เทศบาลตาบลท่ายาง อาเภอทุ่งใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๒๕๖๕

๑.สานักปลัดเทศบาล
๒.กองคลัง
๓.กองช่าง
๔.กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
๕.กองการศึกษา
๖.กองสวัสดิการสังคม

งานวิเคราะห์นโยบายและ
แผน
สานักปลัดเทศบาล

คํานํา
ด้ว ยระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒ นาขององคการปกครองสวน
ทองถิ่ น พ.ศ.2548 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กําหนดให้ ต้ องมีการจัดทํา แผนการ
ดําเนินงานประจําปีให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยมีจุด
มุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/ โครงการและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคการ
ปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณนั้น ทําใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงาน
อื่นและการจําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงาน ซึ่งจะทําใหการติดตาม
ประเมินผลเมื่อสิ้นปมีความสะดวกมากขึ้นอีกดวย
ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปด้วยความถูกตองตามระเบียบดังกลาวฯ และใหบรรลุผลตาม
จุ ด มุ ง หมายของการจั ด ทํ า แผนการดํ า เนิ น งาน เทศบาลตํ า บลท่ า ยาง จึ ง ไดจั ด ทํ า แผนการดํ า เนิ น งาน
ประจําป 25๖5 ขึ้น

สํานักปลัดเทศบาล ฝ่ายอํานวยการ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สารบัญ
ชื่อเรื่อง

หนา

สวนที่ 1

บทนำ

1

ส่วนที่ 2

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม

3

- ยุทธศำสตร์ที่ 1

5

- ยุทธศำสตร์ที่ 2

7

- ยุทธศำสตร์ที่ 3

21

- ยุทธศำสตร์ที่ 4

22

- ยุทธศำสตร์ที่ 5

23

- บัญชีครุภัณฑ์

25

๑
ส่วนที่ ๑
บทนา
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ และ ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ กาหนดให้เทศบาลในฐานะองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รู ป แบบหนึ่ ง ต้ อ งจั ด ท าแผนการด าเนิ น งานประจ าปี ซึ่ ง มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ แสดงถึ ง
รายละเอีย ดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลประจาปี
งบประมาณนั้น
วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติงาน
๑. เป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลเพื่อควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไป
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๒. เป็นเครื่องมือกาหนดรายละเอียดแนวทางในการปฏิบัติงาน
๓. ใช้เป็นเอกสารมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
๔. เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน/ โครงการในพื้นที่ของ
เทศบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าแผนขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ และ ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กาหนดให้เทศบาล
ต้องจัดทาแผนดาเนินงานโดยมีขั้นตอนดาเนินงาน ดังนี้
๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลเก็บรวบรวมแผนงาน
โครงการพัฒนาของเทศบาลตาบลท่ายาง หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ
ที่ดาเนินการในพื้นที่แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
๒. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอ
นายกเทศมนตรีประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ประกาศใช้เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

๒
จากขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงานดังกล่าวข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาเทศบาล

คณะกรรมการสนับสนุนการ

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

เทศบาลตาบลท่ายาง
หน่วยงานอื่น

จัดทาร่างแผนการดาเนินงาน

จัดทาแผนพัฒนาเทศบาล

คณะกรรมการสนับสนุนการ

เสนอร่างแผนการดาเนินงาน

จัดทาแผนพัฒนาเทศบาล

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

พิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน
งาน

เสนอร่างฯต่อผู้บริหารเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล

ผู้บริหารเทศบาลให้ความเห็นชอบ
ประกาศใช้

ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
๑. ทาให้การดาเนินงานเกี่ยวกับแผนงาน / โครงการ พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กาหนด
๒. ทาให้การบริหารจัดการงานของเทศบาลเป็นไปอย่างมีระบบโปร่งใสและตรวจสอบได้
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แบบ ผด 01

ส่วนที่ 2
บัญชีโครงการ / กิจกรรมแผนการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. 25๖5
เทศบาลตาบลท่ายาง
จานวน
คิดเป็นร้อยละ
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา
โครงการ
ของโครงการ
ที่ดาเนินการ
ทั้งหมด
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
4
7.80
รวม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม
๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
๒.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
๒.๓ แผนงานการศึกษา
๒.๔ แผนงานสาธารณสุข
๒.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์
๒.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๒.๗ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
2.8 แผนงานงบกลาง
รวม

จานวน
ร้อยละของ
งบประมาณ/ งบประมาณ
บาท
9,541,900

39.97

4

7.80

9,541,900

39.97

2
1
7
6
1
3
12
5

3.92
1.96
13.72
11.76
1.96
5.88
23.52
9.80

130,000
30,000
5,049,590
430,000
50,000
55,000
170,000
7,512,800

0.54
0.12
21.15
1.80
0.20
0.23
0.71
31.47

37

72.54

13,427,390

56.25

หน่วยงาน
ดาเนินการ
กองช่าง

สานักปลัดฯ
สานักปลัดฯ
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองการศึกษา
สานักปลัดฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

จานวน
คิดเป็นร้อยละ
โครงการ
ของโครงการ
ที่ดาเนินการ
ทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ/
บาท

ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยงาน
ดาเนินการ

1

1.96

15,000

0.06

กองสวัสดิการฯ

รวม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
4.2 แผนงานการเกษตร

1

1.96

15,000

0.06

-

1
2

1.96
3.92

600,000
80,000

2.51
0.33

กองสาธารณสุขฯ
สานักปลัดฯ

รวม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

3

5.88

680,000

2.84

6

11.76

203,000

0.85

6
51

11.76
๑๐๐

203,000
23,867,290

0.85
๑๐๐

รวม
รวมทั้งสิ้น

สานักปลัดฯ
กองคลัง

แบบ ผด 02
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2565
เทศบาลตาบลท่ายาง
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ที่
1

สถานที่
ดาเนินการ

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

โดยก่อสร้างศาลากลางน้้า กว้าง 9 เมตร ยาว 9 เมตร

สระน้้าหนองบัว
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

พร้อมทางเดินกลาง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร

หน่วย

พ.ศ.2564

พ.ศ.2565

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

4,592,900 สระน้้าหนองบัว

กองช่าง

4,349,000

กองช่าง

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 397.50 ตารางเมตร และก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบสระน้้าหนองบัว กว้าง 5
เมตร ยาว 563 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,815
ตารางเมตร

2

โครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนพรุพี
ติกคอนกรีต ชุมชนพรุพี ต้าบลท่ายางต้าบลท่ายาง จ้านวน 3 ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

ชุมชนพรุพี

4,560 ตารางเมตร

5

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ที่
3

ดาเนินการ
โครงการขุดลอกคูระบายน้้าภายใน เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขุดคูระบายน้้า ค่าจ้างเหมาขุดลอก 100,000
เขตเทศบาล

4

สถานที่

หน่วย

พ.ศ.2564

พ.ศ.2565

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

ทต.ท่ายาง

กองช่าง

ทต.ท่ายาง

กองช่าง

คูระบายน้้าภายในเขตเทศบาล

โครงการปรับปรุง - ซ่อมแซมถนน เพื่อจ่ายเป็นค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ
/ไหล่ทาง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เช่น ถนน ประปา ไฟฟ้า คูระบายน้้า และอื่นๆ

500,000

ภายในเขตเทศบาล

6

๒.๒ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ที่
1

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานป้องกันและลด

ทางถนน

อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสาคัญ เช่น วันสงกรานต์

30,000

สถานที่

หน่วย

พ.ศ.๒๕๖๔

พ.ศ.๒๕๖๕

ดาเนินการ

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

ทต.ท่ายาง

สานักปลัดฯ

วันขึ้นปีใหม่ ฯลฯ เป็นค่าใชจ่าย เช่นค่าป้าย ค่าอาหารว่าง
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ อปพร.
หรืออื่นๆ ที่นายกเทศมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติงาน และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ

8

๒.๓ แผนงาน การศึกษา

ลาดับ
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพื่อเป็นค่าดาเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา

หน่วย

พ.ศ.๒๕๖๔

พ.ศ.๒๕๖๕

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

921,190 ศพด.ทต.ท่ายาง กองการศึกา

สถานศึกษา ดังนี้
๑.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลท่ายาง

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตาบล

๑.๑ ค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนา

ท่ายาง

เด็กเล็กเทศบาลตาบลท่ายางตลอดปีการศึกษา จานวน
นักเรียน ๓๐ คน อัตรามื้อละ ๒๑ บาท จานวน ๒๔๕ วัน
เป็นเงินจานวน๑๕๔,๓๕๐ บาท (งบประมาณจัดสรร)
๑.๒ ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) อัตราคนละ ๑,๗๐๐
บาท/ปี จานวน ๕๑,๐๐๐ บาท (งบประมาณจัดสรร)
๑.๓ ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี จานวน
๓๐ คน จานวน ๖,๐๐๐ บาท (งบประมาณจัดสรร)
๑.๔ ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี จานวน
๓๐ คน จานวน ๖,๐๐๐ บาท (งบประมาณจัดสรร)
๑.๕ ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตตราคนละ ๓๐๐ บาท /ปี
จานวน ๓๐ คน จานวน ๙,๐๐๐ บาท (งบประมาณจัดสรร)
๑.๖ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ ๔๓๐ บาท/ปี
จานวน ๓๐ คน จานวน ๑๒,๙๐๐ บาท
(งบประมาณจัดสรร)

9

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย

พ.ศ.๒๕๖๔

พ.ศ.๒๕๖๕

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

๒.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลท่ายาง
๒.๑ ค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กอนุบาลโรงเรียนเทศบาล
ตาบลท่ายางตลอดปีการศึกษา จานวนนักเรียน ๗๘ คน
อัตรามื้อละ ๒๑ บาท จานวน ๒๐๐ วัน เป็นเงินจานวน
๓๒๗,๖๐๐ บาท (งบประมาณจัดสรร)
๒.๒ ค่าใช่จ่ายอินเตอร์เน็ต โรงเรียน ระบบ Wireless
Fidelity : Wi-Fi เป็นเงินจานวน ๗,๒๐๐ บาท
(งบประมาณจัดสรร)
๒.๓ ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) คนละ ๘๕๐/
ภาคเรียน ๑,๗๐๐/ปี จานวน ๗๘ คนเป็นเงิน ๑๓๒,๖๐๐
บาท (งบประมาณจัดสรร)
๒.๔ ค่าหนังสือเรียน คนละ ๒๐๐/ปี จานวน ๗๘ คน
เป็นเงินจานวน ๑๕,๖๐๐ บาท (งบประมาณจัดสรร)
๒.๕ ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ ๑๐๐บาท/ภาคเรียน
๒๐๐ บาท/ปี จานวน ๗๘ คน เป็นเงินจานวน ๑๕,๖๐๐
บาท (งบประมาณจัดสรร)
๒.๖ ค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ ๓๐๐ บาท/ปี
จานวน ๗๘ คน เป็นเงินจานวน ๒๓,๔๐๐ บาท
(งบประมาณจัดสรร)
๒.๗ ค่ากิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน คนละ ๒๑๕
บาท/ภาคเรียน ๔๓๐บาท/ปี จานวน ๗๘ คน เป็นเงิน

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ที่

10

จานวน ๓๓,๕๔๐ บาท (งบประมาณจัดสรร)

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

๒.๘ ค่ากิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนตามวัย

หน่วย

พ.ศ.๒๕๖๔

พ.ศ.๒๕๖๕

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

๒.๘.๑ โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้าน
ภาษาอังกฤษ เป็นจานวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท
(งบประมาณเทศบาล)
๒.๘.๒ โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
ทางด้านดนตรี เป็นจานวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท
(งบประมาณเทศบาล)
๒.๘.๓ โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทาง
ด้านกีฬาเป็นจานวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
(งบประมาณเทศบาล)
๒.๘.๔ โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
ด้านศิลปะ เป็นจานวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท
(งบประมาณเทศบาล)
๒.๘.๕ โครงการค่ายหนูน้อยเบิกบาน (ต้อนรับ
นักเรียนใหม่) จานวน ๔,๐๐๐ บาท
(งบประมาณเทศบาล)
๒.๘.๖ โครงการหนูน้อยเรียนรู้วันสาคัญ
จานวน ๑๕,๐๐๐ บาท (งบประมาณเทศบาล)
๒.๘.๗ โครงการหนูน้อยนักวิทยาศาสตร์
จานวน ๕,๐๐๐ บาท (งบประมาณเทศบาล)
๒.๘.๘ โครงการหนูน้อยเกษตรพอเพียง

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ที่

11

จานวน ๓,๐๐๐ บาท (งบประมาณเทศบาล)

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

๒.๘.๙ โครงการหนูน้อยเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
จานวน ๗,๐๐๐ บาท (งบประมาณเทศบาล)

หน่วย

พ.ศ.๒๕๖๔

พ.ศ.๒๕๖๕

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

๒.๘.๑๐ โครงการหนูน้อยเรียนรู้โลกกว้าง
(ทัศนศึกษา) จานวน ๑๖,๔๐๐ บาท
(งบประมาณเทศบาล)
๒.๘.๑๑ โครงการหนูน้อยยุค Thailand ๔.๐
จานวน ๔,๐๐๐ บาท (งบประมาณเทศบาล)
๒.๘.๑๒ โครงการหนูน้อยประดิษฐ์ของเล่น
จากวัสดุธรรมชาติและเศษวัสดุ จานวน ๓,๐๐๐ บาท
(งบประมาณเทศบาล)
๒.๘.๑๓ โครงการสารสัมพันธ์ จานวน ๔,๐๐๐ บาท
(งบประมาณเทศบาล)
๒.๘.๑๔ โครงการรณรงค์การป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา เป็นเงินจานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
(งบประมาณเทศบาล)
2

ค่าอาหารเสริม (นม)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ดังนี้

202,950 ศพด.ทต.ท่ายาง กองการศึกษา

๑.ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตาบลท่ายาง จานวน ๕๗,๔๘๖ บาท
๒. ค่าอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตาบลท่ายาง จานวน ๑๔๙,๔๖๔ บาท
12

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ที่
3

สถานที่
ดาเนินการ

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการแข่งขันทางวิชาการของ
โรงเรียนในเขตเทศบาล เช่น ค่าสถานที่ ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าดอกไม้ ค่าของ

30000

ลานอเนก
ประสงค์ฯ

หน่วย

พ.ศ.๒๕๖๔

พ.ศ.๒๕๖๕

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

ขวัญรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ
4

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

30,000

เช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าดอกไม้

ลานอเนก

กองการศึกษา

ประสงค์ฯ

ค่าเอกสาร ค่าวัสดุต่างๆ ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ
5

ค่าอาหารเสริม (นม)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สาหรับเด็กนักเรียน 1,211,050 ๑. โรงเรียน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)

วัดท่ายาง

ในเขตเทศบาลตาบลท่ายาง จานวน ๒ โรงเรียน

๒. โรงเรียน

๑. โรงเรียนวัดท่ายาง ๙๙๒,๖๐๐ บาท

กองการศึกษา

วัดควนสระบัว

๒. โรงเรียนวัดควนสระบัว ๒๑๘,๔๕๐ บาท
6

7

ค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน

๑. อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนวัดท่ายาง

วัดท่ายาง

จานวน ๒,๑๗๕,๖๐๐ บาท

ค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน

๒. อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนวัดควนสระบัว

วัดควนสระบัว

จานวน ๔๗๘,๘๐๐ บาท

2,175,600

โรงเรียน

กองการศึกษา

วัดท่ายาง
478,800

โรงเรียน
วัดควนสระบัว
13

๒.๔ แผนงาน สาธารณสุข
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ที่
1

สถานที่
ดาเนินการ

บริการแพทย์ฉุกเฉิน

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของการให้
บริการแพทย์ฉุกเฉินและค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้กับ

160,000

ทต.ท่ายาง

หน่วย

พ.ศ.๒๕๖๔

พ.ศ.๒๕๖๕

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

หน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉินและวัสดุอื่นๆ ที่จาเป็น
2

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการป้อง
ยาเสพติด

20,000 สนง.ทต.ท่ายาง สานักปลัดฯ

กันและแก้ไขปัญหายาเสพติด,การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด,การจัดตั้งชมรม TO BE
NUMBER ONE และการดาเนินงานอื่นๆ เช่น ค่าฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน ค่าเดินทาง ค่าวิทยากร ฯลฯ

3

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการควบคุมและ
สุนัขบ้า

50,000

ทต.ท่ายาง

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตร์
ตราจารย์ ดร.สมเด็จพรเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวร
ขัตติยราชนารี เช่น วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
14

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ที่
4

สถานที่
ดาเนินการ

โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้

เลือดออก

เลือดออก เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน/จ้างเหมาบริการ

30,000

ทต.ท่ายาง

หน่วย

โครงการควบคุมและป้องกันโรค

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมป้องกัน

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

30,000

ทต.ท่ายาง

พ.ศ.๒๕๖๕

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

ฉีดพ่นหมอกควัน ค่าหน้ากากอนามัย แลค่าใช้จ่ายอื่นๆ
5

พ.ศ.๒๕๖๔

กองสาธารณสุข

อุบัติใหม่

โรคอุบัติใหม่ เช่น ค่าจัดซื้อน้ายาฆ่าเชื้อ อุปกรณ์ในการ

และสิ่งแวดล้อม

ควบคุมป้องกันโรค และอื่นๆ
6

อุดหนุนโครงการพระราชดาริด้าน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ชุมชน ในเขตเทศบาลตาบล
สาธารณสุข

140,000

ทต.ท่ายาง

ท่ายาง สาหรับเป็นค่าดาเนินงานตามโครงการพระราช

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ดาริด้านสาธารณสุข โดยให้มีมติที่ประชุมชุมชน เลือกทา
โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข ชุมชนละ ๓
โครงการ โดยมอบให้คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตาบล
ท่ายาง ทั้ง ๗ ชุมชน ชุมชนละ ๒๐,๐๐๐ บาท
เป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท
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๒.๕ แผนงาน สังคมสงเคราะห์
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ที่
1

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

โครงการช่วยเหลือประชาชน

เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ เป็นค่า
ใช้จ่ายต่างๆในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนที่ยากไร้และด้อยโอกาสทางสังคม

หน่วย

พ.ศ.๒๕๖๔

พ.ศ.๒๕๖๕

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

50,000 สนง.ทต.ท่ายาง กองสวัสดิการ
สังคม

๒.๖ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ที่
1

สถานที่
ดาเนินการ

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี เช่น

20,000

ทต.ท่ายาง

การจัดอบรม ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในพิธีเปิด –ปิด ค่าอาหาร

หน่วย

พ.ศ.๒๕๖๔

พ.ศ.๒๕๖๕

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

กลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสาหรับใช้
ในการจัดงานจัดกิจกรรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
2

โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ
เข้มแข็ง

15,000

ทต.ท่ายาง

ในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

กองสวัสดิการ
สังคม

ค่าวัสดุสาหรับใช้ในโครงการฯค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จาเป็นในโครงการ
16

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ที่
3

สถานที่
ดาเนินการ

โครงการจัดทาแผนชุมชน

เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริม สนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน

20,000

และกิจกรรมขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ

หน่วย

พ.ศ.๒๕๖๔

พ.ศ.๒๕๖๕

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

ชุมชน

กองสวัสดิการ

ทั้ง ๗ ชุมชน

สังคม

สถานที่

หน่วย

เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
๒.๗ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ดาเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๔

พ.ศ.๒๕๖๕

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

1

การแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์

30,000

เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่นค่าอุปกรณ์กีฬา เงินรางวัล ค่า

ลานอเนก

กองสวัสดิการ

ประสงค์ฯ

สังคม

โรงเรียน

กองการศึกษา

ถ้วยรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวงดุริยางค์
ค่าจัดเตรียมสนามแข่งขัน ค่าตอบแทนผู้ตัดสินกีฬา
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในโครงการ
2

ส่งเสริมทีมกีฬาเข้าแข่งขันในระดับ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมทีมกีฬาเข้าแข่งขัน
ต่างๆ

20,000

กีฬาในระดับต่างๆ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๕ เช่น ส่งทีมกีฬา

ทุ่งใหญ่วิทยาคม

เข้าแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ ค่าชุดกีฬา ค่าอาหาร และ
น้าดื่ม ค่าวงดุริยางค ค่าอุปกรณ์กีฬา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
3

อุดหนุนเกี่ยวกับการจัดการแข่งขัน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทาการปกครองอาเภอ
กีฬาอาเภอ

20,000

ปค.ทุ่งใหญ่

กองการศึกษา

สถานที่

หน่วย

ทุ่งใหญ่ เป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน
และประชาชน อาเภอทุ่งใหญ่ ประจาปี ๒๕๖๕
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ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ที่
4

ดาเนินการ
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวันขึ้นปีใหม่

5,000

เช่น ค่าอาหารสาหรับถวายพระ ค่าเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้

ลานอเนก

โครงการจัดงานวันกตัญญู

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันกตัญญู ประเพณี

กองการศึกษา

ประสงค์ฯ

สงกรานต์ รดน้าขอพรผู้สูงอายุ สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ
เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าจัดดอกไม้
ค่าน้าดื่ม ค่าปัจจัยถวายพระ ค่ามหรสพ ค่าเครื่องเสียง

5,000

ลานอเนก
ประสงค์ฯ

พ.ศ.๒๕๖๕

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

ค่าอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
5

พ.ศ.๒๕๖๔

กองการศึกษา

ค่าอุปกรณ์สาหรับทาอุโมงค์น้าเล่นสงกรานต์ และอื่นๆ
6

โครงการจัดงานสืบสานประเพณี

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง

10,000

ลานอเนก

ลอยกระทง

สาหรับเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าของรางวัล ค่าอาหารเย็น

ประสงค์ ๑๐๐ ปี

และน้าดื่มค่าอาหารว่าง เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าถ้วยรางวัล

สมเด็จย่า

กองการศึกษา

ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถานที่ ค่า
มหรสพ ดนตรี ค่าเครื่องขยายเสียง ค่าดอกไม้ ค่าตอบ
แทนกรรมการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยและด้านจราจร ค่าประชาสัมพันธ์
ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ
7

โครงการจัดงานวันสาร์ทเดือนสิบ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร และน้าดื่ม ค่าดอกไม้ ค่าวัสดุในการ

20,000

จัดงาน และอื่นๆ

ลานอเนก

กองการศึกษา

ประสงค์ ๑๐๐ ปี

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ที่
8

สถานที่
ดาเนินการ

อุดหนุนโครงการส่งหมรับและ

อุดหนุนเกี่ยวกับการจัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ

18

สมเด็จย่า

หน่วย

10,000

ปค.ทุ่งใหญ่

อาเภอทุ่งใหญ่

20,000

ปค.ทุ่งใหญ่

อาเภอทุ่งใหญ่

เทศกาลเดือนสิบ
อุดหนุนการจัดงานส่งเสริมประเพณี เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทาการปกครอง อ.ทุ่งใหญ่
ลากพระและกาชาดอ.ทุ่งใหญ่

สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจ้างศิลปินการแสดง
การประกวดกรองยาว ค่าสถานที่ เรือพนมพระ ฯลฯ

10 อุดหนุนเกี่ยวกับการจัดงานส่งเสริม เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสภาวัฒนธรรมตาบลท่ายาง

พ.ศ.๒๕๖๕

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

รถหมรับเข้าร่วมประกวดในประเพณีให้แก่ที่ทาการปกครองอาเภอทุ่งใหญ่

9

พ.ศ.๒๕๖๔

20,000 วัดควนสระบัว สภาวัฒนธรรม

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะและ เกี่ยวกับการจัดงานส่งเสริมประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ
ลากพระ

ตาบลท่ายาง

และลากพระเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่นค่าตกแต่งเรือพนม
พระ ค่าอาหารค่าน้าดื่ม ค่าโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ ปัจจัย
ถวายพระ ฯลฯ

11 อุดหนุนการจัดงานประเพณี
วันมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ

อุดหนุนเกี่ยวกับการจัดงานประเพณีวันมาฆบูชา

5,000

ปค.ทุ่งใหญ่

อาเภอทุ่งใหญ่

แห่ผ้าขึ้นธาตุ ให้แก่ที่ทาการปกครองอาเภอทุ่งใหญ่

12 อุดหนุนโครงการปากปีปากเดือน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับวัดควนสระบัว ในการ
จัดโครงการปากปีปากเดือน เช่น ค่าเช่าเต้นท โตะ เก้าอี้

5,000 วัดควนสระบัว วัดควนสระบัว

ค่าดอกไม้ ค่าจ้างจัดดอกไม้ ฯลฯ
19

๒.๘ แผนงาน งบกลาง
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ที่
1

สถานที่
ดาเนินการ

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่มีคุณสมบัติ

60,000

ทต.ท่ายาง

จากการผ่านการพิจารณาอนุมัติของเทศบาล
2

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุเทศบาลตาบลท่ายาง 5,634,000

ทต.ท่ายาง

เบี้ยยังชีพคนพิการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการเทศบาลตาบลท่ายาง
โดยได้รับเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือน จานวน ๑๒ เดือน

กองสวัสดิการ

กองสวัสดิการ
สังคม

1,588,800

ทต.ท่ายาง

พ.ศ.๒๕๖๔

พ.ศ.๒๕๖๕

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

โดยได้รับเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือน จานวน ๑๒ เดือน
3

หน่วย

กองสวัสดิการ
สังคม

4

5

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบหลักประกันสุขภาพเทศบาล
เทศบาลตาบลท่ายาง

ตาบลท่ายาง

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรภายในเขตเทศบาล
เช่น ค่าทาสี ตีเส้นจราจร ป้ายเตือน ป้ายจราจร กระจกโค้ง

130,000

ทต.ท่ายาง

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

100,000 บริเวณถนน

สานักปลัดฯ

สายต่างๆ

สัญญาณไฟจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร

ในเขต

สามเหลี่ยมหยุดตรวจ แผงกั้นจราจร เสาล้มลุกจราจร

เทศบาล

ยางชะลอความเร็วและอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดการจราจร
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3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
3.1 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน
ในชุมชน

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ
ในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุสาหรับใช้ในการจัดงานจัดกิจกรรม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทาเกียรติบัตรและ
กรอบรูป ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
ในโครงการ

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15,000 สนง.ทต.ท่ายาง กองสวัสดิการ
สังคม

21

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
4.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
ลาดับ
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

โครงการปรับปรุงสถานที่กาจัดขยะ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงสถานที่กาจัดขยะ

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

600,000 บ่อกาจัดขยะ กองสาธารณสุขฯ

ของเทศบาลตาบลท่ายาง

ชุมชนโคกว่าน

4.2 แผนงาน การเกษตร
ลาดับ
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่เมือง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่เมือง
น่าอยู่อย่างยั่งยืน
น่าอยู่อย่างยั่งยืน เช่น ค่าฝึกอบรม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น

50,000

ทต.ท่ายาง

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าก่อสร้างโรงเพาะชากล้าไม้
ค่าจัดทาป้ายชื่อต้นไม้ ค่าวัสดุเพาะพันธุ์กล้าไม้ เช่น ดิน
แกรบ ถุงเพาะ ปุ๋ย และอื่นๆ

30,000

สนง.ทต.

สานักปลัดฯ

2 โครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

ท่ายาง
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5. ยุทศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
ลาดับ
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
โครงการปกป้องสถาบันของชาติ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3,000 สนง.ทต.ท่ายาง สานักปลัดฯ

ค่าจัดสถานที่ ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
2

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร

30,000 สนง.ทต.ท่ายาง สานักปลัดฯ

เสริมคุณธรรม พัฒนาคน มุ่งสู่งาน ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้าย
สานจริยธรรม นาจรรยา แก้ปัญหา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
การทุจริต
3

อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบล

25,000 อบต.บางรูป

สานักปลัดฯ

ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ บางรูปในโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการองค์กรปกครอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนท้องถิ่นระดับอาเภอ

ระดับอาเภอ
4

จัดทาวารสาร

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทาวารสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ

5

โครงการการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดประชุมประชาคม ค่าอาหาร ค่าอาหาร

100,000

ทต.ท่ายาง

สานักปลัดฯ

20,000 สนง.ทต.ท่ายาง สานักปลัดฯ

ว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และอื่นๆ
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ลาดับ
ที่
6

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ

ทรัพย์สิน

ทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าจ้างช่างโยธา เจ้าหน้าที่สารวจ

งบประมาณ
25,000

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.ท่ายาง

พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองคลัง

และจัดเก็บข้อมูล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารนอก
เวลา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

24

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
1. แผนงาน บริหารงานทั่วไป
ลาดับ
ที่

ประเภทครุภัณฑ์

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1

ครุภัณฑ์สานักงาน

จัดซื้อโต๊ะทางาน จานวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- โต๊ะทางานชนิดเหล็ก

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7,500 สนง.ทต.ท่ายาง สานักปลัดฯ

- มีลิ้นชักและช่องเก็บของ
- ขนาด กว้าง X ยาว X สูง ไม่น้อยกว่า 75 X 150 X 75
เซนติเมตร
2

ครุภัณฑ์สานักงาน

1.เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทางานสาหรับผู้บริหาร

13,000 สนง.ทต.ท่ายาง สานักปลัดฯ

จานวน 1 ตัว ราคา 8,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เก้าอี้มีโช๊คปรับสูง - ต่า มีพนักพิง ขาเก้าอี้มีล้อหมุนได้
- เบาะและพนักพิงบุด้วยฟองน้า หุ้มด้วยหนังเทียม
- มีที่เท้าแขน
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทางานสาหรับพนักงาน
เทศบาลประเภทสายบริหาร จานวน 1 ตัว ราคา 5,000
บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เก้าอี้มีโช๊คปรับสูง - ต่า มีพนักพิง ขาเก้าอี้มีล้อหมุนได้
- เบาะและพนักพิงบุด้วยฟองน้า หุ้มด้วยหนังเทียม
- มีที่เท้าแขน

25

2. แผนงาน การศึกษา
ลาดับ
ที่

ประเภทครุภัณฑ์

1

ครุภัณฑ์สานักงาน

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้รับประทานอาหาร

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

14,000 สนง.ทต.ท่ายาง กองการศึกษา

สาหรับนักเรียนอนุบาล ขนาดกว้าง X ยาว X สูง
ไม่น้อยกว่า 30 X 120 X 30 จานวน 8 ตัว
2

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารสาหรับนักเรียน

14,000 สนง.ทต.ท่ายาง กองการศึกษา

อนุบาล ขนาดกว้าง X ยาว X สูง ไม่น้อยกว่า 60 X 120
X 50 เซนติเมตร จานวน 4 ตัว

3. แผนงาน สาธารณสุข
ลาดับ
ที่

ประเภทครุภัณฑ์

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทางานจานวน 1 ตัว โดยมีคุณ

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3,500 สนง.ทต.ท่ายาง กองสาธารณสุขฯ

ลักษณะ ดังนี้
- เก้าอี้มีโช๊คปรับสูง - ต่า มีพนักพิง ขาเก้าอี้มีล้อหมุนได้
- เบาะและพนักพิงบุด้วยฟองน้า หุ้มด้วยหนังเทียม
- มีที่เท้าแขน
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ลาดับ

ประเภทครุภัณฑ์

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

หน่วย

พ.ศ.2564

พ.ศ.2565

ที่
2

ดาเนินการ
ครุภัณฑ์สานักงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางานชนิดเหล็ก จานวน 1 ตัว

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

7,500 สนง.ทต.ท่ายาง กองสาธารณสุขฯ

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- โต๊ะทางานชนิดเหล็ก
- มีลิ้นชักและช่องเก็บของ
- ขนาด กว้าง X ยาว X สูง ไม่น้อยกว่า 75 X 150 X 75
เซนติเมตร
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