แผนการดาเนินงาน
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ของ
เทศบาลตาบลธาตุทอง
อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

คานา
-----------------------

เทศบาลตาบลธาตุทอง ได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยได้
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิน่ ห้าปีเรียบร้อยแล้ว และได้นาแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีมาใช้เป็นกรอบในการจัดทาเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเพื่อให้การนาไปปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 27 และทีแ่ ก้ไข
เพิ่มเติม แผนการดาเนินงานให้จัดทาเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น
เทศบาลตาบลธาตุทอง จึงได้จัดทาแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขึ้น เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการดาเนินโครงการ แผนงาน และกิจกรรมต่าง ๆให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเปูาหมายที่กาหนดไว้
พร้อมทั้งเทศบาลตาบลธาตุทอง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดาเนินงานเล่มนี้มีประโยชน์สาหรับใช้เป็นแนวทางให้ส่วน
ราชการภายในเทศบาลตาบลธาตุทองใช้เป็นแนวทางในการดาเนินโครงการได้ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ พร้อมทั้งบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเปูาหมายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เทศบาลตาบลธาตุทอง

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ 1 บทนา
- บทนา
- วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
- ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
- ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน

1
1
1
2

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม
- บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผป. 1)
- บัญชีสรุปจานวนโครงการ และงบประมาณ (ภาคผนวก ก)
- บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ (ภาคผนวก ข)

3-4
5-7
8-40

ส่วนที่ 1
บทนา
ประกอบด้วย
- บทนา
- วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
- ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
- ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน

-1-

ส่วนที่ 1
บทนา
ในการจัดทาแผนการดาเนินงานในปีที่ผ่านมานั้น เทศบาลตาบลธาตุทองได้นาแผนงาน โครงการ และกิจกรรม
การพัฒนาต่าง ๆที่จะดาเนินการจริงในพื้นที่ของเทศบาลตาบลธาตุทอง ประจาปีงบประมาณนั้น มาเป็นข้อมูลในการ
จัดทาแผนการดาเนินงาน
ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 27 แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง
แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆที่ต้องดาเนินการในพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
เทศบาลตาบลธาตุทอง ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดทาแผนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จึงได้จัดทาแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานตาม
แผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆที่ได้กาหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเปูาหมายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการจริงทั้งหมดใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณนั้น
2. เพื่อให้แนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้าซ้อนของโครงการ
3. เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการทางานกับหน่วยงานและจาแนกรายละเอียดต่าง ๆของแผนงานต่าง ๆ
โครงการ ในแผนการดาเนินงาน
4. เพื่อเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. เพื่อให้แนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้าซ้อนของโครงการ

-23. เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการทางานกับหน่วยงานและจาแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงานต่าง
โครงการ ในแผนการดาเนินงาน
4. เพื่อเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดาเนินงานให้เป็นปอย่าง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
1. ทาให้ทราบถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนาที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นทีข่ ององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณนั้น
2. ทาให้แนวทางการดาเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น ลดความซ้าซ้อนของโครงการ
3. ทาให้มีการประสานและบูรณาการทางานกับหน่วยงานและจาแนกรายละเอียดต่าง ๆของแผนงานต่าง ๆ /
โครงการในแผนการดาเนินงาน
4. ทาให้ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถใช้แผนการดาเนินงานเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานเพื่อควบคุมการ
ดาเนินให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม
ประกอบด้วย
- บัญชีสรุปจานวนโครงการ และงบประมาณ
- บัญชีสรุปจานวนโครงการ และงบประมาณ (แบบ ผป.1)
- บัญชีสรุปจานวนโครงการ และงบประมาณ (ภาคผนวก ก)
- บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ (ภาคผนวก ข)

แบบ ผป. 1
บัญชีสรุปจานวนโครงการ และงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลธาตุทอง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนภายใน
ตาบล
1.2 แนวทางการพัฒนา ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการเสริมสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่
1.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการดาเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน
1.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการออกกาลังกายเพือ่ เสริมสร้างสุขภาพ
1.6 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
1.7 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่ผสู้ ูงอายุ ผู้พิการ ผูป้ วุ ยเอดส์
และผู้ด้อยโอกาส
รวม
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.1 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
2.2 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
2.3 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในตาบลให้มีความ
น่าอยู่
2.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงระบบกาจัดน้าเสียจากครัวเรือนให้มีประสิทธิภาพโดย
การก่อสร้างร่องระบายน้า คสล. รูปตัว U รูปตัว V หรือร่องระบายน้าปากลิ้นราง
ถนนภายในหมู่บ้าน
2.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการประกอบอาชีพไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม
รวม

จานวนโครงการที่
ดาเนินการจริง

โครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

11

24

45.83

6,547,270.-

50,653,000.-

12.92

10

13

76.92

180,000.-

1,620,000.-

11.11

4
8
3

5
22
6

80
36.36
50

20,000.95,000.15,000.-

480,000.2,181,000.7,700,000.-

4.16
4.35
0.19

8
4

8
10

100
40

40,000.21,082,600.-

800,000.7,720,000.-

5.00
100

48

88

54.54

27,979,870.-

71,154,000.-

39.32

3
2
1

6
11
7

50
18.18
14.28

15,000.10,000.10,000.-

730,000.7,050,000.3,600,000.-

2.05
0.14
0.27

-

50

-

-

16,381,100.-

-

2
8

3
77

66.66
10.38

10,000.45,000.-

300,000.28,061,100.-

3.33
0.16
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จานวน
งบประมาณ

งบประมาณตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี

ร้อยละของ
งบประมาณ

แบบ ผป. 1
บัญชีสรุปจานวนโครงการ และงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลธาตุทอง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ
3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
รวม
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจราจร สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
4.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างถนนคสล.ถนนคสม ถนนลาดยาง ภายในหมูบ่ ้านภายใน
ตาบลระหว่างตาบลและถนนเพือ่ การเกษตร
4.2 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาระบบสื่อสาร สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
4.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาแหล่งน้าเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค
รวม
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
5.1 แนวทางการพัฒนา การสร้างเสถียรภาพทางการเงินการคลังให้มีความมัน่ คง และ
เพียงพอในการบริหารงานทุกด้าน
5.2 แนวทางการพัฒนา จัดให้มีบุคคลกร วัสดุอุปกรณ์สาหรับใช้ในการบริหารงานอย่าง
เพียงพอ
5.3 แนวทางการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้และเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และผู้บริหารและ ส.ท.
5.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการบริการประชาชนเน้นความรวดเร็วโปร่งใส
ตรวจสอบได้
5.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
5.6 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการบริหารงานของส่วนราชการต่างๆ
รวม
รวมทั้งสิ้น

จานวนโครงการที่
ดาเนินการจริง

โครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

7
7

28
28

25
25

17

153

17

จานวน
งบประมาณ

งบประมาณตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี

ร้อยละของ
งบประมาณ

40,000.40,000.-

2,730,000.2,730,000.-

1.46
1.46

11.11

6,599,805.-

39,584,500.-

16.67

5
33
191

11.11

6,599,805.-

2,160,000.20,750,000.62,494,500.-

10.56

2

6

33.33

30,000.-

1,960,000.-

1.53

5

22

22.72

6,859,000.-

16,850,000.-

40.70

1

1

100

100,000.-

600,000.-

16.66

1

3

33.33

5,000.-

300,000.-

1.66

4
5
18
98

5
6
12
396

80
83.33
100
24.74

35,000.-

1,380,000.700,000.2,980,000.167,919,600.-

2.53
35.71
100
24.97
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250,000.7,279,000.41,943,675.-

ภาคผนวก ก
บัญชีสรุปจานวนโครงการ และงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลธาตุทอง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง

จานวนโครงการที่
ดาเนินการจริง

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

11

45.83

6,547,270.-

12.92

สานักปลัด,กองการศึกษาฯ

10

76.92

180,000.-

11.11

สานักปลัด,กองสาธารณสุขฯ

4
8
3
8
4

80
36.36
50
100
40

20,000.95,000.15,000.40,000.21,082,600.-

4.16
4.35
0.19
5.00
100

กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ,สานักปลัด,งบกลาง
กองการศึกษาฯ
กองสวัสดิการสังคม,งบกลาง
งบกลาง,กองสวัสดิการสังคม

48

54.54

27,979,870.-

39.32

สานักปลัด,กองการศึกษาฯ,กองสาธารณสุขฯ,
กองสวัสดิการสังคม,งบกลาง

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนภายใน
ตาบล
1.2 แนวทางการพัฒนา ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการเสริมสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่
1.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการดาเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน
1.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการออกกาลังกายเพือ่ เสริมสร้างสุขภาพ
1.6 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
1.7 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผูป้ วุ ยเอดส์
และผู้ดอ้ ยโอกาส
รวม
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ภาคผนวก ก
บัญชีสรุปจานวนโครงการ และงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลธาตุทอง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.1 แนวทางการพัฒนา เพิม่ ประสิทธิภาพในการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
2.2 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
2.3 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในตาบลให้มีความ
น่าอยู่
2.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงระบบกาจัดน้าเสียจากครัวเรือนให้มีประสิทธิภาพโดย
การก่อสร้างร่องระบายน้า คสล. รูปตัว U รูปตัว V หรือร่องระบายน้าปากลิ้นราง
ถนนภายในหมู่บ้าน
2.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการประกอบอาชีพไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม
รวม
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ
3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
รวม
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจราจร สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
4.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างถนนคสล. ถนนคสม. ถนนลาดยาง ภายในหมูบ่ ้าน
ภายในตาบลระหว่างตาบลและถนนเพื่อการเกษตร
4.2 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาระบบสื่อสาร สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
4.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาแหล่งน้าเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค
รวม

จานวนโครงการที่
ดาเนินการจริง

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

3
2
1

50
18.18
14.28

-

-

2
8

66.66
10.38

10,000.45,000.-

3.33
0.16

กองส่งเสริมการเกษตร
สานักปลัด,กองช่าง,กองสาธารณสุขฯ,กอง
ส่งเสริมการเกษตร

7
7

25
25

40,000.40,000.-

1.46
1.46

กองสวัสดิการสังคม,กองส่งเสริมการเกษตร
กองสวัสดิการสังคม,กองส่งเสริมการเกษตร

17

11.11

6,599,805.-

16.67

กองช่าง

17

11.11

6,599,805.-

10.56

กองช่าง
กองช่าง
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จานวน
งบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ

15,000.10,000.10,000.-

2.05
0.14
0.27
-

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักปลัด,กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ,กองส่งเสริมการเกษตร
กองช่าง

ภาคผนวก ก
บัญชีสรุปจานวนโครงการ และงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลธาตุทอง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง

จานวนโครงการที่
ดาเนินการจริง

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

5.1 แนวทางการพัฒนา การสร้างเสถียรภาพทางการเงินการคลังให้มีความมัน่ คง และ
เพียงพอในการบริหารงานทุกด้าน
5.2 แนวทางการพัฒนา จัดให้มีบุคคลกร วัสดุอุปกรณ์สาหรับใช้ในการบริหารงานอย่าง
เพียงพอ

2

33.33

30,000.-

1.53

สานักปลัด,กองคลัง

5

22.72

6,859,000.-

40.70

5.3 แนวทางการพัฒนา เพิ่มพูนความรูแ้ ละเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฎิบัตงิ านของ
เจ้าหน้าที่และผู้บริหารและ ส.ท.
5.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการบริการประชาชนเน้นความรวดเร็วโปร่งใส
ตรวจสอบได้
5.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
5.6 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการบริหารงานของส่วนราชการต่างๆ
รวม

1

100

100,000.-

16.66

สานักปลัด,กองคลัง,กองการศึกษาฯ,กอง
สาธารณสุขฯ,กองสวัสดิการสังคม,กองช่าง,
กองส่งเสริมการเกษตร,งบกลาง
สานักปลัด/กองการศึกษาฯ

1

33.33

5,000.-

1.66

สานักปลัด

4
5
18

80
83.33
100

35,000.-

250,000.7,279,000.-

2.53
35.71
100

98

24.74

41,943,675.-

24.97

สานักปลัด,กองสวัสดิการสังคม
สานักปลัด,กองช่าง,งบกลาง
สานักปลัด,กองคลัง,กองการศึกษาฯ,กอง
สาธารณสุขฯ,กองสวัสดิการสังคม,กองช่าง,
กองส่งเสริมการเกษตร,งบกลาง
สานักปลัด,กองคลัง,กองการศึกษาฯ,กอง
สาธารณสุขฯ,กองสวัสดิการสังคม,กองช่าง,
กองส่งเสริมการเกษตร,งบกลาง

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร

รวมทั้งสิ้น
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ภาคผนวก ข
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตาบลธาตุทอง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความสามารถเพิม่ มากขึ้น
- เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในตาบล
- เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายของประชาชนให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และเพื่อให้งานด้านสาธารณสุขมูลฐานประสบผลสาเร็จ
- เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน และช่วยเหลือและส่งเสริมการจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผูพ้ ิการ ผู้ปุวยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสภายในตาบลให้มีความเป็นอยูท่ ี่ดีขึ้น
(1.1) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนภายในตาบล
ลาดับ
ที่
1

โครงการ / กิจกรรม
โครงการจ้างนักเรียน/
นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน

2

โครงการเพิ่มศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

3

โครงการประมินศูนย์เด็กเล็ก
คุณภาพ

4

โครงการอบรมประกัน
คุณภาพภายใน

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้าง
นักเรียน/นักศึกษาในช่วงปิด
ภาคเรียน
-ค่าใช้จ่ายเพิ่มศักยภาพครูและบคลากร
ทางการศึกษาให้ กับครูผชู้ ่วยครูผดู้ แู ลเด็ก
ผูด้ ูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
เทศบาลตาบลธาตุทอง จานวน 5 แห่ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในโครงการ
ประกวดศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ได้แก่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการเตรียมจัดประกวดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมประกันคุณภาพ
ภายใน ให้กับครู ผูช้ ่วยครูผดู้ ูแลเด็กผูด้ ูแล
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาล
ตาบลธาตุทอง จานวน 5 แห่ง

งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ

5,000

ทต.ธาตุทอง

หน่วย
ดาเนินการ
สานักปลัด

5,000

ทต.ธาตุทอง

กองการศึกษาฯ

5,000

ทต.ธาตุทอง

กองการศึกษาฯ

5,000

ทต.ธาตุทอง

กองการศึกษาฯ
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ต.ค.

พ.ศ. 2564
พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2565
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ลาดับ
ที่
5

โครงการ / กิจกรรม
โครงการจัดการเรียนการสอน
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

6

โครงการขับเคลื่อนการจัดตั้ง
อุทยานธรณี(ชัยภูมิจโี อพาร์ค)

7

โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ
โครงการจัดการศึกษาสาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

8

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

338,300

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.ธาตุทอง

หน่วย
ดาเนินการ
กองการศึกษาฯ

5,000.-

ทต.ธาตุทอง

กองการศึกษาฯ

-ค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตตาบล จานวน 5 แห่ง

975,100.-

ทต.ธาตุทอง

กองการศึกษาฯ

224,870.-

ทต.ธาตุทอง

กองการศึกษาฯ

1,955,000.-

ทต.ธาตุทอง

กองการศึกษาฯ

3,024,000.-

ทต.ธาตุทอง

กองการศึกษาฯ

-ค่าจัดการเรียนการสอนให้แก่ ศพด.บ้าน
ธาตุ ศพด .บ้านหนองกุงใหม่ ศพด.บ้าน
หนองคัน ศพด.บ้านฝายพญานาค ศพด.
วัดชมพลอย(บ้านห้วยหอย)
จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยว ข้อง

9

โครงการสนับสนุนอาหารเสริม
(นม) ให้แก่ ให้แก่โรงเรียนฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

-ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่า
เครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รียน ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
ธาตุทอง จานวน 5 แห่ง
-ค่าวัสดุค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) ให้กบั
โรงเรียนในเขตพื้นที่ตาบลธาตุทอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตาบล

10

โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน ให้แก่โรงเรียน

-อุดหนุนอาหารกลางวันให้กบั โรงเรียนในเขต
ตาบล

งบประมาณ

-9-

ต.ค.

พ.ศ. 2564
พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2565
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ลาดับ
ที่
11

โครงการ / กิจกรรม
โครงการวันเด็กแห่งชาติ

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
-ค่าจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
เช่น ค่าพิธีทางศาสนา ค่า
รับรอง ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับสถานที่
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการ
ประกวดแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ ค่ามหรสพการ
แสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการ
จัดงาน ฯลฯ

งบประมาณ
5,000.-

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.ธาตุทอง

หน่วยดาเนินการ
ต.ค.
กองการศึกษาฯ
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พ.ศ. 2564
พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2565
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

(1.2) แนวทางการพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ลาดับ โครงการ / กิจกรรม
ที่
1
โครงการส่งเสริมการ
ดาเนินงานและบริหาร
ระบบการแพทย์ฉกุ เฉิน
2
โครงการจัดกิจกรรมวัน
อปพร.
3
โครงการปูองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่
4
โครงการปูองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์
5
โครงการซ้อมแผน
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยกลุ่มพื้นที่ 11
(Zonning)
6
โครงการฝึกอบรมและ
ทบทวนอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน
(อปพร.)ประจาปี
7
โครงการฝึกซ้อมแผน
ปูองกันอัคคีภัยและภัย
พิบัติต่างๆ

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.
ธาตุทอง

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.
สานักปลัด

5,000

ทต.ธาตุทอง

สานักปลัด

-ค่าใช้สอยรายจ่ายในการตั้งจุดบริการหรือจุดตรวจเพื่อลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ฯลฯ

70,000

ทต.ธาตุทอง

สานักปลัด

-ค่าใช้สอยรายจ่ายในการตั้งจุดบริการหรือจุดตรวจเพื่อลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ

70,000

ทต.ธาตุทอง

สานักปลัด

-ซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลุ่มพื้นที่ 11 (Zonning)
และอื่น ๆ

5,000

ทต.ธาตุทอง

สานักปลัด

-ค่าใช้สอยค่าใช้จา่ ยตามโครงการฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกีย่ วข้อง

5,000

ทต.ธาตุทอง

สานักปลัด

-ดาเนินการ เช่น ค่าเครือ่ งดื่ม,ค่าอาหาร,ค่าสถานที่,ค่าพาหนะ,ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ,ค่าเครือ่ งเขียนแบบพิมพ์,ค่าที่พัก ฯลฯ

5,000

ทต.ธาตุทอง

สานักปลัด

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ฯ
-เป็นค่าดาเนินการโครงการจัดกิจกรรมวันอปพร. ฯลฯ

งบประมาณ
5,000.-
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ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ. 2564
ต.ค.

8

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

-ค่าใช้สอยค่าใช้จา่ ยตามโครงการฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกีย่ วข้อง

5,000

ทต.ธาตุทอง

สานักปลัด

9

โครงการรณรงค์ปูองกันยา
เสพติด

-ดาเนินการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,
ค่าอาหาร,ค่าสถานที,่ ค่าพาหนะ,ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ,ค่าปูายฯ และค่าใช้จ่าย
อื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

5,000

ทต.ธาตุทอง

สานักปลัด

10

โครงการรณรงค์ปูองกันไฟปุา
และปัญหาหมอกควัน

-ค่าใช้สอยค่าใช้จา่ ยตามโครงการฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกีย่ วข้อง

5,000

ทต.ธาตุทอง

สานักปลัด
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พ.ย.

พ.ศ. 2565
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

(1.3) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมประเพณีวฒ
ั นธรรมและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
ลาดับ
ที่
1

โครงการ / กิจกรรม
โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมไทยท้องถิ่น
ประเพณีลอยกระทง

2

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมไทยท้องถิ่น
ประเพณีสงกรานต์

3

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมไทยท้องถิ่น
ประเพณีบุญบั้งไฟ

4

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมไทยท้องถิ่น
ประพณีวันข้าพรรษา

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
-ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จา่ ย
อื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการประกวดแข่งขัน ค่าจ้าง
เหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพการ
แสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
งาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทีจ่ าเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับสถานทีแ่ ละค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการประกวดแข่งขัน ค่าจ้าง
เหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพการ
แสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
งาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทีจ่ าเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับสถานทีแ่ ละค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการประกวดแข่งขัน ค่าจ้าง
เหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพการ
แสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
งาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
จ่ายเป็นค่าจัดงานสืบสานประพณีวัฒนธรรม
ไทยท้องถิ่นประพณีวันข้า พรรษา เช่น ค่าพิธี
ทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับ
สถานที่ และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ค่าจ้างมาจัด
นิทรรศการ ค่ามรสพการแสดง ค่าใช้จ่ายใน
การ โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นและเกีย่ วข้องในการ
จัดงาน ฯลฯ

งบประมาณ

หน่วยดาเนินการ

5,000

สถานที่
ดาเนินการ
ต.ธาตุทอง

5,000

ต.ธาตุทอง

กองการศึกษาฯ

5,000

ต.ธาตุทอง

กองการศึกษาฯ

5,000

ต.ธาตุทอง

กองการศึกษาฯ

ต.ค.
กองการศึกษาฯ
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พ.ศ. 2564
พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2565
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

(1.4) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการดาเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน
ลาดับ
ที่
1

2

3

4

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
โครงการรณรงค์ปูองกันโรค
-ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควัน ค่าปูาย
ไข้เลือดออก
โครงการ ค่าปูายรณรงค์ ค่าน้ายาพ่น
สารเคมีกาจัดยุงลายและ
ส่วนผสม ค่าทรายอะเบท ค่าดีเซล
น้ามันเบนซินสาหรับเครื่องพ่น
สารเคมีกาจัดยุงลายในการดาเนิน
โครงการรณรงค์ปูองกันโรค
ไข้เลือดออกภายในตาบล และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โครงการรณรงค์ปูองกันโรค
-ค่าจัดซื้อวัคซีน ค่า
พิษสุนัขบ้า
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าปูายโครงการ
ค่าปูายรณรงค์และเครื่องดืม่ ในการ
ดาเนินโครงการรณรงค์ปูองกันโรค
พิษสุนขั บ้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
โครงการรณรงค์ปูองกันโรคเอดส์
-ค่าปูายโครงการค่าปูาย
รณรงค์ ค่าอาหาร ค่าวิทยากร
และเครือ่ งดืม่ ในโครงการรณรงค์
ปูองกันโรคเอดส์ เนื่องในวันโรค
เอดส์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ค่าใช้สอยค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ
เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกีย่ วข้อง

งบประมาณ

หน่วยดาเนินการ

10,000

สถานที่
ดาเนินการ
ต.ธาตุทอง

50,000

ต.ธาตุทอง

กองสาธารณสุขฯ

5,000

ต.ธาตุทอง

กองสาธารณสุขฯ

10,000

ต.ธาตุทอง

กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ
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พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2565
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ลาดับ
ที่
5

6

7

8

โครงการ / กิจกรรม
โครงการขับคลื่อนตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตร์ตรา
จารย์ พลเอกหญิง พลเรืออกหญิง
พลอากาศอกหญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
โครงการสารวจข้อมลจานวนสัตว์และ
ขึ้นทะบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์
ปลอด โรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสนัขบ้า (ข้อ 37) ตามพระปณิธาน
ศาสตร์ตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือ
อกหญิง พลอากาศอกหญิง สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
โครงการในพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข เพื่อสนับสนนโครงการใน
พระราชดาริด้านสาธารณสข สาหรับ
ดาเนินงานตาม แนวทางโครงการใน
พระราชดาริด้านสาธารณสุข จานวน
13 หม่บ้าน
โครงการปูองกันและควบคุมโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
-ค่าใช้สอยโครงการขับคลื่อนตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกีย่ วข้อง

งบประมาณ

หน่วยดาเนินการ

5,000

สถานที่
ดาเนินการ
ต.ธาตุทอง

-ค่าใช้สอยโครงการสารวจข้อมล
จานวนสัตว์และขึ้นทะบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอด โรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสนัขบ้าฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกีย่ วข้อง

5,000

ต.ธาตุทอง

กองสาธารณสุขฯ

ค่าใช่จ่ายตามโครงการสนับสนุน
โครงการในพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข สาหรับดานินงานตาม
แนวทางโครงการในพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข จานวน 13 ม.
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกีย่ วข้อง
-ค่าใช้สอยค่าใช้จา่ ยตาม
โครงการฯและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

5,000

ต.ธาตุทอง

กองสาธารณสุขฯ

5,000

ต.ธาตุทอง

กองสาธารณสุขฯ

ต.ค.
กองสาธารณสุขฯ
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(1.5) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการออกกาลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
ลาดับ
ที่
1

โครงการ / กิจกรรม
โครงการแข่งขันกีฬาสี่
สายสัมพันธ์

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
ค่าจัดการแข่งขันกีฬาสีส่ ายสัมพันธ์
เช่น ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดืม่ ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มไม่
มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

งบประมาณ
5,000

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.ธาตุทอง

หน่วย
ดาเนินการ
กอง
การศึกษาฯ

2

โครงการแข่งขันกีฬา
เทศบาลสัมพันธ์ต้านยา
เสพติด

ค่าจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาล
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด เช่น ค่าชุด
กีฬา ค่าอาหารว่างและ
เครือ่ งดืม่ ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่
มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

5,000

ทต.ธาตุทอง

กอง
การศึกษาฯ

3

โครงการเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด เช่น
ค่าใช้จ่ายสาหรับผูค้ วบคุมหรือผู้
ฝึกสอน ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อม
กีฬาที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ค่าอุปกรณ์การกีฬาและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

5,000

ทต.ธาตุทอง

กอง
การศึกษาฯ

ต.ค.

พ.ศ. 2564
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(1.6) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
ที่
1

โครงการ / กิจกรรม
โครงการฝึกทักษะอาชีพ
ให้แก่คนพิการ

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
ค่าใช้สอยค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกีย่ วข้อง

งบประมาณ

หน่วยดาเนินการ

5,000

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.ธาตุทอง

ต.ค.
กองสวัสดิการ
สังคม

2

โครงการฝึกอบรม
ค่าจัดโครงการฝึกอบรม ปรัชญาเศรษฐกิจ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง พอเพียงในชุมชน ประชาชน ในพื้นทีม่ ีการใช้
ในชุมชน
ชีวติ ประจาวันตามลักการของความพอเพียง
ฯลฯ

5,000

ทต.ธาตุทอง

กองสวัสดิการ
สังคม

3

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและ
ศึกษาดงานองค์กรสตรี
ตาบลธาตุทอง ผู้นา
ชุมชน และประชาชนใน
พื้นที่

-ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและศึกษาดูงานองค์กรสตรี
ตาบลธาตุทอง ผูน้ าชุมชน และประชาชนใน
พื้นที่ ฯลฯ

5,000

ทต.ธาตุทอง

กองสวัสดิการ
สังคม

4

โครงการเพิ่มศักยภาพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูส้ ูงอายุตาบลธาตุทอง

ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตาบลธาตุ
ทอง คือ เพื่อฟื้นฟูขนบธรรมเนียม
ดั้งเดิม เช่นกิจกรรมรดน้าดาหัว ขอพรผู้
เฒ่าผู้แก่ เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริ
มงคล เพื่อความอบอุ่น เป็นสุขของ
ครอบครัว ตามประเพณีที่เคยปฏิบัติกนั มา

5,000

ทต.ธาตุทอง

กองสวัสดิการ
สังคม
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ลาดับ
ที่
5

โครงการ / กิจกรรม
โครงการวัยเรียน วัยใส
รักอย่างไรไม่ให้ท้องก่อน
วัยอันควร

6

โครงการส่งเสริมวันสตรี
สากล

7

โครงการเสริมสร้างความ
สัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว

8

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชนตาบลธาตุทอง

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
ค่าใช้จ่ายโครงการวัยเรียน วัยใส รัก
อย่างไรไม้ให้ท้องก่อนวัยอันสมควร เพื่อให้
เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษา
และพัฒนาการของตนเมื่อเข้าสู่วยั รุ่น เพื่อ
สร้างและปลูกฝังจิตสานึกเกีย่ วกับการรัก
นวลสงวนตัว รูจ้ ักยับยั้งชั่งใจในเรือ่ ง
เพศ ฯลฯ
ค่าจัดโครงการ/กิจกรรม วันสตรี
สากล ส่งเสริมและสนับสนุนให้สตรีในสังคม
ได้รับความเสมอภาครวมถึงให้ทุกฝุายได้
ตระหนักในคุณค่าและความสาคัญของสตรี
ค่าใช้จ่ายในโครงการ/
กิจกรรม เช่น ครอบครัวที่สมาชิกใน
ครอบครัวมีความรัก ความผูกพันต่อ
กัน การยกย่อง การรับฟัง การดูแลเอาใจ
ใส่ซึ่งกันและกันอย่างสม่าเสมอ ทากิจกรรม
ทางศาสนา เช่น ค่ายครอบครัว สายใยรัก
ครอบครัวอบอุ่น พาลูกจูงหลานเข้า
วัด โบสถ์ มัสยิด จัดสันทนาการในด้าน
ต่าง ๆให้แก่สมาชิกในครอบครัวได้ใช้เวลา
ว่างร่วมกัน เช่น แข่งขันกีฬาสัมพันธ์
ระหว่างครอบครัวในชุมชน ครอบครัวปั่น
จักรยาน ครอบครัวปลูกปุา ฯลฯ
ค่าใช้สอยค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกีย่ วข้อง

งบประมาณ

หน่วยดาเนินการ

5,000

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.ธาตุทอง

5,000

ทต.ธาตุทอง

กองสวัสดิการ
สังคม

5,000

ทต.ธาตุทอง

กองสวัสดิการ
สังคม

5,000

ทต.ธาตุทอง

กองสวัสดิการ
สังคม

ต.ค.
กองสวัสดิการ
สังคม
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(1.7) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสภายในตาบล
ลาดับ
ที่
1

โครงการ / กิจกรรม
โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผูม้ ี
รายได้น้อย และผู้ที่ไร้ที่พึ่ง

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
สงเคราะห์ผู้มีรายได้นอ้ ย
และผู้ไร้ที่พึ่ง และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ

5,000

ต.ธาตุทอง

หน่วย
ดาเนินการ
กองสวัสดิการ
สังคม

2

โครงการแจกเบี้ยยังชีพรายเดือน
ให้แก่ผู้สูงอายุภายในตาบล

-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

16,200,000

ต.ธาตุทอง

งบกลาง

3

โครงการแจกเบี้ยยังชีพผู้พิการ
ภายในตาบล

-เบี้ยยังชีพคนพิการ

4,737,600

ต.ธาตุทอง

งบกลาง

4

โครงการแจกเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์

-เบี้ยยังชีพผู้ปวุ ยเอดส์

140,000

ต.ธาตุทอง

งบกลาง
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ภาคผนวก ข
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตาบลธาตุทอง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
2. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
- เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- เพือ่ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในตาบลให้มคี วามน่าอยู่
- เพื่อปรับปรุงระบบกาจัดน้าเสียจากครัวเรือนให้มีประสิทธิภาพโดยการก่อสร้างร่องระบายน้า คสล. รูปตัว U รูปตัว V หรือร่องระบายน้าปากลิ้นรางถนนภายในหมู่บ้าน
(2.1) แนวทางการพัฒนา เพิม่ ประสิทธิภาพในการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ลาดับ
ที่
1

โครงการ / กิจกรรม
โครงการค่ายเยาวชนรักษา
สิ่งแวดล้อม

รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม
ค่าใช้สอยค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯและค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่เกีย่ วข้อง

งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

5,000

ทต.ธาตุทอง

กองสาธารณสุขฯ

2

โครงการตรวจสอบคุณภาพดิน
และน้า

ค่าใช้สอยค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯและค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่เกีย่ วข้อง

5,000

ต.ธาตุทอง

กองสาธารณสุขฯ

3

โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ฝุนละอองขนาดเล็ก
PM 2.5

ค่าใช้สอยค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯและค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่เกีย่ วข้อง

5,000

ต.ธาตุทอง

กองสาธารณสุขฯ
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(2.2) แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู
ลาดับ
ที่
1

2

โครงการ / กิจกรรม
โครงการอบรมให้ความรู้
ในการคัดแยกขยะ

โครงการกาจัดขยะมูล
ฝอย สิ่งปฏิกูล
และน้าเสีย

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
-ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ค่าปูายโครงการค่าปูาย
รณรงค์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง

งบประมาณ

หน่วยดาเนินการ

5,000

สถานที่
ดาเนินการ
ต.ธาตุทอง

ค่าใช้จ่าย ค่าอาหาร ค่า
เครือ่ งดื่ม ค่าแรงงาน ค่าเครื่องจักร
ในการกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
และน้าเสีย เพื่อควบคุมและกาจัด
มลพิษที่มีผลต่อสุขภาพ
อนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

5,000

ต.ธาตุทอง

กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ
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พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2565
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

(2.3) แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในตาบลให้มีความน่าอยู่
ลาดับ
ที่
1

โครงการ / กิจกรรม
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายใน
เทศบาลตาบลธาตุทอง/
ตาบล/ ๒ ข้างถนนหลวง

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ ภายในหมู่บา้ น ภายใน
ตาบล โดยการจ้างเหมา
ผูป้ ระกอบการ หรือจ้างบุคคลขุดลอก
ร่องระบายน้าภายในหมู่บ้านและตัด
ต้นไม้สองข้าง ถนนภายใน
ตาบล ปรับแต่งให้ดูสวยงาม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

งบประมาณ
10,000

สถานที่
ดาเนินการ
ต.ธาตุทอง

หน่วยดาเนินการ
ต.ค.
กองสาธารณสุขฯ

-22-

พ.ศ. 2564
พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2565
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

(2.5) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการประกอบอาชีพไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม
ลาดับ
ที่
1

2

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

โครงการส่งเสริมเกษตร
แบบอินทรีย์ตามวิถี
พอเพียง

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมเกษตร
แบบอินทรีย์ตามวิถพี อเพียง
เช่น วัสดุ อุปกรณ์ฯ ค่าอาหารและ
อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าปูาย ค่า
วิทยากร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

5,000

สถานที่
ดาเนินการ
ต.ธาตุทอง

โครงการส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทน และ
พัฒนาพลังงานชุมชน

ค่าใช้จ่ายในโครงกาส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทน และพัฒนาพลังงาน
ชุมชน เช่น วัสดุอุปกรณ์ฯ ค่าอาหาร
และอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่า
วิทยากร ค่าที่พัก และอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

5,000

ต.ธาตุทอง

หน่วยดาเนินการ
กองส่งเสริมการเกษตร

กองส่งเสริมการเกษตร
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พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2565
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ภาคผนวก ข
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตาบลธาตุทอง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
- เพือ่ ให้ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
- เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยูท่ ี่ดีขนึ้
(3.1) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
ลาดับ
ที่
1

โครงการ / กิจกรรม
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพทอ
เสื่อกก

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ทอเสื่อกก และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณ

หน่วยดาเนินการ

5,000

สถานที่
ดาเนินการ
ต.ธาตุทอง

กองสวัสดิการ
สังคม

2

โครงการฝึกทักษะอาชีพเพื่อ
เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกทักษะอาชีพ
เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ
ครอบครัว ให้แก่ผสู้ ูงอายุ
ผูพ้ ิการ สตรี และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5,000

ต.ธาตุทอง

3

โครงการบริหารจัดการดินปุย๋
ชุมชน

ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการดิน
ปุ๋ยชุมชนและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5,000

ต.ธาตุทอง

ต.ค.
กองสวัสดิการ
สังคม

กองส่งเสริม
การเกษตร
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พ.ศ. 2564
พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2565
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ลาดับ
ที่
4

โครงการ / กิจกรรม
โครงการพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพให้
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจา
ตาบล

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล และกลุ่ม
อาชีพในตาบล ในด้านการส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงด้าน
การเกษตร โครงการ กิจกรรมอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เช่น วัสดุอุปกรณ์
ประกอบการอบรม ค่าอาหาร อาหาร
ว่าง เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าที่พัก สาหรับ
การจัดการฝึกอบรมและอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง

งบประมาณ

หน่วยดาเนินการ

10,000

สถานที่
ดาเนินการ
ต.ธาตุทอง

ต.ค.
กองส่งเสริม
การเกษตร

5

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการปศุสัตว์

ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพการ
ปศุสัตว์ เช่น วัสดุอุปกรณ์ฯ ค่าอาหารและ
อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

5,000

ต.ธาตุทอง

กองส่งเสริม
การเกษตร

6

โครงการส่งสริมการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์และ
แปรรูปข้าว

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งสริมการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์และแปรรูปข้าว
เช่น วัสดุอุปกรณ์ฯ ค่าอาหารและอาหาร
ว่าง เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

5,000

ต.ธาตุทอง

กองส่งเสริม
การเกษตร

7

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ

ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

5,000

ต.ธาตุทอง

กองส่งเสริม
การเกษตร
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พ.ศ. 2564
พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2565
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ภาคผนวก ข
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตาบลธาตุทอง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจราจร สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
- เพือ่ ให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกสบายมากขึ้น
- เพือ่ ให้ประชาชนมีน้าเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม
- เพื่อให้ประชาชนมีสิ่งอานวยความสะดวกทั่วถึงในชุมชน
- เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสมีสว่ นร่วมในการบริการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
(4.1) แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. ถนน คสม. ถนนลาดยาง ภายในหมู่บ้าน ภายในตาบล ระหว่างตาบลและถนนเพื่อการเกษตร
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
สายบ้านธาตุ- นาทอง (ต่อ
จากคอนกรีตเดิม) บ้านธาตุ
หมู่ที่ 1
2

โครงการก่ อ สร้ า งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
สายบ้ า นธาตุ - หนองขาม
(ต่อจากคอนกรีตเดิม) บ้า น
ธาตุ หมู่ที่ 1

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านธาตุ นาทอง (ต่อจากคอนกรีตเดิม) บ้านธาตุ หมู่ที่ 1โดยการ
เทพื้นผิวคอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 229.00 ม. หนา
0.12 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,145.00 ตร.
ม.ๆละ 438 บาท ลงดินไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง พร้อมปูาย
โครงการ จานวน 1 ปูาย ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

500,000

สถานที่
ดาเนินการ
ม.1

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านธาตุ หนองขาม (ต่อจากคอนกรีตเดิม) บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 โดย
การเทพื้นผิวคอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 229.00 ม.
หนา 0.12 ม. หรื อ มี พื้ น ที่ ค อนกรี ต ไม่ น้ อ ยกว่ า
1,145.00 ตร.ม.ๆละ 438 บาท พร้อ มปู า ยโครงการ
จานวน 1 ปูาย ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

500,000

ม.1
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หน่วย
ดาเนินการ
กองช่าง

กองช่าง

ต.ค.

พ.ศ. 2564
พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2565
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
ที่
3
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย
เหล็ก (คสล.) สายหนองผือ (ต่อจาก หนองผือ (ต่อจากคอนกรีตเดิม) บ้านธาตุ หมู่ที่ 1
คอนกรีตเดิม) บ้านธาตุ หมู่ที่ 1
โดยการเทพื้นผิวคอนกรีต กว้าง 2.50 ม. ยาว
50.00 ม. หนา 0.12 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 125.00 ตร.ม.ๆละ 438 บาท ลงดินไหล่
ทางทั้ง 2 ข้าง ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้าน
เหล็ก (คสล.) สายบ้านหนองคัน –
หนองคัน - โคกใหญ่ บ้านหนองคัน หมู่ที่ 2 โดย
โคกใหญ่ บ้านหนองคัน หมู่ที่ 2
การเทพื้นผิวคอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 229.00
ม.หนา 0.12 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
916.00 ตร.ม.ๆละ 438 บาท ลงดินไหล่ทางทั้ง 2
ข้าง พร้อมปูายโครงการ จานวน 1 ปูาย ตามแบบที่
เทศบาลกาหนด

งบประมาณ
54,750

สถานที่
ดาเนินการ
ม.1

400,000

ม.2
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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.
กองช่าง

กองช่าง

ลาดับที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

5

โครงการก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต
เสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านฝาย
พญานาค - นาทอง บ้ า นฝาย
พญานาค หมู่ที่ 4

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านฝาย
พญานาค - นาทอง บ้านฝายพญานาค หมู่ที่ 4
โดยการเทพื้นผิวคอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 229.00
ม.หนา 0.12 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 916 ตร.
ม.ๆละ 438 บาท ลงดินไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง พร้อมปูา ย
โครงการ จานวน 1 ปูาย ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

400,000

ม.4

6

โครงการก่อ สร้ า งถนนคอนกรี ต
เสริม เหล็ก (คสล.) สายแยกนา
นายบุญทัน - หนองแต้ บ้านห้วย
หอย หมู่ที่ 5

ก่อ สร้า งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายแยกนา
นายบุญทัน - หนองแต้ บ้านห้วยหอย หมู่ที่ 5 โดยการ
เทพื้นผิวคอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 229.00 ม.หนา
0.12 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 916 ตร.ม.ๆละ
438 บาท ลงดินไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง พร้อมปูายโครงการ
จานวน 1 ปูาย ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

400,000

ม.5

กองช่าง

7

โครงการก่อ สร้ า งถนนคอนกรี ต
เสริมเหล็ก (คสล.)สายคุ้มเลิศสุข
ส าราญ - บ้ า นนายชาญณรงค์
บ้านธาตุกลาง หมู่ที่ 9

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)สายคุ้มเลิศสุข
สาราญ - บ้านนายชาญณรงค์ บ้านธาตุกลาง หมู่ที่ 9
โดยการเทพื้นผิวคอนกรีต กว้าง 3.00 ม.ยาว 40.00 ม.
หนา 0.12 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 120.00
ตร.ม.ๆละ 438 บาท ลงดินไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง ตามแบบ
ที่เทศบาลกาหนด

52,560

ม.9

กองช่าง
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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
.
กองช่าง

ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
8
โครงการก่อ สร้า งถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก (คสล.) (สายหนองแวง) จากบ้าน
นายสมบุญ - บ้านนายไพทูรย์ บ้านห้วย
หอย หมู่ที่ 11

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (สาย
หนองแวง) จากบ้านนายสมบุญ - บ้านนายไพทูรย์
บ้านห้วยหอย หมู่ที่ 11 โดยการเทพื้นผิวคอนกรีต
กว้าง 4.00 ม. ยาว 229.00 ม.หนา 0.12 ม.หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 916 ตร.ม.ๆละ 438
บาท ลงดินไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง พร้อมปูายโครงการ
จานวน 1 ปูาย ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

งบประมาณ
400,000

สถานที่
ดาเนินการ
ม.11

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.
กองช่าง

9

โครงการก่อ สร้า งถนนคอนกรี ตเสริ ม ก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก (คสล.) (สาย
เหล็ก (คสล.) (สายหนองทับ) บ้านฝาย หนองทับ) บ้านฝายพญานาค หมู่ที่ 13 จานวน 2
พญานาค หมู่ที่ 13
จุด จุดที่ 1 สายจากสามแยกซุ้มประตูบ้านฝาย
พญานาค - เชื่อ มสายหนองทับ โดยการเทพื้นผิว
คอนกรีต กว้าง 3.00 ม.ยาว 279.00 ม.หนา 0.12
ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 837.00 ตร.ม.ๆ
ละ 438 บาท จุดที่ 2 สายบ้านหนองบัวคา - หนอง
ทับ โดยการเทพื้นผิวคอนกรีต กว้าง 4.00 ม.ยาว
19.10 ม.หนา 0.12 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 76.40 ตร.ม.ๆละ 438 บาท ลงดินไหล่ทางทั้ง
2 ข้าง พร้อมปูายโครงการ จานวน 1 ปูาย ตาม
แบบที่เทศบาลกาหนด

400,000

ม.13

กองช่าง

10

โครงการก่อ สร้า งถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก (คสล.) จากหอธง - กลางบ้ า น
(ต่อจากคอนกรีตเดิม) บ้านตาดรินทอง
หมู่ที่ 6

300,000

ม.6

กองช่าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากหอธง
- กลางบ้าน (ต่อจากคอนกรีตเดิม) บ้านตาดรินทอง
หมู่ที่ 6 โดยการเทพื้นผิว คอนกรีต กว้าง 5.00
ม.ยาว 114.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 570.00 ตร.ม.ๆละ 530 บาท พร้อม
ปูายโครงการ 1 ปูาย ตามแบบที่เทศบาลกาหนด
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ก.ย.

ลาดับ
ที่
11

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

โครงการก่ อ สร้ า งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
สายบ้ า นหนองกุ ง ใหม่ บ้ า นธ า ตุ ท อง (ต่ อ จ า ก
ค อ น ก รี ต เ ดิ ม ห้ ว ย ย า ง
เหนือ) บ้านหนองกุงศรี
หมู่ที่ 7

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านหนองกุง
ใหม่ - บ้ า นธาตุทอง (ต่อ จากคอนกรี ตเดิมห้ ว ยยางเหนือ )
บ้า นหนองกุงศรี หมู่ที่ 7 โดยการเทพื้นผิว คอนกรีต กว้า ง
5.00 ม.ยาว 197.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 985.00 ตร.ม.ๆละ 510 บาท และลงดินไหล่ทาง
พร้อมปูายโครงการ 1 ปูาย ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

500,000

สถานที่
ดาเนินการ
ม.7

12

โครงการก่ อ สร้ า งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
สายห้ ว ยยางใต้ (ต่ อ จาก
คอนกรีต เดิ ม) บ้ า นหนอง
กุงใหม่ หมู่ที่ 3

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายห้วยยางใต้ (ต่อ
จากคอนกรีตเดิม) บ้านหนองกุงใหม่ หมู่ที่ 3 โดยการเท
พื้นผิวคอนกรีต กว้าง 5.00 ม.ยาว 229.00 ม.หนา 0.12 ม.
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,145.00 ตร.ม.ๆละ 438
บาท และลงดินไหล่ทาง พร้อมปูายโครงการ 1 ปูาย ตาม
แบบที่เทศบาลกาหนด

500,000

ม.3

กองช่าง

13

โครงก า รก่ อ สร้ า งถ นน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
สายหนองกุงไทย-บ้านธาตุ
ทอ ง (ช่ ว งโสก ปุ า ติ้ ว หนองงูเหลือม) บ้านหนอง
บัวคา หมู่ที่ 8

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)สายหนองกุงไทยบ้านธาตุทอง (ช่วงโสกปุาติ้ว - หนองงูเหลือม) บ้านหนองบัว
คา หมู่ที่ 8 โดยการเทพื้นผิวคอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว
286.00 ม. หนา 0.12 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้ อ ยกว่ า
1,144.00 ตร.ม.ๆละ 438 บาท ลงดิ นไหล่ทางทั้ง 2 ข้ า ง
พร้ อ มปู า ยโครงการ จ านวน 1 ปู า ย ตามแบบที่เ ทศบาล
กาหนด

500,000

ม.8

กองช่าง
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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.
กองช่าง

ก.ย.

ลาดับ
ที่
14

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

. โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก (คสล.)
สายบ้านธาตุทอง - บ้านตาดริน
ทอง (ต่ อ จากคอนกรี ต เดิ ม )
บ้านธาตุทอง หมู่ที่ 10

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้า นธาตุ
ทอง - บ้านตาดรินทอง (ต่อจากคอนกรีตเดิม) บ้านธาตุ
ทอง หมู่ที่ 10 โดยการเทพื้นผิวคอนกรีต กว้าง 5.00 ม.
ยาว 197.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 985.00 ตร.ม.ๆละ 510 บาท และลงดินไหล่ทาง
พร้อมปูายโครงการ 1 ปูาย ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

500,000

สถานที่
ดาเนินการ
ม.10

15

โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)จาก
หน้าเขื่อน- วัด(ต่อจากคอนกรีต
เดิม) บ้า นตาดภูทอง หมู่ที่ 12

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)จากหน้าเขื่อนวัด(ต่อจากคอนกรีตเดิม) บ้านตาดภูทอง หมู่ที่ 12 โดย
การเทพื้นผิวคอนกรีต กว้าง 5.00 ม.ยาว 134.00 ม.หนา
0.12 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 670.00 ตร.ม.ๆ
ละ 450 บาท และลงดินไหล่ทาง พร้อมปูายโครงการ 1
ปูาย ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

300,000

ม.12

กองช่าง

16

โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก (คสล.)
สายหนองช้ า งเอก - ตี น เขา
(ต่อจากคอนกรีตเดิม)
บ้านธาตุทอง หมู่ที่ 10

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหนองช้าง
เอก - ตีนเขา (ต่อจากคอนกรีตเดิม) บ้านธาตุทอง หมู่ที่
10 โดยการเทพื้นผิวคอนกรีต กว้าง 5.00 ม.ยาว 197.00
ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่นอ้ ยกว่า 985.00
ตร.ม.ๆละ 510 บาท และลงดินไหล่ทาง พร้อมปูาย
โครงการจานวน 1 ปูาย ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

500,000

ม.10

กองช่าง
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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.
กองช่าง

ก.ย.

ลาดับ
ที่
17

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

โครงการปรับปรุงพื้นที่ภายใน ปรับปรุงพื้นที่ถนนและลานภายในบริเวณสานักงาน
เทศบาลตาบลธาตุทอง
เทศบาลตาบลธาตุทอง โดยปูทับเสริมผิวทางแอสฟัลต์
เดิมที่ผิวจราจรแตกร้าว ชารุด หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่
แอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,147.00 ตร.ม.ๆละ 335
บาท พร้อมตีเส้นจราจร จานวน 25 ตร.ม.ๆละ 330 บาท
พร้อมปูายโครงการจานวน 1 ปูาย ตามแบบที่เทศบาล
กาหนด

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

392,495 ทต.ธาตุทอง
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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.
กองช่าง

ก.ย.

ภาคผนวก ข
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตาบลธาตุทอง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
5. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหาร
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
- เพื่อให้การคลังขององค์การบริหารส่วนตาบลมีกาลังในการบริหารการพัฒนาในทุกด้าน
- เพื่อให้องค์กรทั้ง 4 อันได้แก่ คน เงิน วัสดุ และการจัดการมีความพร้อมในการบริหาร
- เพื่อให้บุคลากรมีประสิทธิภาพ คุณธรรม อานาจในการตัดสินใจอย่างจริงจัง
- เพื่อให้มีการประสานความร่วมมือกันทุกฝุาย เพือ่ ความรวดเร็วในการทางานบริการประชาชน
(5.1) แนวทางการพัฒนา การสร้างเสถียรภาพทางการเงินการคลังให้มีความมั่นคง และเพียงพอในการบริหารงานทุกด้าน
ลาดับ
ที่
1

2

โครงการ / กิจกรรม
โครงการออกให้
บริการเก็บภาษีนอก
สถานที่
โครงการปรับปรุง
ข้อมูลแผนทีภ่ าษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน และจัดทา
ข้อมูลทะเบียนที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
ค่าดาเนินการตามโครงการฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการ
ดาเนินการตามโครงการฯ

งบประมาณ

หน่วยดาเนินการ

10,000

สถานที่
ดาเนินการ
ต.ธาตุทอง

ค่าใช้จ่ายในการโครงการจัดทา
หรือปรับข้อมูลแผนทีภ่ าษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินการ
ตามโครงการฯ

20,000

ต.ธาตุทอง

กองคลัง

ต.ค.
กองคลัง
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พ.ศ. 2564
พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2565
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

(5.2) แนวทางการพัฒนา จัดให้มีบุคลากร วัสดุอุปกรณ์สาหรับใช้ในการบริหารงานอย่างเพียงพอ
ลาดับ โครงการ /
ที่
กิจกรรม
1
เก้าอี้
สานักงาน

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

เก้าอี้ สนง.จาานวน 16 ตัว ขนาด 45x50x91 ซม.
โครงเหล็ก ขา พลาสติก เบาะหนัง PU
โช๊คไฮดรอลิก มีส่วนประกอบแยกไปให้ 3 ส่วน
ปรับความสูงได้ 10 ซม. ปรับนั่งเอนได้ ล้อหมุนได้ 360 องศา

2

เครือ่ ง
จัดซื้อเครื่องมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร์ จาานวน 1 เครื่อง
มัลติมเี ดีย 1)เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับ
โปรเจคเตอร์ อุปกรณ์เพื่อฉาย ภาพโปรเจคเตอร์จากคอมพิวเตอร์และวิดโี อ
2.) ใช้ 3D DLP หรือ 3 LCD หรือ
LCD Panel หรือระบบ DLP 3)
ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพ ขนาด 3,000 ANSI Lumens4.)
ขนาดทีก่ าหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่า
(ANSI Lumens)

3

จอรับภาพ
ชนิด
มอเตอร์
ไฟฟูา

จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟูา ขนาดเส้นทแยง
มุม 120 นิ้ว หรือ 72 x 96 นิ้ว หรือ 84 x 84 นิ้ว หรือ 89 x 92 นิ้ว หรือ 6 x 8 ฟุต
หรือ 7 x 7 ฟุต จอม้วน เก็บในกล่องได้ บังคับจอ ขึ้น ลง หยุดด้วยสวิตซ์ หรือรีโมท
คอนโทรล ใช้ไฟฟูา AC 220 โวลต์50 เฮิรตซ์ หมายเหตุ : ขนาด ที่กานดเป็นขนาด
ของเส้นทแยงมุม (ค่าโดยประมาณ)

งบประมาณ

สถานที่
หน่วย
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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.
32,000 ทต.ธาตุ สานักปลัด
ทอง

27,000

ทต.ธาตุ
ทอง

สานักปลัด

15,300

ทต.ธาตุ
ทอง

สานักปลัด

-34-

ลาดับ
ที่
4

โครงการ / กิจกรรม
รถดับเพลิง

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
รถดับเพลิงชนิดถังน้าถังโฟมในตัวจานวน 1 คันตัวรถ
ชนิด 6 ล้อเครื่องยนต์ดเี ซลขนาดไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4
จังหวะ มีกาาลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า สามารถรับ
น้าหนักตัวรถได้ไม่น้อยกว่า15,000 กิโลกรัม ถังบรรจุน้ามี
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร สร้างด้วยเหล็กชุบ
ซิ้งค์ สามารถทนการกัดกร่อนไม่น้อยกว่า
1,500 ชั่วโมง ได้รับการ รับรองจากสถาบันยาน
ยนต์ พร้อมแนบđอกสารรายงานผลการ ทดสอบและแสดง
ตัวอย่างวัสดุที่ทดสอบ จานวน 3 ตัวอย่าง โดย โรงงานที่
ผ่านการทดสอบต้องได้รับการรับรองระบบ
มาตรฐาน ISO 9001 และISO 14001 และระบบการ
จัดการอาชีว อนามัยและความปลอดภัย ถังบรรจุน้ายา
โฟมมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 ลิตร
ถังบรรทุกน้าและถังบรรจุน้ายาโฟม ผลิตจาก โรงงานที่
ได้รับการรับรองระบบ
มาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 เครื่องสูบน้า
สามารถสูบน้าได้ไม่น้อย กว่า 3,000 ลิตรต่อนาที ที่แรงดัน
ไม่น้อยกว่า 140 ปอนด์ต่อ ตารางนิ้ว และระบบจ่ายน้า
แรงดันสูง มีระหัด ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น สามารถทาแรงดันสูง
ได้ไม่น้อยกว่า 650 ปอนด์ต่อตาราง นิ้ว เครื่องสูบน้า เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับ
มาตรฐาน CE และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตประกอบจาก
โรงงานที่ ได้รับการรับรองระบบ
มาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001

งบประมาณ
6,500,000

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.ธาตุทอง
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หน่วย
ดาเนินการ
สานักปลัด

ต.ค.

พ.ศ. 2564
พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2565
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ลาดับ
ที่
5

โครงการ / กิจกรรม
โคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
จัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ใน
ตาบลธาตุทอง จานวน 12 ชุด
มีรายละเอียดดังนี้
-แผงโซล่าเซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า 10 V 35 Watt
- หลอดไฟเป็นแบบหลอด LED กาลังไฟไม่น้อย
กว่า 100 วัตต์
-แบตเตอรี่ลเิ ธี่ยมไม่น้อยกว่า 30,000 mAh
-เสา ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า 4 เมตร

งบประมาณ
300,000

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.ธาตุทอง
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หน่วย
ดาเนินการ
กองช่าง

ต.ค.

พ.ศ. 2564
พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2565
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

(5.3) แนวทางการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้และเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และผูบ้ ริหาร และ ส.ท.
ลาดับ
ที่
1

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
โครงการฝึกอบรมศึกษา -ค่าจัดโครงการฯ เช่น ค่า
ดูงานของคณะผูบ้ ริหารฯ พาหนะ ค่าที่พักและค่า
สมาชิกสภาทศบาล
อาหาร ค่าวิทยากร และ
พนักงานฯ และลูกจ้าง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ของทศบาลฯ

งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ
ต.ค.

100,000

ทต.ธาตุทอง

สานักปลัด
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พ.ศ. 2564
พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2565
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

(5.4) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการบริการประชาชนเน้นความรวดเร็วโปร่งใส ตรวจสอบได้
ลาดับ
ที่
1

โครงการ / กิจกรรม
โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายแก่ผู้นาชุมชน

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
-ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ผู้นา
ชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ
ต.ค.

5,000

ทต.ธาตุทอง

สานักปลัด

-38-

พ.ศ. 2564
พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2565
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

(5.5) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ลาดับ
ที่
1

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

โครงการจัดการเลือกตัง้ ฯ

-ค่าใช้จ่ายสาหรับการลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

20,000

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.ธาตุทอง

2

โครงการจัดทาแผนชุมชน/
การขับเคลื่อนแผนชุมชน/
แผนพัฒนาท้องถิ่น

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

5,000

ทต.ธาตุทอง

สานักปลัด

3

โครงการประชุมประชาคม
หมู่บ้าน / ระดับตาบล

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

5,000

ทต.ธาตุทอง

สานักปลัด,

4

โครงการส่งเสริมการจัด
ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการ
ควบคุมปูองกัน โรคต่าง ๆ
และทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ ให้แก่
ประชาชน ผูน้ าชุมชน และ
ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องภายใน
ตาบล

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

5,000

ทต.ธาตุทอง

กอง
สาธารณสุขฯ
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หน่วย
ดาเนินการ
สานักปลัด

ต.ค.

พ.ศ. 2564
พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2565
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค. ก.ย.

(5.6) แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการบริหารงานของส่วนราชการต่าง ๆ
ลาดับ
ที่
1

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวฯ

-ค่าใช้จ่ายในโครงการฉเลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

10,000

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.ธาตุทอง

2

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางจ้าพระบรมราชินีฯ

-ค่าใช้จ่ายในโครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินีฯ และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

10,000

ทต.ธาตุทอง

สานักปลัด

3

โครงการปกปูองสถาบันและสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันท์
ของคนในชาติ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

5,,000

ทต.ธาตุทอง

สานักปลัด

4

โครงการศูนย์ปฎิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2565

อุดหนุนตามโครงการศูนย์ปฎิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2565

25,000

ทต.ธาตุทอง

สานักปลัด

5

อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
อาเภอภูเขียว

อุดหนุนส่วนราชการ
-อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอาเภอ
ภูเขียว

200,000

ทต.ธาตุทอง

กองช่าง
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หน่วย
ดาเนินการ
สานักปลัด

ต.ค.

พ.ศ. 2564
พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2565
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

