภูมิทศั น์

ก่อสร้างอาคารส้านักงาน
เทศบาลต้าบลถ้าใหญ่
จ้านวน 1 หลัง พร้อมปรับปรุง
ภูมิทศั น์(ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต้าบลถ้าใหญ่)

16,690,000

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.
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
7 โครงการจัดท้าป้าย
จัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
โครงเหล็ก จ้านวน 10 ป้าย

งบ
ประมาณ
(บาท)
72,000

สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาล
ต้าบลถ้าใหญ/
พืนที่เทศบาล
ต้าบลถ้าใหญ่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ส้านักปลัด
เทศบาล

8 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
จัดฝึกอบรมบุคลากร/ส่ง
บุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน บุคลากเข้ารับการอบรม

200,000 เทศบาลต้าบลถ้าใหญ่/
หน่วยงานอื่น

ส้านักปลัด
เทศบาล

9 โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จัดท้าสื่อโฆษณาและสื่อ
เกี่ยวกับกิจการเทศบาล
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เช่น
แผ่นปลิว,แผ่นพับ,สปอร์ทวิทยุ
โทรทัศน์ ฯลฯ
10 โครงการเลือกตัง
เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ
นายกเทศมนตรีและ
ในการด้าเนินการเลือกตัง
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี

110,000

เทศบาล
ต้าบลถ้าใหญ

ส้านักปลัด
เทศบาล

702,490

พืนที่
ต้าบลถ้าใหญ่

ส้านักปลัด
เทศบาล

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.
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
11 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
จัดท้ากิจกรรมต่างๆ เช่น
การจัดเก็บภาษีรายได้
- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ช้าระภาษี
- มอบของของรางวัล/ของ
ที่ระลึกให้ผู้ช้าระภาษีดีเด่น
ประจ้าปี
-ให้บริการออกจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่ในเขตเทศบาล

งบ
ประมาณ
(บาท)
30,000

สถานที่
ดาเนินการ
พืนที่
ต้าบลถ้าใหญ่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองคลัง

12 โครงการจัดท้าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

จัดท้าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

350,000

พืนที่
ต้าบลถ้าใหญ่

กองคลัง

13 โครงการปรับปรุง
อินเตอร์เน็ตต้าบล

ปรับปรุง / จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส้าหรับบริการ
ประชาชน
ด้าเนินการตามโครงการ/
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เช่น
การจ้างเหมาบริการต่างๆ ,
ซือดวงตราไปรษณีย์,

30,000

เทศบาล
ต้าบลถ้าใหญ่

ส้านักปลัด
เทศบาล

จ้านวน
กิจกรรม

ส้านักปลัด
เทศบาล

14 โครงการด้าเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
และประชาชน

1,000,000

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.
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แบบ ผด. 02
บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
1 โครงการสนับสนุน
สนับสนุนงบประมาณ / ประชุม/
กระบวนการทบทวน ปรับปรุง อบรมให้ความรู้ในกระบวนการ
พัฒนาคุณภาพแผนชุมชน
ทบทวน ปรับปรุง พัฒนาแผน
ชุมชน ปีละ 1 ครัง
2 โครงการส่งเสริมให้ความรู้
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี
และบุคคลในครอบครัว

จัดอบรม / กิจกรรมให้ความรู้
ผู้บริหารท้องถิ่น,พนักงานส่วนท้องถิ่น
ผู้น้าชุมชน และประชาชนทั่วไป

งบ
ประมาณ
(บาท)
20,000

20,000

สถานที่
ดาเนินการ
พืนที่
ต้าบลถ้าใหญ่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ส้านักปลัด
เทศบาล

เทศบาล
ต้าบลถ้าใหญ่

ส้านักปลัด
เทศบาล

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.
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แบบ ผด. 02
บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
3.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
1 โครงการสร้างความปรองดอง สนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรม
สมานฉันท์ในชุมชน
ในการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์

งบ
ประมาณ
(บาท)
3,000

สถานที่
ดาเนินการ
พืนที่
ต้าบลถ้าใหญ่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ส้านักปลัด
เทศบาล

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.
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แบบ ผด. 02
บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
3.4 แผนงานงบกลาง
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
1 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับ
ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ครูผู้ดูแลเด็ก ของ ศพด.
ส้าหรับผู้บริหาร, สมาชิกสภา
ตามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ
เทศบาล, พนักงานเทศบาล,
ระหว่างกรมส่งเสริมกับมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างประจ้า และพนักงานจ้าง สวนดุสิต
ของเทศบาลต้าบลถ้าใหญ่

งบ
ประมาณ
(บาท)
70,000

สถานที่
ดาเนินการ
สถาบัน
การศึกษา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ส้านักปลัด
เทศบาล

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.
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แบบ ผด. 02
บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
4.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
1 โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์
ปรับปรุงภูมิทศั น์ในเขตเทศบาล
ภายในเขตเทศบาล
ต้าบลถ้าใหญ่
ต้าบลถ้าใหญ่

2 โครงการเปิดแหล่งท่องเที่ยว
เพื่อต้อนรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

เปิดแหล่งท่องเที่ยวและ
ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยว
รู้จักสถานที่ทอ่ งเที่ยวในเขต
เทศบาลเพิ่มขึน

งบ
ประมาณ
(บาท)
400,000

30,000

สถานที่
ดาเนินการ
พืนที่
ต้าบลถ้าใหญ่

พืนที่
ต้าบลถ้าใหญ่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ส้านักปลัด
เทศบาล

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.
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แบบ ผด. 02
บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
4.2 แผนงานการเกษตร
ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
1 โครงการสนับสนุนศูนย์บริการ อุดหนุนงบประมาณให้ศูนย์เทคโนโลยี
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
เกษตรกรประจ้าต้าบล เช่น ค่าจ้าท้าแผน
การเกษตรประจ้าต้าบล
พัฒนาเกษตรกร การรวมกลุ่มและพัฒนา
กลุ่ม การฝึกอบรมอาชีพ ฯลฯ

งบ
ประมาณ
(บาท)
10,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
ศูนย์
ส้านักปลัด
ถ่ายทอดฯ
เทศบาล
ส้านักงานเกษตร
อ้าเภอ

2 ขุดลอกห้วย/หนอง/คลองบึง
และก้าจัดวัชพืช ในพืนที่
เทศบาลต้าบลถ้าใหญ่

ขุดลอกห้วย/หนอง/คลองบึง
และก้าจัดวัชพืชในแหล่งน้า
ในพืนที่เทศบาลต้าบลถ้าใหญ๋

400,000 พืนที่เทศบาล
(งบ อปท.) ต้าบลถ้าใหญ่

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างฝายน้าล้น
สายวังปริง หมู่ที่ 1

1. ก่อสร้างฝายน้าล้นบ้านวังปริง
ขนาดกว้าง 3 มตร ยาว 17 เมตร
สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร (ตามรายละเอียด
แบบแปลนของเทศบาลต้าบลถ้าใหญ่
ก้าหนด)

670,000

กองช่าง

หมู่ที่ 1

24
แบบ ผด. 02
บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
1 ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมอาชีพกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
ในชุมชน เช่นกลุ่มเลียงสัตว์ ฯลฯ

2 โครงการสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ส้าหรับ
ท้ากิจกรรมในชุมชน

สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ให้ชุมชน
เช่น อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
เพื่อบริการสาธารณะของชุมชน

งบ
ประมาณ
(บาท)
20,000

10,000

สถานที่
ดาเนินการ
พืนที่
ต้าบลถ้าใหญ่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ส้านักปลัด
เทศบาล

พืนที่
ต้าบลถ้าใหญ่

ส้านักปลัด
เทศบาล

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.
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แบบ ผด. 02
บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
4.4 แผนงานงบกลาง
ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
1 โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการ กลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชน
ชุมชนต้าบลถ้าใหญ่
ต้าบลถ้าใหญ่

งบ
สถานที่
ประมาณ
ดาเนินการ
(บาท)
250,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ส้านักปลัด
เทศบาล

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.
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แบบ ผด. 02
บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้า ถนน ท่อระบายน้า)
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เสริมเหล็กสายห้วยเล้าหมู หมู่ที่ 2 สายห้วยเล้าหมู หมู่ที่ 2
ผิวจราจรกว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.
ระยะทาง 500 ม. หรือพืนที่
ไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. พร้อม
วางท่อระบายน้าเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 X 100 (มอก.ชัน 3)
จ้านวน 7 ท่อน พร้อมติดตังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการป้ายถาวร
จ้านวน 1 ป้าย

งบ
สถานที่
ประมาณ ดาเนินการ
(บาท)
1,105,000 หมู่ที่ 2

หน่วยงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
กองช่าง
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้า ถนน ท่อระบายน้า)
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
2 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย
ถนนสายนางพร้อม หมู่ที่ 8
บ้านนางพร้อม หมู่ที่ 8
ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. หนา 0.05 ม.
ระยะทาง 415 ม. หรือพืนที่
ไม่น้อยกว่า 1,459 ตร.ม.
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของ
เทศบาลต้าบลถ้าใหญ่ก้าหนด)
พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการป้ายถาวร จ้านวน 1 ป้าย

3 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน
สายแยกบ้านผู้ใหญ่พล - สี่แยก
ห้วยขัน หมู่ที่ 10

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตถนนสายแยกบ้านผู้ใหญ่พล สี่แยกห้วยขัน หมู่ที่ 10 ผิวจราจรกว้าง
4.00 ม. หนา 0.05 ม.ระยะทาง 508 ม.
หรือพืนที่ไม่น้อยกว่า 2,032 ตร.ม.
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาล
ต้าบลถ้าใหญ่ก้าหนด) พร้อมติดตังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการป้ายถาวร
จ้านวน 1 ป้าย

งบ
สถานที่
ประมาณ ดาเนินการ
(บาท)
623,000 หมู่ที่ 8

837,000

หมู่ที่ 10

หน่วยงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
กองช่าง

กองช่าง
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้า ถนน ท่อระบายน้า)
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบ
สถานที่
ที่เกิดขึ้นจาก
ประมาณ ดาเนินการ
โครงการ
(บาท)
4 โครงการปรับปรุงถนนจากสามแยก ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก
205,500 หมู่ที่ 5
ข้างบ้านผู้ใหญ่วริ ัตน์ - ถนน คสล. จ้านวน 261 ลบ.ม. พร้อมบดอัดแน่น
สายหน้าผึง หมู่ที่ 5
ไม่น้อยกว่า 95% STANDARD PROCTOR
DENSITY ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.
ระยะทาง 435 ม. หรือพืนที่ไม่น้อยกว่า
1,740 ตร.ม. (ตามรายละเอียดแบบแปลน
ของเทศบาลต้าบลถ้าใหญ่ก้าหนด)
พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการป้ายถาวร จ้านวน 1 ป้าย
5 โครงการติดตังไฟฟ้าสาธารณะ
พร้อมพาดสายไฟดับทุกชุมชน

ติดตังไฟฟ้าสาธารณะทุกชุมชน
ในเขตเทศบาลต้าบลถ้าใหญ่

6 โครงการวางท่อ/วางบล็อคคอนกรีต/ วางท่อ/วางบล็อคคอนกรีต/
ปรับปรุงท่อระบายน้า
ปรับปรุงที่ระบายน้าภายในต้าบล
ภายในต้าบล ม.1-10
หมู่ที่ 1 - 10

หน่วยงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
กองช่าง

300,000 ชุมชนในเขต
ท.ต. ถ้าใหญ่

กองช่าง

400,000 พืนที่ในเขต
ท.ต.ถ้าใหญ่

กองช่าง
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้า ถนน ท่อระบายน้า)
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
7 โครงการตีเส้นจราจรถนน
ตีเส้นจราจรถนนในเขตรับผิดชอบ
ในเขตรับผิดชอบของเทศบาล
ของเทศบาลต้าบลถ้าใหญ่
ต้าบลถ้าใหญ่
หมู่ที่ 1-10

งบ
สถานที่
ประมาณ ดาเนินการ
(บาท)
400,000 ถนนในเขต
รับผิดชอบ
ทต.ถ้าใหญ่

หน่วยงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
กองช่าง

8 โครงการซ่อมแซม หลุ่ม บ่อ ถนน
ในเขตเทศบาลต้าบลถ้าใหญ่
อันเนื่องมาจากภัยพิบตั ิ

ซ่อมแซม หลุม บ่อ ในเขต
เทศบาลต้าบลถ้าใหญ่

400,000 ถนนในเขต
รับผิดชอบ
ทต.ถ้าใหญ่

กองช่าง

9 โครงการติดตังกระจกส่องโค้ง
ภายในเขตเทศบาลต้าบลถ้าใหญ่

ติดตังกระจกส่องโค้ง ภายในเขต
เทศบาลต้าบลถ้าใหญ่

20,000 ถนนในเขต
รับผิดชอบ
ทต.ถ้าใหญ่

กองช่าง

30
แบบ ผด. 02
บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน (ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปา แหล่งน้า )
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
1 โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบประปา ม.1-10
ประปาหมู่บา้ น ม.1-10
2 โครงการขุดลอกห้วย/หนอง/คลอง/ ขุดลอกห้วย/หนอง/คลอง/
บึง ภายในเขตเทศบาลต้าบลถ้าใหญ่ บึง ภายในเขตเทศบาลต้าบลถ้าใหญ่
หมู่ที่ 1 - 10
หมู่ที่ 1 - 10

งบ
ประมาณ
(บาท)
400,000

สถานที่
ดาเนินการ
หมู่ที่ 1-10

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

400,000

หมู่ที่ 1-10

กองช่าง

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.
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แบบ ผด. 02
บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
6.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
1 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน - สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์
และควบคุมโรคติดต่อ
ในการป้องกันโรคติดต่อ เช่น
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ,
สารเคมีพน่ หมอกควันฯลฯ

4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบตั ิงานด้าน
สาธารณสุข

จ้างเหมาบุคลากรผู้มีวฒ
ุ ดิ ้าน
สาธารณสุข ปฏิบตั ิงาน
ในต้าแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการ
สุขาภิบาล จ้านวน 1 คน

งบ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ประมาณ
ดาเนินการ
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
หลัก
50,000 พืนที่เทศบาล กองสาธารณสุข
ต้าบลถ้าใหญ่ และสิ่งแวดล้อม

120,000

เทศบาล กองสาธารณสุข
ต้าบลถ้าใหญ่ และสิ่งแวดล้อม
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
6.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
6 โครงการจ้างเหมาบริการ
จ้างเหมาบริการรายบุคคล
รายบุคคลเพิ่มประสิทธิภาพ หรือปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับ
งานรักษาความสะอาดและ 1. ประจ้ารถบรรทุกขยะ
การป้องกันโรค
จ้านวน 2 คน
2. ตัดหญ้าหรือปรับปรุง
ภูมิทศั น์และกวาดเก็บขยะ
ในเขตเทศบาล จ้านวน 3 คน
3. ฉีดพ่นสารเคมี ก้าจัดยุง
และพาหนะน้าโรค
จ้านวน 1 คน
รวมทังหมด 6 คน

งบ
ประมาณ
(บาท)
648,000

สถานที่
ดาเนินการ
จ้านวนคน

หน่วยงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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แบบ ผด. 02
บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
1 โครงการสนับสนุนและส่งเสริม สนับสนุนและส่งเสริมศูนย์พฒ
ั นา
ศูนย์พฒ
ั นาครอบครัวในชุมชน ครอบครัวในชุมชนต้าบลถ้าใหญ่
เทศบาลต้าบลถ้าใหญ่
เช่น กิจกรรมต่าง ๆ

2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ
เด็ก คนชรา คนพิการ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ปว่ ยเอดส์

สนับสนุนการด้าเนินตามโครงการ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บา้ น
(อผสม.) คนพิการ ผู้ปว่ ยเอดส์

3 โครงการรดน้าด้าหัวผู้สูงอายุ

จัดกิจกรรมรดน้าด้าหัวผู้สูงอายุ
ในต้าบลถ้าใหญ่ เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหาร

งบ
สถานที่
ประมาณ
ดาเนินการ
(บาท)
20,000 พืนที่เทศบาล
ต้าบลถ้าใหญ่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ส้านักปลัด
เทศบาล

10,000 พืนที่เทศบาล
ต้าบลถ้าใหญ่

ส้านักปลัด
เทศบาล

100,000 พืนที่เทศบาล
ต้าบลถ้าใหญ่

ส้านักปลัด
เทศบาล

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.
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
4 โครงการสนับสนุนส่งเสริมชุมชน สนับสนุนและส่งเสริมชุมชน
ต้าบลถ้าใหญ่
ต้าบลถ้าใหญ่ เช่น อุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อบริการ
สาธารณะของชุมชน หรือ กิจกรรม
ต่าง ๆ ของชุมชน

งบ
สถานที่
ประมาณ
ดาเนินการ
(บาท)
10,000 พืนที่เทศบาล
ต้าบลถ้าใหญ่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ส้านักปลัด
เทศบาล

5 โครงการสนับสนุนและส่งเสริม สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม
กิจกรรมเด็กและเยาวชน
เด็กและเยาวชน เช่น กิจกรรม
ต่าง ๆ ของเด็กและเยาวชน
ในต้าบลถ้าใหญ่

20,000 พืนที่เทศบาล
ต้าบลถ้าใหญ่

ส้านักปลัด
เทศบาล

6 โครงการสนับสนุนกระบวนการ สนับสนุนการประชุมประชาคม/
ขับเคลื่อนแผนชุมชน
ผู้นา้ ชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การขับเคลื่อนแผนชุมชนระดับ
ชุมชน และระดับต้าบล เช่น
ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม ฯลฯ

20,000 พืนที่เทศบาล
ต้าบลถ้าใหญ่

ส้านักปลัด
เทศบาล

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.
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แบบ ผด. 02
บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
6.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
1 โครงการสนับสนุนการแข่งขัน สนับสนุนงบประมาณ,วัสดุ
กีฬาและการแข่งขันกรีฑา
อุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬา
นักเรียนและประชาชน
ประจ้าต้าบล ,การแข่งขันกรีฑา
นักเรียนและประชาชน ,
การแข่งขันกีฬาต่างๆ

งบ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ประมาณ
ดาเนินการ
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
หลัก
300,000 พืนที่เทศบาล กองการศึกษา
ต้าบลถ้าใหญ่

2 โครงการจัดซือวัสดุ อุปกรณ์
กีฬาให้ชุมชนในเขตเทศบาล

จัดซือวัสดุอุปกรณ์กีฬาต่างๆ
ให้ชุมชน

30,000 ชุมชนในพืนที่ กองการศึกษา
ต้าบลถ้าใหญ่

3 โครงการสนับสนุนส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาในระดับต่าง ๆ

สนับสนุนการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาต่าง ๆ
กับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น ค่าชุด
อุปกรณ์กีฬา เครื่องดื่ม เวชภัณฑ์

30,000

สถานที่
กองการศึกษา
ที่นักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขัน
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6.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
4 โครงการส่งเสริมงานประเพณี สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ศาสนา และวัฒนธรรม
ประเพณีต่าง ๆ การท้านุบ้ารุง
ฟื้นฟู สืบทอดด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น

งบ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ประมาณ
ดาเนินการ
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
หลัก
40,000 ชุมชนในพืนที่ กองการศึกษา
ต้าบลถ้าใหญ่

5 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นทุ่งสงสัมพันธ์
ต้านยาเสพติด

จัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นทุ่งสง
สัมพันธ์ จ้านวน 1 ครัง

30,000

สถานที่
ท้องถิ่นอ้าเภอ
จัดการแข่งขัน
ทุ่งสง

6 โครงการปฎิบตั ิธรรม

จัดกิจกรรมปฏิบตั ิธรรม
ปีละ 1 ครัง

40,000

สถานที่
ปฏิบตั ิธรรม

กองการศึกษา
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แบบ ผด. 02
บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
6.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
1 โครงการจัดซือ/ จัดหาอุปกรณ์ จัดซือ / จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องมือเครื่องใช้ให้แก่สมาชิก เครื่องใช้ ให้แก่สมาชิก อปพร.
อปพร.ในต้าบล
เช่น ชุด อปพร. ,ฯลฯ
2 โครงการฝึกอบรม/ทบทวน
สมาชิก อปพร.

ฝึกอบรม/ทบทวนสมาชิก อปพร.
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง

3 โครงการช่วยเหลือประชาชน
ที่ได้รับความเดือดร้อนจาก
สาธารณภัย

สนับสนุนงบประมาณ ,วัสดุ ,
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้รับ
ความเสียหาย

งบ
ประมาณ
(บาท)
5,000

สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาล
ต้าบลถ้าใหญ่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ส้านักปลัด
เทศบาล

50,000

เทศบาล
ต้าบลถ้าใหญ่

ส้านักปลัด
เทศบาล

500,000

พืนที่เทศบาล
ต้าบลถ้าใหญ่

ส้านักปลัด
เทศบาล

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.
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
6.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
4 โครงการฝึกซ้อมแผน
จัดอบรม / จัดกิจกรรมส่งเสริม
สาธารณภัย
ความรู้ เช่น ซักซ้อมวิธกี ารปฏิบตั ิ
กรณีเกิดเพลิงไหม้, ให้ความรู้
เกี่ยวกับการอัคคีภยั เบืองต้น

งบ
ประมาณ
(บาท)
20,000

สถานที่
ดาเนินการ
พืนที่เทศบาล
ต้าบลถ้าใหญ่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ส้านักปลัด
เทศบาล

5 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบตั ิเหตุทางถนน
อุบตั ิเหตุทางถนน เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหาร

60,000

เทศบาล
ต้าบลถ้าใหญ่

ส้านักปลัด
เทศบาล

6 โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับระเบียบวินัยจราจร

อบรมให้ความรู้เรื่องระเบียบ
จราจร,ทดสอบการขับขี่ ฯลฯ

5,000

เทศบาล
ต้าบลถ้าใหญ่

ส้านักปลัด
เทศบาล

7 โครงการติดตังป้ายจราจร
ในชุมชนเขตเทศบาล

ติดตังป้ายจราจรในชุมชน
เขตเทศบาลต้าบลถ้าใหญ่

5,000

พืนที่เทศบาล
ต้าบลถ้าใหญ่

ส้านักปลัด
เทศบาล

8 โครงการจัดท้าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เกี่ยวกับสาธารณภัย

จัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การป้องกันภัย จากสาธารณภัย
ต่าง ๆ

5,000 พืนที่เทศบาล
ต้าบลถ้าใหญ่

ส้านักปลัด
เทศบาล

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.
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6.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
9 โครงการจัดท้าแนวกันไฟ
จัดท้าแนวกันไฟในพืนที่เสี่ยงต่อ
ในพืนที่เทศบาลต้าบลถ้าใหญ่ การเกิดไฟป่า และไฟจาก
การจุดเผาในพืนที่ต้าบลถ้าใหญ่
10 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

จัดอบรมให้ความรู้ปอ้ งกัน /
มาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ให้เด็กเยาวชนและประชาชน
ในชุมชน ตามเป้าหมายของ
(ศป.ปส.อ.) ก้าหนด

งบ
สถานที่
ประมาณ
ดาเนินการ
(บาท)
50,000 พืนที่เทศบาล
ต้าบลถ้าใหญ่

65,000 ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอทุ่งสง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ส้านักปลัด
เทศบาล

ส้านักปลัด
เทศบาล

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.
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แบบ ผด. 02
บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
6.5 แผนงานงบกลาง
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
1 โครงการเบียยังชีพ ผู้สูงอายุ สนับสนุนเบียยังชีพ ให้ ผู้สูงอายุ
ในต้าบลถ้าใหญ่ ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
2 โครงการเบียยังชีพคนพิการ

สนับสนุนเบียยังชีพ ให้ คนพิการ
ในต้าบลถ้าใหญ่ ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

งบ
สถานที่
ประมาณ
ดาเนินการ
(บาท)
12,100,000 พืนที่เทศบาล
ต้าบลถ้าใหญ่

หน่วยงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
ส้านักปลัด
เทศบาล

2,832,000 พืนที่เทศบาล
ต้าบลถ้าใหญ่

ส้านักปลัด
เทศบาล

3 โครงการเบียยังชีพผู้ปว่ ยเอดส์ สนับสนุนเบียยังชีพ ให้ ผู้ปว่ ย
เอดส์ ในต้าบลถ้าใหญ่
งบประมาณ พ.ศ. 2561

120,000 พืนที่เทศบาล
ต้าบลถ้าใหญ่

ส้านักปลัด
เทศบาล

4 โครงการอุดหนุนสมทบกองทุน สนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้
ประกันสุขภาพเทศบาล
ด้าเนินการในกองทุนฯ
ต้าบลถ้าใหญ่

280,000 พืนที่เทศบาล กองสาธารณสุข
ต้าบลถ้าใหญ่ และสิ่งแวดล้อม
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แบบ ผด. 02
บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
3.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
1 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่
การด้าเนินงานของศูนย์ข้อมูล
อปท. ที่เป็นเจ้าภาพหลักในการ
ข่าวสารขององค์กรปกครอง
จัดการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ส่วนท้องถิ่นระดับอ้าเภอ
ตามโครงการศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซือหรือการจ้างของ
อปท.ระดับอ้าเภอทุ่งสง
2 สนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี
อ้าเภอทุ่งสง

อุดหนุนงบประมาณให้ที่ท้าการ
ปกครองเภอทุ่งสง ในการจัดงาน
รัฐพิธตี ่าง ๆ

งบ
สถานที่
ประมาณ
ดาเนินการ
(บาท)
20,000 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อ้าเภอทุ่งสง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ส้านักปลัด
เทศบาล

7,000 ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอทุ่งสง

ส้านักปลัด
เทศบาล

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.
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แบบ ผด. 02
บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
5.1 เคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
และระบบจ้าหน่ายไฟฟ้า อ้าเภอทุ่งสง และการไฟฟ้า
หมู่ที่ 1- 10
ส่วนภูมิภาคอ้าเภอร่อนพิบลู ย์

งบ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ประมาณ
ดาเนินการ
รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
หลัก
300,000 พืนที่เทศบาล
กองช่าง/
ต้าบลถ้าใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาขาทุ่งสง/ร่อนพิบลู ย์

43
แบบ ผด. 02
บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
6.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
1 โครงการสนับสนุนงาน
อุดหนุนงบประมาณให้ที่ท้าการ
ประเพณีเดือนสิบ
ปกครองเภอทุ่งสง ปีละ 1 ครัง

งบ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ประมาณ
ดาเนินการ
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
หลัก
15,000 ที่ท้าการปกครอง กองการศึกษา
อ้าเภอทุ่งสง

2 โครงการสนับสนุนการจัดงาน
เทศกาลประเพณีชักพระ
อ้าเภอทุ่งสง

อุดหนุนงบประมาณให้ที่ท้าการ
ปกครองเภอทุ่งสง ในการจัดงาน
ประเพณีชักพระ ปีละ 1 ครัง

65,000 ที่ท้าการปกครอง กองการศึกษา
อ้าเภอทุ่งสง

3 โครงการงานประเพณีมาฆบูชา
แห่ผ้าขึนธาตุ

อุดหนุนงบประมาณให้
ที่ท้าการปกครองเภอทุ่งสง
ในการสนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้า ขึนธาตุ

4,000 ที่ท้าการปกครอง กองการศึกษา
อ้าเภอทุ่งสง

4 โครงการอุดหนุนวัดไตรวิทยาราม
ในการจัดงานประเพณีชักพระ

อุดหนุนงบประมาณให้
วัดไตรวิทยาราม ปีละ 1 ครัง

40,000 วัดไตรวิทยาราม กองการศึกษา
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
6.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
5 โครงการอุดหนุนวัดจ้าปาวนาราม อุดหนุนงบประมาณให้
ในการจัดงานประเพณีชักพระ
วัดจ้าปาวนาราม ปีละ 1 ครัง

งบ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ประมาณ
ดาเนินการ
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
หลัก
40,000 วัดจ้าปาวนาราม กองการศึกษา

6 โครงการอุดหนุนวัดถ้าใหญ่
ในการจัดงานประเพณีชักพระ

อุดหนุนงบประมาณให้
วัดถ้าใหญ่ ปีละ 1 ครัง

40,000

วัดถ้าใหญ่

กองการศึกษา

7 โครงการอุดหนุนส้านักสงฆ์
ถ้าพระหอในการจัดงาน
ประเพณีชักพระ

อุดหนุนงบประมาณให้
ส้านักสงฆ์ถ้าพระหอ ปีละ 1 ครัง

40,000

ส้านักสงฆ์
ถ้าพระหอ

กองการศึกษา

8 โครงการอุดหนุนวัดนาตาแย้ม
ในการจัดงานประเพณีชักพระ

อุดหนุนงบประมาณให้
วัดนาตาแย้ม ปีละ 1 ครัง

40,000 วัดนาตาแย้ม กองการศึกษา

45
แบบ ผด. 02/1
บัญชีจานวนครุภณ
ั ฑ์
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

(บาท)
24,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองคลัง

20,000

กองคลัง

งบประมาณ

1 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ส้านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
บานเลื่อนกระจก 2 บาน
2 ชัน จ้านวน 3 ตู้

2 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ส้านักงาน ตู้ไม้เก็บระวางแผนที่
จ้านวน 1 ตู้

3 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ส้านักงาน เก้าอีหัวกลม
จ้านวน 2 ตัว

4,000

กองคลัง

4 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ส้านักงาน เก้าอีส้านักงานแบบล้อเลื่อน
ปรับสูงต่้า จ้านวน 2 ตัว

4,000

กองคลัง

5 การศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ Multifunction
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
ขาวด้า 1 เครื่อง

ค่าครุภณ
ั ฑ์

10,000 กองการศึกษา

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.

46
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

หน่วยงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
หลัก
44,000 กองการศึกษา

งบประมาณ

6 การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ จ้านวน 2 เครื่อง
ส้าหรับใช้งานในกองการศึกษาและ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

7 การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ก
จ้านวน 1 เครื่อง ส้าหรับใช้งาน
ในกองการศึกษา

21,000 กองการศึกษา

8 การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ส้านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
แบบ 2 ชัน มีฝากระจกปิด
จ้านวน 2 ตู้

10,000 กองการศึกษา

9 การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ส้านักงาน จัดซือเครื่องโทรสารแบบ
ใช้กระดาษธรรมดา
จ้านวน 1 เครื่อง

18,000 กองการศึกษา

10 การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ส้านักงาน จัดซือเครื่องปรับอากาศ
ขนาด 26,000 บีทยี ู จ้านวน 3 เครื่อง
ให้ ศพด. จ้านวน 3 ศูนย์

108,600 กองการศึกษา

47
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

หน่วยงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
หลัก
3,500,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ

11 แผนงานเคหะ ค่าครุภณ
ั ฑ์
และชุมชน
(งานก้าจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะจัดซือรถบรรทุกขยะอัดท้าย
ขนส่ง
ชนิด 6 ล้อ จ้านวน 1 คัน

12 แผนงานเคหะและ ค่าครุภณ
ั ฑ์
ชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์จัดซือเครื่องพริน
แบบพรินกระดาษ A3
จ้านวน 1 เครื่อง

53,000

กองช่าง

13 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์จัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส้าหรับประมวลผล
ของส้านักปลัด จ้านวน 1 เครื่อง

21,000

ส้านักปลัด
เทศบาล

14 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ส้านักงาน จัดซือชันเก็บเอกสาร แบบ 2 ชัน
บานเลื่อน จ้านวน 2 ตู้
เพื่อจัดเก็บเอกสารของส้านักปลัด

10,000

ส้านักปลัด
เทศบาล

15 งานรักษาความสงบค่าครุภณ
ั ฑ์
ภายใน

ครุภณ
ั ฑ์เครื่องดับเพลิจังดซือรถดับเพลิงของ
ส้านักงานเทศบาลต้าบล
ถ้าใหญ่ จ้านวน 1 คัน

4,500,000

ส้านักปลัด
เทศบาล

48
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

งบประมาณ
(บาท)
70,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ส้านักปลัด
เทศบาล
กองคลัง

16 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณ
ั ฑ์

ค่าบ้ารุงรักษาครุภณ
ั ฑ์ซ่อมแซม ครุภณ
ั ฑ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ในส้านักงานเทศบาล
และกองคลัง

17 งานรักษาความสงบค่าครุภณ
ั ฑ์
ภายใน

ค่าบ้ารุงรักษาครุภณ
ั ฑ์ซ่อมแซม ครุภณ
ั ฑ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ในงานป้องกัน ฯ

18 การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ค่าบ้ารุงรักษาครุภณ
ั ฑ์ซ่อมแซม ครุภณ
ั ฑ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ในกองการศึกษา

15,000 กองการศึกษา

19 สาธารณสุข

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ค่าบ้ารุงรักษาครุภณ
ั ฑ์ซ่อมแซม ครุภณ
ั ฑ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ในกองสาธารณสุข

10,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

20 เคหะและชุมชน ค่าครุภณ
ั ฑ์

ค่าบ้ารุงรักษาครุภณ
ั ฑ์ซ่อมแซม ครุภณ
ั ฑ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ในกองสาธารณสุข
และกองช่าง

450,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
กองช่าง

2,000

ส้านักปลัด
เทศบาล

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.

