แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตาบลถาใหญ่
อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนำ
แผนการดาเนิ นงานเทศบาลตาบลถาใหญ่ ประจาปี พ.ศ. 2564 ฉบับนี เป็นแผนที่แยก
ออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนการดาเนินงาน (Action Plan) จัดทาขึนหลังจากที่ได้มีการจั ดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีแล้ว เพื่อแสดงถึงเป้าหมายรายละเอียดแผนงาน/โครงการ กิจกรรม งบประมาณ
ระยะเวลาและแสดงถึงการดาเนินงานจริงทังหมดในพืนที่ของเทศบาลตาบลถาใหญ่ ซึ่งจะทาให้แนวทางในการ
ดาเนินงานมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึน
เทศบาลตาบลถาใหญ่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการดาเนินงานเทศบาลตาบลถาใหญ่ประจาปี
พ.ศ. 2564 ฉบั บ นี จะเป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญในการควบคุม การด าเนิ นการให้ เป็ น ไปอย่า งเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการติดตามการดาเนินงาน และการประเมินผลของเทศบาลตาบลถาใหญ่
ต่อไป

เทศบาลตาบลถาใหญ่

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 บทนา
- บทนา
- วัตถุประสงค์ของแผนดาเนินงาน
- ขั้นตอนการจัดทาแผนดาเนินงาน
- ประโยชน์ของแผนดาเนินงาน
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
- บัญชีสรุปโครงการ (ผด.01)
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)
- บัญชีจานวนครุภัณฑ์/งบประมาณ (ผด.02/1)
ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณของหน่วยงานอื่นที่มาดาเนินการในพืน้ ที่
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1
2
2
3 -5
6-37
39-51
52

1
ส่วนที่ 1
บทนำ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2559 ได้กาหนดให้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดทา
แผนการดาเนินงานประจาปีขึ้น โดยให้มีลักษณะที่แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
และการบริหารงบประมาณให้มีความชัดเจนมากขึ้น ลดความซ้าซ้อนของโครงการ มีการประสานและ
บู ร ณาการ การทางานกับ หน่ ว ยงานอื่ นๆ นอกจากนี้ จะเป็นเครื่อ งมือ ส าคั ญในการบริห ารของผู้ บ ริห าร
เพื่อควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้ผลสัมฤทธิ์กับ
ตามความต้องการของประชาชน
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่ ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงจัดทาแผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยการรวบรวมโครงการและ
กิจกรรมตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และที่ดาเนินงานเองโดยไม่ใช้
งบประมาณและโครงการกิ จ กรรมการพั ฒ นาของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ ข้ า ด าเนิ น การในพื้ น ที่ ต าบลถ้ าใหญ่
ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ลักษณะของแผนกำรดำเนินงำน แผนดาเนินงาน เป็นการรวบรวมแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม การพัฒนาที่ เทศบาลตาบลถ้าใหญ่ จะดาเนินการเองและที่หน่วยงานราชการอื่นๆ ที่ดาเนินการ
ในพื้นที่ โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานพัฒนาที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 5 ปี ของเทศบาลตาบลถ้าใหญ่






วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำนประจำปี
เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการและกิจกรรม การพัฒนาที่ดาเนินการจริงทั้งหมดใน
พื้นที่ประจาปีงบประมาณ 2564 ของเทศบาลตาบลถ้าใหญ่
เพื่อกาหนดแนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาให้มีความชัดเจน ลดความซ้าซ้อนของโครงการ
กิจกรรมการพัฒนา
เพื่อเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิด
ประสิทธิภาพ
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานอื่น ในพื้นที่
เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย ประหยัด ลดความไม่แน่นอน และเป็นการควบคุม

2
ขั้นตอนในกำรจัดทำแผนดำเนินงำน
ขั้นตอนในการดาเนินการจัดทาแผนดาเนินงาน แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของเทศบาลตาบลถ้าใหญ่ หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าครัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตาบลถ้าใหญ่ จาก
 งบประมาณรายจ่ายประจาปี
 โครงการ/กิ จ กรรมตามแผนพั ฒ นา 5 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 และตรวจสอบการดาเนินงานของเทศบาลให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง

3
ผด.01

ยุทธศาสตร์
แผนงาน
1. ด้านการศึกษา
1.1 แผนงานการศึกษา
รวม
2. ด้านสิ่งแวดล้อม
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
(งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)
2.2 แผนงานสาธารณสุข
รวม
3. ด้านการเมืองการปกครอง และบริหารจัดการ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่
จานวนโครงการ
คิดเป็นร้อยละ
จานวน
ทีด่ าเนินการ
ของโครงการ
งบประมาณ
ทัง้ หมด

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ
ทัง้ หมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

11

12.50

6,448,504

15.21

กองการศึกษา

11

12.50

6,448,504

15.21

2

2.27

1,924,000

4.54

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

2

2.27

140,000

0.33

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

4

4.55

2,064,000

4.87

14

15.91

2,464,000

5.81

สานักปลัดเทศบาล

1

1.14

40,000

0.09

สานักปลัดเทศบาล

1

4
คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ทัง้ หมด
1.14

รวม

16

4. ด้านเศรษฐกิจ
4.1 แผนงานบริหารทัว่ ไป
4.2 แผนงานการเกษตร

ยุทธศาสตร์
แผนงาน
3.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน

4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
4.4 แผนงานงบกลาง
ของชุมชน
รวม
5. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
5.1 แผนอุตสาหกรรมและการโยธา
(งานก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน/ประปา)
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม

จานวนโครงการ
ทีด่ าเนินการ

จานวน
งบประมาณ
3,000

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ
ทัง้ หมด
0.01

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

18.18

2,507,000

5.91

1

1.14

30,000

0.07

สานักปลัดเทศบาล

1

1.14

10,000

0.02

สานักปลัดเทศบาล

2

2.27

70,000

0.17

สานักปลัดเทศบาล

1

1.14

200,000

0.47

สานักปลัดเทศบาล

5

5.68

310,000

0.73

5

5.68

4,089,800

9.65

กองช่าง

5

5.68

1,350,000

3.18

กองช่าง

10

11.36

5,439,800

12.83

สานักปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์
แผนงาน
6. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
6.1 แผนงานสาธารณสุข

5
คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ทัง้ หมด

จานวนโครงการ
ทีด่ าเนินการ

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ
ทัง้ หมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

6

6.82

1,280,000

3.02

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

4

4.55

290,000

0.68

สานักปลัดเทศบาล

6.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

14

15.91

814,000

1.92

กองการศึกษา

14

15.91

1,902,400

4.49

สานักปลัดเทศบาล

4

4.55

15,900,000

42
88
63
151

47.73

25,626,200
42,395,504
1,953,100
44,348,604

6.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน
6.5 แผนงานงบกลาง
รวม
รวมทุกแผนงาน
บัญชีจานวนครุภัณฑ์
รวมทัง้ สิ้น

41.72

37.50 สานักปลัด/กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
60.45
4.40

ทุกกอง

6
แบบ ผด. 02
บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
1.1 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

1 โครงการอบรม พัฒนาผู้บริหาร อบรม พัฒนาผู้บริหาร เช่น การทาแผน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา

การสอน การวัดประเมินผลการศึกษา
การจัดการเรียนรู้และเสริมพัฒนา

งบ
ประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

30,000 - ศพด. วัดไตรวิทยาราม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

- ศพด. บ้านนาตาแย้ม
- ศพด. บ้านนาพุ

การเด็กเล็ก การพัฒนาทักษะการสอน ฯลฯ
2 โครงการวันเด็กแห่งชาติ

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจาปี 2564

3 การจัดกิจกรรมแสดงผลงาน

จัดกิจกรรมแสดงผลงานทางการศึกษา

ทางการศึกษา วันวิชาการ ศพด. ในสังกัด การยกย่องเด็กเล็กผู้มีผลการเรียนรู้
ที่ดี การมอบประกาศนียบัตรผู้สาเร็จการศึกษา
ฯลฯ

200,000 - ศพด. วัดไตรวิทยาราม

กองการศึกษา

- ศพด. บ้านนาตาแย้ม
- ศพด. บ้านนาพุ
20,000 - ศพด. วัดไตรวิทยาราม กองการศึกษา
- ศพด. บ้านนาตาแย้ม
- ศพด. บ้านนาพุ

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
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

4 สนับสนุนการจัดกิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

การสนับสนุนการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการเรียนรู้ของสถาน

ส่งเสริมการเรียนรู้ของสถานศึกษา

ศึกษาในสังกัด

ในสังกัด เช่น กิจกรรมกีฬาเด็กเล็ก

งบ
ประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

30,000 - ศพด. วัดไตรวิทยาราม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

- ศพด. บ้านนาตาแย้ม
- ศพด. บ้านนาพุ

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
ประชุมผู้ปกครองของนักเรียน
กิจกรรมทางศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมและกิจกรรมอื่นท ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5 โครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็กและ

การพัฒนาผู้ดูแลเด็กและบุคลากร

บุคลากรทางการศึกษาในศูนย์ ทางการศึกษาในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล
6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ของเทศบาล
ค่าหนังสือเรียน/ค่าอุปกรณ์

บริหารสถานศึกษา

การเรียน/ค่าเครื่องแบบนักเรียน/

(ค่าจัดการศึกษา)

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้เด็ก
นักเรียนในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
จานวน 3 ศูนย์ จานวน 120 คน

30,000 - ศพด. วัดไตรวิทยาราม

- ศพด. บ้านนาตาแย้ม
- ศพด. บ้านนาพุ
135,600 - ศพด. วัดไตรวิทยาราม

- ศพด. บ้านนาตาแย้ม
- ศพด. บ้านนาพุ

กองการศึกษา

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
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

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

จัดทา/จัดหาอาหาร จ้างเหมา

บริหารสถานศึกษา

ในการประกอบอาหารกลางวัน

(โครงการอาหารกลางวัน)

ให้เด็กนักเรียนในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

งบ
ประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

980,000 - ศพด. วัดไตรวิทยาราม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

- ศพด. บ้านนาตาแย้ม
- ศพด. บ้านนาพุ

จานวน 3 ศูนย์
8 โครงการอาหารเสริม (นม)

- จัดซืออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็ก
ของเทศบาล อายุ 2-5 ปี ในศพด.
ที่อปท.จัดตังเองละรับถ่ายโอน

383,240 - ศพด. วัดไตรวิทยาราม

กองการศึกษา

- ศพด. บ้านนาตาแย้ม
- ศพด. บ้านนาพุ

จานวน 3 ศูนย์ จานวน 200 คน
- จัดซืออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียน
ในสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลตาบลถาใหญ่
จานวน 4 โรงเรียน จานวน 720 คน

1,379,664 - โรงเรียนบ้านนาพุ

- โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม
- โรงเรียนบ้านจาปา
- โรงเรียนวัดถาใหญ่
- โรงเรียนมหาราช 3

กองการศึกษา

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
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

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (รายหัว)

การบริหารสถานศึกษา

เพื่อสนับสนุนให้เด็กนักเรียนในศูนย์พฒ
ั นา

(เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุน

เด็กเล็ก จานวน 3 ศูนย์ จานวน 200 คน

งบ
ประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

340,000 - ศพด. วัดไตรวิทยาราม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

- ศพด. บ้านนาตาแย้ม
- ศพด. บ้านนาพุ

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก : รายหัว)
10 อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ.
(อาหารกลางวัน)

อุดหนุนให้โรงเรียน สังกัด สพฐ.
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทา

2,880,000 - โรงเรียนบ้านนาพุ
.

จัดหาอาหารกลางวันสาหรับเด็ก
ในเขตพืนที่เทศบาลตาบลถาใหญ่
จานวน 5 โรงเรียน จานวน 720 คน
11 โครงการฝึกอบรมสัมมนา

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา

และทัศนศึกษาดูงาน ครู และ

และทัศนศึกษาดูงาน ครู และบุคลากร

บุคลากรทางการศึกษา

ทางการศึกษา

40,000

กองการศึกษา

- โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม
- โรงเรียนบ้านจาปา
- โรงเรียนวัดถาใหญ่
- โรงเรียนมหาราช 3
ณ สถานทีฝ่ ึกอบรม
สัมมนาและทัศนศึกษา
ดูงาน

กองการศึกษา

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
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แบบ ผด. 02
บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบ
ที่เกิดขึ้นจาก
ประมาณ
โครงการ
(บาท)
1 โครงการจ้างเหมา
จ้างเหมาเอกชนกาจัดขยะโดยวิธเี ผา 1,600,000
กาจัดขยะในสถานที่
หรือฝังกลบ
เอกชนหรือราชการ
2 จ้างเหมารายบุคคล
เพิ่มประสิทธิภาพ
งานรักษาความสะอาด
และการควบคุมโรค

จ้างเหมารายบุคคลประจารถ
บรรทุกขยะ จานวน 3 คน

324,000

สถานที่
ดาเนินการ
พืนที่
ของเอกชน

ทต.ถาใหญ่

หน่วยงาน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
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

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

11
แบบ ผด. 02
บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
2.2 แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
1 โครงการบริหารจัดการขยะ
อบรมให้ความรู้ประชาชน
ตังแต่ต้นทาง
และแกนนาในการคัดแยกขยะ
เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร
ฯลฯ
2 โครงการจัดหาที่รองรับ
ขยะในพืนที่ตาบลถาใหญ่

จัดหาภาชนะรองรับขยะ
ภายในพืนที่ตาบลถาใหญ่

งบ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
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
พืนที่
กองสาธารณสุข
ตาบลถาใหญ่ และสิ่งแวดล้อม

100,000

พืนที่
กองสาธารณสุข
ตาบลถาใหญ่ และสิ่งแวดล้อม
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แบบ ผด. 02
บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบ
สถานที่
ที่เกิดขึ้นจาก
ประมาณ
ดาเนินการ
โครงการ
(บาท)
1 โครงการประชุมประชาคม
จัดประชุมประชาคมเพื่อทบทวน
พืนที่
20,000
เพื่อจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล และเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตาบลถาใหญ่
ของเทศบาล เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด
เทศบาล

2 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่
พบประชาชน

ออกหน่วยเคลื่อนที่สาหรับบริการ
ประชาชน ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ

25,000

พืนที่
ตาบลถาใหญ่

สานักปลัด
เทศบาล

3 โครงการจัดกิจกรรม
วันเทศบาล

จัดกิจกรรมวันเทศบาล เช่น
ค่าดอกไม้ ธูปเทียน ค่าปัจจัย
ไทยธรรม ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ

15,000

เทศบาล
ตาบลถาใหญ่

สานักปลัด
เทศบาล

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
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. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบ
สถานที่
ที่เกิดขึ้นจาก
ประมาณ
ดาเนินการ
โครงการ
(บาท)
4 โครงการฝึกอบรมและ
จัดฝึกอบรม และทัศนศึกษา
200,000
พืนที่เป้าหมาย
ทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหาร, ดูงานของผู้บริหาร ,สมาชิก
,สมาชิกสภาเทศบาล,
สภาเทศบาลพนักงานเทศบาล,
พนักงานเทศบาล,ลูกจ้างประจา, ลูกจ้างประจาพนักงานจ้าง,
พนักงานจ้าง,ผู้นาชุมชน
ผู้นาชุมชนและกลุ่มองค์กร
และกลุ่มองค์กรต่างๆ
ต่างๆ
5 โครงการจัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์

จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
ในงานกิจการของเทศบาล

72,000

เทศบาล
ตาบลถาใหญ/
พืนที่เทศบาล
ตาบลถาใหญ่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด
เทศบาล

สานักปลัด
เทศบาล

6 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
จัดฝึกอบรมบุคลากร/ส่ง
บุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน บุคลากรเข้ารับการอบรม

300,000 เทศบาลตาบลถาใหญ่/
หน่วยงานอื่น

สานักปลัด
เทศบาล

7 โครงการจัดทาวารสาร
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
กิจการเทศบาล

110,000

สานักปลัด
เทศบาล

จัดทาวารสารประชาสัมพันธ์
ผลปฏิบตั ิงานประจาปีของเทศบาล
จานวน 1 ครัง

เทศบาล
ตาบลถาใหญ

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
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. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบ
สถานที่
ที่เกิดขึ้นจาก
ประมาณ
ดาเนินการ
โครงการ
(บาท)
8 โครงการเลือกตัง
เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ
1,300,000
พืนที่
นายกเทศมนตรีและ
ในการดาเนินการเลือกตัง
ตาบลถาใหญ่
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี กรณีครบวาระ
หรือมีตาแหน่งว่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด
เทศบาล

9 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม อบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้างของเทศบาล
โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหารว่าง วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

20,000

เทศบาล
ตาบลถาใหญ่

สานักปลัด
เทศบาล

10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษีรายได้

35,000

พืนที่
ตาบลถาใหญ่

กองคลัง

จัดทากิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บรายได้ เช่น
- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ชาระภาษี
-ให้บริการออกจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่ ฯลฯ

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
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. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบ
สถานที่
ที่เกิดขึ้นจาก
ประมาณ
ดาเนินการ
โครงการ
(บาท)
11 โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและ จัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียน
300,000
พืนที่
ทะเบียนทรัพย์สิน
ทรัพย์สิน
ตาบลถาใหญ่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองคลัง

12 โครงการปรับปรุง
อินเตอร์เน็ตตาบล

ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตเวปไซด์ /
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับบริการ

30,000

เทศบาล
ตาบลถาใหญ่

สานักปลัด
เทศบาล

13 โครงการศูนย์ปฏิบตั ิการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเภอทุ่งสง

อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่
องค์การบริหารส่วนตาบลนาตก
ตามโครงการศูนย์ปฏิบตั ิการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอทุ่งสง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

30,000

ศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชน
อาเภอทุ่งสง

สานักปลัด
เทศบาล

14 สนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี
อาเภอทุ่งสง

อุดหนุนงบประมาณให้ที่ทาการ
ปกครองเภอทุ่งสง ในการจัดงาน
รัฐพิธตี ่าง ๆ ประจาปี 2564

7,000

ที่ทาการปกครอง
อาเภอทุ่งสง

สานักปลัด
เทศบาล

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
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. 2564
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบ
ที่เกิดขึ้นจาก
ประมาณ
โครงการ
(บาท)
1 โครงการสนับสนุน
จัดฝึกอบรมการจัดทาแผนชุมชน
40,000
กระบวนขับเคลื่อนแผนชุมชน หรือการประชุมประชาคม/ผู้นาชุมชน
เพื่อเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนแผนชุมชน
ระดับชุมชน และระดับตาบล เช่น
ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม ฯลฯ

สถานที่
ดาเนินการ
พืนที่
ตาบลถาใหญ่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด
เทศบาล

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
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. 2564
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
3.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบ
สถานที่
ที่เกิดขึ้นจาก
ประมาณ
ดาเนินการ
โครงการ
(บาท)
1 โครงการสร้างความปรองดอง สนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรม
3,000
พืนที่
สมานฉันท์ในชุมชน
ในการสร้างความปรองดอง
ตาบลถาใหญ่
สมานฉันท์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด
เทศบาล

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
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. 2564
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
4.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
1 โครงการสนับสนุนการท่องเที่ยว สนับสนุนการท่องเที่ยวตาบลถาใหญ่
ตาบลถาใหญ่สู่ประชาคมอาเซี่ยน สู่ประชาคมอาเซียน

งบ
ประมาณ
(บาท)
30,000

สถานที่
ดาเนินการ
พืนที่
ตาบลถาใหญ่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด
เทศบาล

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
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. 2564
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
4.2 แผนงานการเกษตร
ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
1 โครงการสนับสนุนศูนย์บริการ สนับสนุนการดาเนินงานศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
การเกษตรประจาตาบล
ประจาตาบล เช่น ค่าจาทาแผนพัฒนา
การเกษตร การรวมกลุ่มและพัฒนากลุ่ม
การฝึกอบรมอาชีพ ฯลฯ

งบ
ประมาณ
(บาท)
10,000

สถานที่
ดาเนินการ
ศูนย์
ถ่ายทอดฯ

หน่วยงาน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
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
สานักปลัด
เทศบาล
สานักงานเกษตร
อาเภอ

20
แบบ ผด. 02
บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
1 ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมอาชีพกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
ในชุมชน หมู่ที่ 1-10
เช่นกลุ่มเลียงสัตว์ ฯลฯ
2 โครงการสนับสนุนส่งเสริม
ชุมชนตาบลถาใหญ่

สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ให้ชุมชน
เช่น อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
เพื่อบริการสาธารณะของชุมชน

งบ
ประมาณ
(บาท)
50,000

20,000

สถานที่
ดาเนินการ
พืนที่
ตาบลถาใหญ่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด
เทศบาล

พืนที่
ตาบลถาใหญ่

สานักปลัด
เทศบาล

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
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. 2564
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
4.4 แผนงานงบกลาง
ที่
โครงการ

1 โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตาบลถาใหญ่

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
กลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตาบลถาใหญ่

งบ
สถานที่
ประมาณ
ดาเนินการ
(บาท)
200,000 กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตาบลถาใหญ่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด
เทศบาล

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
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. 2564
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตาว หมู่ที่ 1 ผิวจราจร
เสริมเหล็กสายบ้านตาว
กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 524 ม. หรือพืนที่ก่อสร้าง
หมู่ที่ 1 ตาบลถาใหญ่
ไม่น้อยกว่า 2,096 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายนา คสล.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 x 1.00 เมตร จานวน 2 จุด จานวน 15 ท่อน
(ตามรายละเอียดรูปแบบและรายการของเทศบาลตาบลถาใหญ่)
พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้ายถาวร จานวน 1 ป้าย
และป้ายชั่วคราว จานวน 1 ป้าย
2 โครงการปรับปรุงท่อระบายนา ปรับปรุงท่อระบายนาบ้านเปิก หมู่ที่ 1 ปรับปรุงท่อระบายนา คสล.
บ้านเปิก หมู่ที่ 1 ตาบลถาใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร
(ตามรายละเอียดรูปแบบและรายการของเทศบาลตาบลถาใหญ่)
พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ป้ายถาวร จานวน 1 ป้าย
และป้ายชั่วคราว จานวน 1 ป้าย

งบ
สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
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
1,265,000 หมู่ที่ 1 กองช่าง

316,000

หมู่ที่ 1

กองช่าง
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยชัน หมู่ที่ 4 ผิวจราจร
เสริมเหล็กสายห้วยชัน หมู่ที่ 4 กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 200 ม. หรือพืนที่ก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร
(ตามรายละเอียดรูปแบบของเทศบาลตาบลถาใหญ่กาหนด)
พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ป้ายถาวร จานวน 1 ป้าย
และป้ายชั่วคราว จานวน 1 ป้าย

งบ
สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
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
485,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถาพระหอ - ช่องชก หมู่ที่ 6
1,580,000
เสริมเหล็กสายถาพระหอ ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 407 ม. หรือพืนที่
ช่องชก หมู่ที่ 6
ก่อสร้างไม่นอ้ ยกว่า 1,628 ตร.ม. (ตามรายละเอียดรูปแบบและรายการ
ของเทศบาลตาบลถาใหญ่) พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
(ป้ายถาวร) จานวน 1 ป้าย และป้ายชั่วคราว จานวน 1 ป้าย
5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอ่าวอิแกะ หมู่ที่ 6
เสริมเหล็กสายบ้านอ่าวอิแกะ ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 200 ม. หรือพืนที่
หมู่ที่ 6
ผิวจราจรไม่นอ้ ยกว่า 800 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 ม.
(ตามรายละเอียดรูปแบบและรายการของเทศบาลตาบลถาใหญ่)
พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้ายถาวร จานวน 1 ป้าย
และป้ายชั่วคราว จานวน 1 ป้าย

หมู่ที่ 6

กองช่าง

443,800 หมู่ที่ 10

กองช่าง
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แบบ ผด. 02
บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ

1 โครงการติดตังไฟฟ้าสาธารณะ
พร้อมพาดสายไฟดับทุกชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
ติดตังไฟฟ้าสาธารณะทุกชุมชน
ในเขตเทศบาลตาบลถาใหญ่

งบ
ประมาณ
(บาท)
400,000

2 ปรับปรุงท่อระบายนา
ภายในตาบล ม.1-10

ปรับปรุงที่ระบายนาภายในตาบล
หมู่ที่ 1 - 10

250,000

3 โครงการซ่อมแซม หลุ่ม บ่อ ถนน
ในเขตเทศบาลตาบลถาใหญ่
อันเนื่องมาจากภัยพิบตั ิ

ซ่อมแซม หลุม บ่อ ในเขต
เทศบาลตาบลถาใหญ่

4 โครงการติดตังกระจกส่องโค้ง
ภายในเขตเทศบาลตาบลถาใหญ่

ติดตังกระจกส่องโค้ง ภายในเขต
เทศบาลตาบลถาใหญ่

สถานที่
ดาเนินการ
ชุมชนในเขต
ท.ต. ถาใหญ่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

พืนที่ในเขต
ท.ต.ถาใหญ่

กองช่าง

250,000

ถนนในเขต
รับผิดชอบ
ทต.ถาใหญ่

กองช่าง

50,000

ถนนในเขต
รับผิดชอบ
ทต.ถาใหญ่

กองช่าง

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
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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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
และระบบจาหน่ายไฟฟ้า
หมู่ที่ 1- 10

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อาเภอทุ่งสง และการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอาเภอร่อนพิบลู ย์

งบ
ประมาณ
(บาท)
400,000

สถานที่
ดาเนินการ
พืนที่เทศบาล
ตาบลถาใหญ่

หน่วยงาน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
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/
กฟภ.
สาขาทุ่งสง/
ร่อนพิบลู ย์
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แบบ ผด. 02
บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
6.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
1 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน
- เป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุม
และควบคุมโรคติดต่อ
โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้เลือดออก โรคติดเชือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ
2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบตั ิงาน
ด้านสาธารณสุข

จ้างเหมาบุคลากรผู้มีวฒ
ุ ดิ ้านสาธารณสุข
ปฏิบตั ิงานในตาแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการ
สุขาภิบาล จานวน 2 คน

3 โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ในสัตว์เลียง สุนัข แมว เช่น
ค่าวัคซีน และวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

งบ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
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
30,000 พืนที่เทศบาล กองสาธารณสุข
ตาบลถาใหญ่ และสิ่งแวดล้อม

360,000

เทศบาล กองสาธารณสุข
ตาบลถาใหญ่ และสิ่งแวดล้อม

75,000 หมู่ที่ 1 - 10

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
6.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
4 โครงการสารวจข้อมูลสัตว์เลียง เป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน
และขึนทะเบียนตามโครงการ ผู้สารวจประชากรสุนัข แมว
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า

งบ
สถานที่
หน่วยงาน
ประมาณ
ดาเนินการ
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
15,000 หมู่ที่ 1 - 10 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

5 โครงการงานแพทย์ฉุกเฉิน

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล
ภายนอกปฏิบตั ิงานการแพทย์
ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

240,000

เทศบาล กองสาธารณสุข
ตาบลถาใหญ่ และสิ่งแวดล้อม

6 โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

อุดหนุนให้คณะกรรมการชุมชน
จานวน 28 ชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
สนับสนุนการดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
ชุมชนละ 3 โครงการ

560,000 ชุมชนในพืนที่ กองสาธารณสุข
ทต. ถาใหญ่ และสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
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. 2564
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
1 โครงการสนับสนุนและส่งเสริม สนับสนุนและส่งเสริมศูนย์พฒ
ั นา
ศูนย์พฒ
ั นาครอบครัวในชุมชน ครอบครัวในชุมชนตาบลถาใหญ่
เทศบาลตาบลถาใหญ่
เช่น ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน หรือ
กิจกรรมต่าง ๆ หรือกิจกรรมต่าง ๆ
ของศูนย์พฒ
ั นาครอบครัวในชุมชน
2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ
เด็ก คนชรา คนพิการ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ปว่ ยเอดส์

สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ของเด็ก คนชรา
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ปว่ ย
เอดส์ ฯลฯ

งบ
สถานที่
ประมาณ
ดาเนินการ
(บาท)
40,000 พืนที่เทศบาล
ตาบลถาใหญ่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด
เทศบาล

70,000 พืนที่เทศบาล
ตาบลถาใหญ่

สานักปลัด
เทศบาล

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
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
3 โครงการสนับสนุนและส่งเสริม สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม
สภาเด็กและเยาวชน
ของสภาเด็กและเยาวชน เช่น
การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
หรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของเด็ก
และเยาวชนในตาบลถาใหญ่ ฯลฯ
4 โครงการรดนาดาหัวผู้สูงอายุ

ค่าใช่จ่ายในการจัดงานรดนาดาหัว
ผู้สูงอายุ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ค่าอาหาร ฯลฯฃ

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

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด
เทศบาล

130,000 พืนที่เทศบาล
ตาบลถาใหญ่

สานักปลัด
เทศบาล

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
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. 2564
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
6.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
1 โครงการสนับสนุนการแข่งขัน
สนับสนุนงบประมาณ,วัสดุ
กีฬาประจาตาบลและการแข่งขัน อุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬา
กีฬาต่าง ๆ
ประจาตาบล ,การแข่งขันกรีฑา
นักเรียนและประชาชน ,
การแข่งขันกีฬาต่างๆ
2 โครงการสนับสนุนส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาในระดับต่าง ๆ

สนับสนุนการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาต่าง ๆ
กับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น ค่าชุด
อุปกรณ์กีฬา เครื่องดื่ม เวชภัณฑ์

งบ
สถานที่
ประมาณ
ดาเนินการ
(บาท)
300,000 พืนที่เทศบาล
ตาบลถาใหญ่

10,000

สถานที่
ที่นักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขัน

หน่วยงาน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
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
กองการศึกษา

กองการศึกษา
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
6.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
3 โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬา
ฝึกอบรมทักษะกีฬาพืนฐาน
พืนฐานให้เด็กและเยาวชน
ให้เด็กและเยาวชนในตาบลถาใหญ่
ในตาบลถาใหญ่
เช่น ค่าวิทยากร ผู้ฝึกสอน
อุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าเช่า ฯลฯ

งบ
สถานที่
ประมาณ
ดาเนินการ
(บาท)
40,000 พืนที่เทศบาล
ตาบลถาใหญ่

หน่วยงาน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
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
กองการศึกษา

4 โครงการสนับสนุนศูนย์กีฬา
และสุขภาพย่อย หมู่ที่ 1 - 10

สนับสนุนการดาเนินกิจกรรม
ของศูนย์กีฬาและสุขภาพย่อย
หมู่ที่ 1 - 10

80,000 ชุมชนในพืนที่
ตาบลถาใหญ่

กองการศึกษา

5 โครงการส่งเสริมงานประเพณี
ศาสนา และวัฒนธรรม

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีต่าง ๆ การทานุบารุง
ฟื้นฟู สืบทอดด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น

50,000 ชุมชนในพืนที่
ตาบลถาใหญ่

กองการศึกษา

6 โครงการปฎิบตั ิธรรม

จัดกิจกรรมปฏิบตั ิธรรม
ปีละ 1 ครัง

50,000

กองการศึกษา

สถานที่
ปฏิบตั ิธรรม
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
6.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
7 โครงการสนับสนุน
อุดหนุนงบประมาณให้ที่ทาการ
งานประเพณีเดือนสิบ
ปกครองเภอทุ่งสง ตามโครงการ
จัดงานประเพณีเดือนสิบ ประจาปี
2564

งบ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
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 ที่ทาการปกครอง กองการศึกษา
อาเภอทุ่งสง

8 โครงการสนับสนุนการจัดงาน
เทศกาลประเพณีชักพระ
อาเภอทุ่งสง

อุดหนุนงบประมาณให้ที่ทาการ
ปกครองเภอทุ่งสง ตามโครงการ
จัดงานประเพณีชักพระอาเภอทุ่งสง
ประจาปี 2564

65,000 ที่ทาการปกครอง กองการศึกษา
อาเภอทุ่งสง

9 โครงการงานประเพณีมาฆบูชา
แห่ผ้าขึนธาตุ

อุดหนุนงบประมาณให้
ที่ทาการปกครองเภอทุ่งสง
ในการสนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้า ขึนธาตุ
ประจาปี 2564

4,000 ที่ทาการปกครอง กองการศึกษา
อาเภอทุ่งสง

10 โครงการอุดหนุนวัดไตรวิทยาราม อุดหนุนงบประมาณให้
ในการจัดงานประเพณีชักพระ
วัดไตรวิทยาราม ประจาปี 2564

40,000 วัดไตรวิทยาราม กองการศึกษา
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
6.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
11 โครงการอุดหนุนวัดจาปาวนาราม อุดหนุนงบประมาณให้
ในการจัดงานประเพณีชักพระ
วัดจาปาวนาราม ประจาปี 2564

งบ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
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 วัดจาปาวนาราม กองการศึกษา

12 โครงการอุดหนุนวัดถาใหญ่
ในการจัดงานประเพณีชักพระ

อุดหนุนงบประมาณให้
วัดถาใหญ่ ประจาปี 2564

40,000

วัดถาใหญ่

กองการศึกษา

13 โครงการอุดหนุนสานักสงฆ์
ถาพระหอในการจัดงาน
ประเพณีชักพระ

อุดหนุนงบประมาณให้
สานักสงฆ์ถาพระหอ
ประจาปี 2564

40,000

สานักสงฆ์
ถาพระหอ

กองการศึกษา

14 โครงการอุดหนุนวัดนาตาแย้ม
ในการจัดงานประเพณีชักพระ

อุดหนุนงบประมาณให้
วัดนาตาแย้ม ประจาปี 2564

40,000

วัดนาตาแย้ม

กองการศึกษา
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แบบ ผด. 02
บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
6.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
1 โครงการจัดซือ/ จัดหาอุปกรณ์ จัดซือ / จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องมือเครื่องใช้ให้แก่สมาชิก เครื่องใช้ ให้แก่สมาชิก อปพร.
อปพร.ในตาบล
เช่น ชุด อปพร. ,ฯลฯ
2 โครงการฝึกอบรม/ทบทวน
สมาชิก อปพร.

ฝึกอบรม/ทบทวนสมาชิก อปพร.
เช่น การพัฒนาศักยภาพ อปพร.
ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3 โครงการช่วยเหลือประชาชน
ที่ได้รับความเดือดร้อนจาก
สาธารณภัย

สนับสนุนงบประมาณ ,วัสดุ ,
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้รับ
ความเสียหาย

งบ
ประมาณ
(บาท)
10,000

สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาล
ตาบลถาใหญ่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด
เทศบาล

30,000

เทศบาล
ตาบลถาใหญ่

สานักปลัด
เทศบาล

469,400

พืนที่เทศบาล
ตาบลถาใหญ่

สานักปลัด
เทศบาล

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
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
ฝึกซ้อมแผนสาธารณภัย เช่น
สาธารณภัย
ภัยนาท่วม ภัยจากดินโคลนถล่ม
ภัยจากการเกิดอุบตั ิเหตุ ฯลฯ

งบ
ประมาณ
(บาท)
20,000

สถานที่
ดาเนินการ
พืนที่เทศบาล
ตาบลถาใหญ่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด
เทศบาล

5 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบตั ิเหตุทางถนน
อุบตั ิเหตุทางถนน เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหาร

30,000

เทศบาล
ตาบลถาใหญ่

สานักปลัด
เทศบาล

6 โครงการรณรงค์ความปลอดภัย รณรงค์ความปลอดภัยทางถนน
ทางถนนสวมหมวกนิรภัย
สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็น
100 เปอร์เซ็น
ตามนโยบายรัฐบาล

20,000

เทศบาล
ตาบลถาใหญ่

สานักปลัด
เทศบาล

100,000

พืนที่เทศบาล
ตาบลถาใหญ่

สานักปลัด
เทศบาล

5,000 พืนที่เทศบาล
ตาบลถาใหญ่

สานักปลัด
เทศบาล

7 โครงการติดตังป้ายจราจร
ในชุมชนเขตเทศบาล

ติดตังป้ายจราจรในชุมชน
เขตเทศบาลตาบลถาใหญ่

8 โครงการจัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน
เกี่ยวกับสาธารณภัย

จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน
เกี่ยวกับสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น
ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
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
9 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ค่าใช้จ่ายตามโครงการการป้องกัน
ไฟป่าและหมอกควันในพืนที่
และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
ของเทศบาลตาบลถาใหญ่
ในพืนที่ ทต.ถาใหญ่และป่าสงวน
และป่าสงวนแห่งชาติ
แห่งชาติตามภารกิจถ่ายโอน
ตามภารกิจถ่ายโอน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เช่น การฝึกอบรมเจ้าหน้าที/่ อาสา
สมัครป้องกันไฟป่า การจัดแนวกันไฟ
ฯลฯ

งบ
สถานที่
ประมาณ
ดาเนินการ
(บาท)
15,000 พืนที่เทศบาล
ตาบลถาใหญ่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด
เทศบาล

10 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

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

10,000 ที่ทาการปกครอง
อาเภอทุ่งสง

สานักปลัด
เทศบาล

11 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ
พนักงานผู้ปฏิบตั ิงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
และพนักงานเทศบาล

อบรมพนักงานเทศบาลและผู้ปฏิบตั ิ
เพื่อเพิ่มศักยภาพการปัองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยขององค์กร

50,000

สานักปลัด
เทศบาล

เทศบาล
ตาบลถาใหญ่

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
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
12 โครงการสนับสนุนเครือข่าย
จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
เฝ้าระวังและเตือนภัยพิบตั ิ
ภัยพิบตั ิร่วมกับเครือข่ายเฝ้าระวัง
และเตือนภัยพิบตั ิ เช่น ค่าวิทยากร
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ฯลฯ

งบ
ประมาณ
(บาท)
100,000

สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาล
ตาบลถาใหญ่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด
เทศบาล

13 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบตั ิการ จัดอบรมชุดปฏิบตั ิการ จิตอาสา
จิตอาสาภัยพิบตั ิ ประจาเทศบาล ภัยพิบตั ิประจาเทศบาลตาบลถาใหญ่
ตาบลถาใหญ่

150,000

เทศบาล
ตาบลถาใหญ่

สานักปลัด
เทศบาล

14 โครงการจ้างเหมาพนักงาน
ดับเพลิง

893,000

เทศบาล
ตาบลถาใหญ่

สานักปลัด
เทศบาล

จ้างเหมาพนักงานดับเพลิง
ประจางานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย จานวน 8 คน

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
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. 2564
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
6.5 แผนงานงบกลาง
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
1 โครงการเบียยังชีพ ผู้สูงอายุ จ่ายเบียยังชีพ ให้ ผู้สูงอายุ
ในตาบลถาใหญ่ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

งบ
สถานที่
ประมาณ
ดาเนินการ
(บาท)
12,000,000 พืนที่เทศบาล
ตาบลถาใหญ่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด
เทศบาล

จ่ายเบียยังชีพ ให้ คนพิการ
ในตาบลถาใหญ่ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

3,500,000 พืนที่เทศบาล
ตาบลถาใหญ่

สานักปลัด
เทศบาล

3 โครงการเบียยังชีพผู้ปว่ ยเอดส์ จ่ายเบียยังชีพ ให้ ผู้ปว่ ย
เอดส์ ในตาบลถาใหญ่
งบประมาณ พ.ศ. 2564
4 โครงการอุดหนุนสมทบกองทุน สนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้
ประกันสุขภาพเทศบาล
ดาเนินการในกองทุนฯ
ตาบลถาใหญ่

120,000 พืนที่เทศบาล
ตาบลถาใหญ่

สานักปลัด
เทศบาล

2 โครงการเบียยังชีพคนพิการ

280,000 พืนที่เทศบาล กองสาธารณสุข
ตาบลถาใหญ่ และสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

39
แบบ ผด. 02/1
บัญชีจานวนครุภณ
ั ฑ์
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

งบประมาณ
(บาท)
10,400

หน่วยงาน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
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
สานักปลัด

1 งานบริหารทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน จัดซือเก้าอีแถว 4 ที่นั่ง ขนาดกว้าง 80 ซม.
ยาว 238 ซม. สูง 78 ซม. จานวน 2 ชุด

2 งานบริหารทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน จัดซือเก้าอีเบาะหนังมีพนักพิง ขาชุป ขนาดกว้าง
44 ซม. ลึก 55 ซม. สูง 91 ซม. จานวน 30 ตัว

13,800

สานักปลัด

3 งานบริหารทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน จัดซือเก้าอีพักคอยไม้ บุนวมทังที่นั่ง - ที่พงิ
ขนาดกว้าง 50 ซม. ลึก 50 ซม. สูง 950 ซม.
จานวน 12 ตัว

42,000

สานักปลัด

4 งานบริหารทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน - จัดซือเก้าอีสาหรับพนักงานเทศบาล
ระดับบริหารงานทั่วไป ประเภทอานวยการท้องถิ่น
ระดับกลาง ขนาด 80 x 66 x 119 - 129 ซม.
หุ้มหนัง ปรับสวิงได้ ขาอลูมิเนียมมีแกนโช๊ค
จานวน 1 ตัว เป็นเงิน 6,000 บาท

25,000

สานักปลัด

40
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
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

- จัดซือเก้าอีสาหรับพนักงานเทศบาล
ระดับชานาญการ เป็นเก้าอีเบาะหนังมีพนักพิง
ปรับระดับสูงต่าได้ มีล้อหมุนรอบตัว จานวน 2 ตัว
เป็นเงิน 9,000 บาท
- จัดซือเก้าอีสาหรับพนักงานเทศบาล
ระดับปฏิบตั ิงานแบบมีพนักพิงตาข่าย
ปรับระดับสูงต่าได้ มีล้อหมุนรอบตัว จานวน 4 ตัว
เป็นเงิน 10,000 บาท
5 งานบริหารทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน - จัดซือเก้าอีหัวกลมหุ้มหนัง
ขนาด 100 x 5.5 x 156 ซม. จานวน 4 ตัว

4,000

สานักปลัด

6 งานบริหารทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน - จัดซือเครื่องขัดพืน จานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 16 นิว
- ใช้ไฟฟ้า
- ราคาพร้อมอุปกรณ์

20,000

สานักปลัด

7 งานบริหารทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน - จัดซือเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 20 ลิตร
จานวน 1 เครื่อง

14,000

สานักปลัด

41
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

งบประมาณ
(บาท)
10,000

หน่วยงาน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
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
สานักปลัด

8 งานบริหารทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน - จัดซือตู้ทานาร้อน - นาเย็น แบบมีสองก๊อก
แยกนาร้อนและนาเย็นแท๊งค์นาเป็นชนิดสแตนเลส

9 งานบริหารทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน - จัดซือตู้ไม้เก็บเอกสาร 4 ชัน กว้าง 77 ซม.
ลึก 39 ซม. สูง 160 ซม. จานวน 7 ตู้

19,600

สานักปลัด

10 งานบริหารทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน - จัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด
ขนาดกว้าง 91 ซม. ลึก 45 ซม. สูง 183 ซม.
จานวน 6 ตู้ เป็นเงิน 31,200 บาท
- จัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก
ขนาด 4 ฟุต กว้าง 49 ซม. ลึก 40.60 ซม.
สูง 87.4 ซม. จานวน 11 ตู้ เป็นเงิน 53,900 บาท
- จัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดลินชักและช่องวาง
เอกสาร (ตู้รวม) จานวน 1 ตู้ เป็นเงิน 5,500 บาท

90,600

สานักปลัด

11 งานบริหารทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน - จัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์แบบโต๊ะเหล็กสาหรับห้อง
ประชาสัมพันธ์และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

9,800

สานักปลัด

จานวน 2 ตัว โต๊ะขนาด 3.5 ฟุต
(1077 x 669 x 750 มม.) มีลินชัก พร้อมที่วาง

คีย์บอร์ด

42
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

งบประมาณ
(บาท)
44,800

หน่วยงาน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
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
สานักปลัด

12 งานบริหารทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน - จัดซือโต๊ะทางานระดับนักบริหารงานทั่วไป
ประเภทอานวยการท้องถิ่นระดับกลาง
ขนาด 1,400 x 700 x 760 มม. จานวน 1 ตัว
เป็นเงิน 12,900 บาท
- จัดซือโต๊ะทางานระดับนักบริหารงานทั่วไป
ประเภทอานวยการท้องถิ่นระดับต้น เป็นโต๊ะเหล็ก
ขนาด 5 ฟุต กว้าง 153.4 ซม. ลึก 77.3 สูง 750 ซม.
จานวน 3 ตัว เป็นเงิน 20,100 บาท
- จัดซือโต๊ะทางานพนักงานเทศบาลระดับชานาญการ
เป็นโต๊ะเหล็ก ขนาด 4.5 ฟุต กว้าง 1,381 มม.
ลึก 669 มม. สูง 750 ซม. จานวน 2 ตัว
เป็นเงิน 11,800 บาท

13 งานบริหารทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน - จัดซือโต๊ะทางานเข้ามุม ยาว 120 ซม. ลึก 75 ซม.
สูง 75 ซม. ไม้น๊อคดาว จานวน 1 ชุด

7,000

สานักปลัด

14 งานบริหารทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน - จัดซือโต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าขาว เป็นโต๊ะขาว
เคลือบด้วยโฟเมก้า ขนาดความยาว 180 ซม.
ลึก 60 ซม. สูง 75 ซม. จานวน 10 ตัว

24,000

สานักปลัด

43
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

งบประมาณ
(บาท)
5,000

หน่วยงาน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
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
สานักปลัด

15 งานบริหารทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน - จัดซือโต๊ะหมู่บชู า ชนิดหมู่ 7 หน้า 5
ขนาดกว้างแต่ละโต๊ะ 5 นิว ฐานโต๊ะขนาไม่ต่ากว่า.
56 x 46 x 63 ซม. จานวน 1 ชุด

16 งานบริหารทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน - จัดซือพาติชั่น (Partition)
ขนาดกว้าง 1 เมตร สูง 1.5 เมตร จานวน 12 ชุด

65,600

สานักปลัด

17 งานบริหารทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์งานบ้าน
งานครัว

65,600

สานักปลัด

18 งานบริหารทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ - จัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับประมวลผล
แบบที่ 1 (จอไม่น้อยกว่า 19 นิว) จานวน 1 เครื่อง
สาหรับใช้งานในฝ่ายธุรการ

22,000

สานักปลัด

19 งานบริหารทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ - จัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงาน
ประมวลผล จานวน 2 เครื่อง

44,000

สานักปลัด

20 งานบริหารทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ - จัดซือเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์/LED สี
จานวน 1 เครื่อง สาหรับใช้ในห้องประชาสัมพันธ์
และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

15,000

สานักปลัด

- จัดซือเครื่องกรองนา สแตนเลส 3 ขันตอน
ติดผนัง จานวน 3 เครื่อง

44
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

21 งานบริหารทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ - จัดซือเครื่องพิมพ์เลเซอร์/LED สี ชนิด Network
แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) จานวน 4 เครื่อง

22 งานบริหารทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ - จัดซือเครื่องสารองไฟ จานวน 1 เครื่อง

งบประมาณ
(บาท)
40,000

หน่วยงาน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
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
สานักปลัด

5,800

สานักปลัด

23 งานบริหารงานคลัง ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน - จัดซือเก้าอีสานักงานของพนักงานเทศบาล
จานวน 1 ตัว แบบล้อเลื่อนปรับระดับสูงต่าได้
ห้วยด้วยหนัง PU เพื่อทดแทนครุภณ
ั ฑ์ที่ชารุด

5,000

กองคลัง

24 งานบริหารงานคลัง ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน - จัดซือเครื่องโทรสาร ขนาดหน่วยความจา
512 KB หน้าจอ 1 แถว การป้อนกระดาษ
สูงสุด 30 แผ่น สาหรับส่งเอกสาร เพื่อความสะดวก
ในการติดต่อสื่อสาร

5,000

กองคลัง

26,500

กองคลัง

25 งานบริหารงานคลัง ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน - จัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารของกองคลัง
แบบบานทึบ 2 บาน จานวน 3 ตู้
จานวน 16,500 บาท
- จัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารของกองคลัง
แบบบานเลื่อน 2 บาน 2 ชัน จานวน 2 ตู้
จานวน 10,000 บาท

45
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

26 งานบริหารงานคลัง ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน - จัดซือเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดา
และสี) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที จานวน 1 เครื่อง
27 งานบริหารงานคลัง ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน - จัดซือเครื่องโทรสาร ขนาดหน่วยความจา
512 KB หน้าจอ 1 แถว การป้อนกระดาษสูงสุด
30 แผ่น สาหรับส่งเอกสาร เพื่อความสะดวก
ในการติดต่อสื่อสาร

งบประมาณ
(บาท)
120,000

หน่วยงาน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
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
กองคลัง

5,000

กองคลัง

28 งานบริหารงานคลัง ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน - จัดซือโต๊ะทางานแบบเหล็ก ขนาด 6 ฟุต
จานวน 2 ตัว เป็นเงิน 16,000 บาท และโต๊ะทางาน
แบบเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จานวน 8 ตัว เป็นเงิน
56,000 บาท เพื่อทดแทนครุภณ
ั ฑ์ที่ชารุด

72,000

กองคลัง

29 งานบริหารงานคลัง ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับประมวลผล
แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว)
จานวน 2 เครื่อง
30 งานบริหารงานคลัง ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ - จัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงาน
ประมวลผล จานวน 1 เครื่อง

60,000

กองคลัง

22,000

กองคลัง

46
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

31 งานบริหารงานคลัง ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ - จัดซือเครื่องพิมพ์เลเซอร์/LED สี ชนิด Network
แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง
32 งานบริหารงานคลัง ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ - จัดซือเครื่องสแกนเนอร์สาหรับงานเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จานวน 1 เครื่อง

งบประมาณ
(บาท)
10,000

หน่วยงาน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
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
กองคลัง

17,000

กองคลัง

5,000

กองคลัง

34 งานรักษาความสงบ ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน - จัดซือเครื่องถ่ายเอกสาร สาหรับงานป้องกัน
ภายใน
และบรรเทาสาธารณภัย จานวน 1 เครื่อง

90,000

สานักปลัด

35 งานรักษาความสงบ ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ - จัดซือรถจักรยานยนต์ตรวจการ จานวน 1 คัน
ภายใน
และขนส่ง

50,000

สานักปลัด

36 งานรักษาความสงบ ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์ก่อสร้าง
ภายใน

30,000

สานักปลัด

10,000

สานักปลัด

33 งานบริหารงานคลัง ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ - จัดซือเครื่องสารองไฟ จานวน 2 เครื่อง

- จัดซือเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จานวน 1 เครื่อง

37 งานรักษาความสงบ ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าวิทยุ - จัดซือเครื่องขยายเสียงแบบพกพา ขนาด 15 นิว
ภายใน
พร้อมไมล์ไร้สาย จานวน 1 เครื่อง

47
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

38 งานรักษาความสงบ ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าวิทยุ - จัดซือเครื่องวิทยุสื่อสารทังระบบ
ภายใน
เช่น เครื่องจ่ายไฟ เครื่องวัดสัญญาณ สายนาสัญญาณ
เสาอากาศ ฯลฯ
39 งานรักษาความสงบ ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์งานบ้าน
ภายใน
งานครัว

- จัดซือเครื่องกรองนาสแตนเลส 3 ขันตอน
(ติดผนัง) สาหรับใช้ในงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย จานวน 1 เครื่อง

40 งานรักษาความสงบ ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์งานบ้าน
ภายใน
งานครัว

งบประมาณ
(บาท)
200,000

หน่วยงาน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
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
สานักปลัด

6,000

สานักปลัด

- จัดซือเครื่องทานาร้อน - นาเย็น แบบมีสองก๊อก
แยกนาร้อนและเย็นแท๊งค์นาเป็นชนิดสแตนเลส

10,000

สานักปลัด

41 งานรักษาความสงบ ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์งานบ้าน
ภายใน
งานครัว

- จัดซือตู้เย็น จานวน 1 เครื่อง
ตู้เย็นชนิด 2 ประตู ขนาด 8.4 คิว ขึนไป

17,000

สานักปลัด

42 งานรักษาความสงบ ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์อื่น
ภายใน

- จัดซือป้านจราจร และครุภณ
ั ฑ์จราจร
ต่าง ๆ เช่นป้ายสามเหลี่ยมจราจร ป้ายกันทางจราจร
แท่งแบริเออร์ ป้ายบอกทาง ป้ายแจ้งเตือนต่าง ๆ

100,000

สานักปลัด

43 บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน - จัดซือเก้าอีทางานของพนักงานเทศบาล
การศึกษา
ระดับปฏิบตั ิการ แบบมีพนักพิงตาข่าย ปรับระดับ
สูงต่าได้ มีล้อหมุนรอบตัว จานวน 1 ตัว

2,500 กองการศึกษา

48
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

44 บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน - จัดซือตู้ไม้วางเอกสารของกองการศึกษา แบบ 4 ชัน
การศึกษา
จานวน 2 ตู้

หน่วยงาน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
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
30,000 กองการศึกษา

งบประมาณ

45 บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน - จัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารของกองการศึกษา
การศึกษา
แบบบานทึบ 2 บาน จานวน 3 ตู้ เพื่อจัดเก็บเอกสาร
ภายในกองการศึกษาให้ใช้งานได้อย่างสะดวก
และป้องกันการสูญหาย จานวน 16,500 บาท
- จัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารของกองการศึกษา
แบบบานเลื่อน 2 บาน 2 ชัน จานวน 2 ตู้ เพื่อจัดเก็บ
เอกสารภายในกองการศึกษาให้ใช้งานได้อย่างสะดวก
และป้องกันการสูญหาย จานวน 10,000 บาท

26,500 กองการศึกษา

46 งานก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์งานบ้าน
งานครัว

จัดซือคูลเลอร์นาดื่มแบบสแตนเลส สาหรับเด็ก
ภายในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กของเทศบาล ทัง 3 ศูนย์
จานวน 5 ใบ ขนาดบรรจุนา 3 ลิตร

20,000 กองการศึกษา

47 งานก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์งานบ้าน
งานครัว

จัดซือเครื่องกรองนาสแตนเลส แบบ 3 ท่อ
จานวน 3 ชุด เพื่อใช้ภายในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ของเทศบาล ทัง 3 ศูนย์ ศูนย์ละ 1 ชุด

13,500 กองการศึกษา

49
ที่

แผนงาน

48 งานก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

หมวด

ประเภท

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์งานบ้าน
งานครัว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
จัดซือซิงล้างจาน เพื่อใช้ภายในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ของเทศบาล ทัง 3 ศูนย์ จานวน 5 ชุด

หน่วยงาน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
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
22,000 กองการศึกษา

งบประมาณ

49 งานบริหารทั่วไป
ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน จัดซือเก้าอีสานักงานของพนักงานเทศบาล
เกี่ยวกับสาธารณสุข
ระดับปฏิบตั ิการ จานวน 2 ตัว แบบล้อเลื่อน
ปรับระดับสูงต่าได้ พนักพิงตาข่ายโปร่ง

5,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

50 งานบริหารทั่วไป
ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน จัดซือตู้ไม้วางเอกสาร แบบเปิดโล่ง 4 ชัน
เกี่ยวกับสาธารณสุข
จานวน 2 ตู้

3,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

51 งานบริหารทั่วไป
ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน จัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารของกองสาธารณสุขและ
เกี่ยวกับสาธารณสุข
สิงแวดล้อม แบบบานทึบ 2 บาน จานวน 2 ตู้
เพือจัดเก็บเอกสารของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมให้ใช้งานได้อย่างสะดวกและป้องกัน
การสูญหาย
52 งานบริหารทั่วไป
ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน จัดซือโต๊ะทางานพนักงานเทศบาลระดับปฏิบตั ิการ
เกี่ยวกับสาธารณสุข
จานวน 2 ตัว โต๊ะขนาดกว้าง 80 ซม. ยาว 150 ซม.
สูง 75 ซม. มี 1 ลินชัก, 1 ตู้เก็บเอกสารด้านขวา
และ 1 ตู้ เก็บเอกสารด้านซ้าย

10,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

7,600 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

50
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

53 งานบริหารทั่วไป
ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน จัดซือโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 2 ตัว
เกี่ยวกับสาธารณสุข
โต๊ะขนาดกว้าง 80 x 60 x 75 ซม. มีช่องวาง
เคสคอมพิวเตอร์เฉพาะและถาดวางคีย์บอร์ด/เม้าส์
54 งานบริหารทั่วไป
ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับประมวลผล
เกี่ยวกับสาธารณสุข
แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว)
จานวน 1 เครื่อง
55 งานบริหารทั่วไป
ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ - จัดซือเครื่องสารองไฟ จานวน 1 เครื่อง
เกี่ยวกับสาธารณสุข
56 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์อื่น

จัดซือเครื่องพ่นหมอกควันเพื่อใช้ในงานควบคุม
ป้องกันโรค จานวน 1 เครื่อง

57 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน จัดซือเก้าอีแถว 4 ที่นั่ง สาหรับนั่งรอ จานวน 2 ชุด

58 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน จัดซือเก้าอีสาหรับพนักงานเทศบาล ระดับชานาญการ
เป็นเก้าอีเบาะหนัง มีพนักพิงปรับระดับสูงต่าได้
มีล้อหมุนได้รอบตัว จานวน 1 ตัว

หน่วยงาน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
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
5,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ

22,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

2,500 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
59,000

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

10,000

กองช่าง

4,500

กองช่าง

51
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

59 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน จัดซือตู้กระจกบานเลื่อน ขนาดสูง 87 ซม.
ความยาว 150 ซม. จานวน 6 ตู้

60 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร จัดซือโต๊ะทางานสาหรับพนักงานเทศบาล
ระดับปฏิบตั ิการ ขนาด 4.5 ฟุต
(1184 x 669 x 750 มม.) จานวน 1 ตัว

61 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

งบประมาณ
(บาท)
30,000

หน่วยงาน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
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

5,900

กองช่าง

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน - จัดซือพาติชั่น (Partition) ขนาดความสูง 150 ซม.
ขนาดความกว้าง 80 ซม. สูง 1.5 เมตร
จานวน 20 ชุด

65,600

กองช่าง

62 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร จัดซือเครื่องสูบนาแบบจุ่มได้ (Submersible Pump)
เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงาน หมู่ที่ 1 - 10 ตาบลถาใหญ่
จานวน 3 เครื่อง

100,000

กองช่าง

63 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร จัดซือเครื่องสูบนาแบบหอยโข่ง
เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงาน หมู่ที่ 1 - 10 ตาบลถาใหญ่

50,000

กองช่าง

52
บัญชีจานวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง
ดาเนินการในพืน้ ที่เทศบาลตาบลถ้าใหญ่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
6.5 แผนงานงบกลาง
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
1 โครงการขุดลอกทรายบริเวณ เพื่อขุดลอกทรายที่ไหลมากอง
ฝายนาล้นบ้านคลองเปิก
ที่บริเวณหน้าฝายนาล้น ทาให้
กักเก็บนาได้น้อย จึงขุดลอกทราย
เพื่อใช้เป็นที่กักเก็บและชะลอนาดิบ
สาหรับผลิตนาประปาในฤดูแล้ง

งบ
ประมาณ
(บาท)
87,756

สถานที่
ดาเนินการ
ฝายนาล้น
บ้านคลองเปิก

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กปภ.สาขา
ทุ่งสง

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

