แบบ ผด.02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
ที่

โครงการ

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายซอยสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 6

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
- ปริมาณงานกว้าง 3.00 ม.
ยาว 246 ม. หนา 0.15 ม. หรือ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

500,000.00 ซอยสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 6

กองช่าง

บ้านชาสอง

(ตามสรุปราคาก่อสร้างกองช่างกาหนด)

เหล็กสายบ้านนางละออ หมู่ที่ 8

- ปริมาณงานกว้าง 4.00 ม.

500,000.00 ถนนสายบ้าน

ยาว 238 ม. หนา 0.15 ม. หรือ

นางลออ หมู่ที่ 8

มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 952 ตร.ม.

บ้านชาตก

(ตามสรุปราคาก่อสร้างกองช่างกาหนด)

พ.ศ.2562

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

มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 738 ตร.ม.
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

พ.ศ. 2561

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
ที่

โครงการ

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
- ปริมาณงานกว้าง 4.00 ม.

เหล็กสายบ้านนายฝ้าย ฟักตั้ว หมู่ที่ 1 ยาว 529 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,116 ตร.ม.

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

- ปริมาณงาน คลองส่งน้าขนาด

สูบน้าด้วยไฟฟ้าบ้านท่าสัก 2 หมู่ที่ 1 0.20 ลบ.ม./วินาที ยาว 400 ม.
(ตามสรุปราคาก่อสร้างกองช่างกาหนด)

5 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม

- ปริมาณงาน กว้าง 4.00 ม.

1,140,000.00 ถนนสายบ้าน

กองช่าง

นายฝ้าย ฟักตั้ว
หมู่ที่ 1 บ้านท่าสัก
500,000.00 คลองส่งน้าสถานี

กองช่าง

สูบน้าบ้านท่าสัก 2
หมู่ที่ 1 บ้านท่าสัก
309,000.00 ถนนสายหลังวัด

เหล็กสายหลังวัดประชาศรัทธาธรรม

ยาว 154 ม. หนา 0.15 ม. หรือ

ประชาศรัทธาธรรม

หมู่ที่ 4

มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 616 ตร.ม.

หมู่ที่ 4 บ้านเต่าไหใต้

(ตามสรุปราคาก่อสร้างกองช่างกาหนด)

พ.ศ.2562

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

(ตามสรุปราคาก่อสร้างกองช่างกาหนด)

4 โครงการปรับปรุงคลองส่งน้า สถานี

พ.ศ. 2561

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แรงต่า บริเวณสายป่าแดด หมู่ที่ 7

- ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด
9.00 ม. จานวน 26 ตัน พาดสาย
อลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50ตร.มล.

จานวน 4 เส้น ระยะทาง
1,240 ม.

400,000.00 บ้านป่าแดด หมู่ 7

พ.ศ.2562

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

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
6 โครการขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้า

พ.ศ. 2561

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
ที่

โครงการ

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เหล็กสายซอยทองดี หมู่ที่ 8

(โครงการกันเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการกันเงินไม่กอ่ หนี้)
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ระยะทางยาว 221 ม. กว้าง 3 ม.

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

กองช่าง

บ้านชาตก

ไม่น้อยกว่า 663 ตร.ม.
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

ระยะทางยาว 163 ม.

เสริมเหล็กสายซอยประปาหนองตับ

กว้าง 3.50 ม. หนา 0.15 ม.

หมู่ที่ 10

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 381 ตร.ม.

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบนเนิน หมู่ที่ 2

1.ระยะทางยาว 157 ม. กว้าง 4 ม.

300,000.00

ซอยประปาหนองตับ

800,000.00 ถนนสายบนเนิน
หมู่ที่ 2 บ้านเต่าไห

628 ตร.ม. งบประมาณจานวน

เหนือ

2.ระยะทางยาว 238 ม. กว้าง 4 ม.
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
952 ตร.ม. งบประมาณจานวน
500,000 บาท (เงินเหลือจ่ายปี 61)

กองช่าง

หมู่ที่ 10 บ้านหนองเจริญ

หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

300,000 บาท (ตามข้อบัญญัติฯ ปี 61)

พ.ศ. 2561

พ.ศ.2562

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

350,000.00 ซอยทองดี หมู่ที่ 8

หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่

หน่วยดาเนินการ

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
ที่

โครงการ

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

(โครงการกันเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการกันเงินไม่กอ่ หนี้)
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ระยะทางยาว 157 ม. กว้าง 4 ม.

เสริมเหล็กสายบ้านนางละออ หมู่ที่ 8 หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

ระยะทางยาว 157 ม. กว้าง 4 ม.

300,000.00 ถนนสายบ้านนางละออ

กองช่าง

หมู่ที่ 8 บ้านชาตก

300,000.00 ถนนสายบ้าน

เสริมเหล็กสายบ้านนายฝ้าย ฟักตั้ว

หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

นายฝ้าย ฟักตั้ง

หมู่ที่ 1

628 ตร.ม. (ตามข้อบัญญัติ ปี 61)

หมู่ที่ 1 บ้านท่าสัก

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

ระยะทางยาว 157 ม. กว้าง 4 ม.

300,000.00 ถนนสายบ้านนาย

เสริมเหล็กสายบ้านนายพจน์ อินทร์จง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

พจน์ อินทร์จง หมู่ที่ 5

หมู่ที่ 5

บ้านท่าสัก

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

628 ตร.ม. (ตามข้อบัญญัติ ปี 61)
ระยะทางยาว 935 ม. กว้าง 4 ม.

เสริมเหล็กสายประชาร่วมใจ 1 หมู่ที่ 7 หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
3,740 ตร.ม. (เงินเหลือจ่ายปี 61)

พ.ศ.2562

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

628 ตร.ม. (ตามข้อบัญญัติ ปี 61)

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

พ.ศ. 2561

2,019,000.00 ถนนสายประชาร่วมใจ 1
หมู่ที่ 7 บ้านร้องมะแพบ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
ที่

โครงการ

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

(โครงการกันเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการกันเงินไม่กอ่ หนี้)
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ระยะทางยาว 157 ม. กว้าง 4 ม.

เสริมเหล็กสายป่าแดด (ช่วง 4) หมู่ที่ 7 หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

งบประมาณ
(บาท)
300,000.00

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

ระยะทางยาว 167 ม. กว้าง 4 ม.

พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ถนนสายป่าแดด หมู่ที่ 7

กองช่าง

บ้านร้องมะแพบ

628 ตร.ม. (ตามข้อญญัติ ปี 61)

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

พ.ศ. 2561

300,000.00 สายหลังวัดประชา

เหล็กสายหลังวัดประชาศรัทธาธรรม

หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

ศรัทธาธรรม หมู่ที่ 4

หมู่ที่ 4

668 ตร.ม. (ตามข้อบัญญัติ ปี 61)

บ้านเต่าไหใต้

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
ที่

โครงการ

1 โครงการก่อสร้างคลองระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9

(โครงการกันเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการกันเงินไม่กอ่ หนี้)
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
1.คลองคอนกรีตเสริมเหล็ก

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

224,000.00 บ้านร้องมะแพบสอง

กองช่าง

300,000.00 ซอยประปาหนองตับ

กองช่าง

2. ระยะทางยาว 65 ม. กว้าง 1.20 ม.
1.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปา

เสริมเหล็ก สายซอยประปาหนองตับ

หนองตับ

หมู่ที่ 10

2.ระยะทางยาว 180 ม.กว้าง 3.50 ม.

หมู่ที่ 10

หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
630 ตร.ม.

3 โครฃการปรับปรุงซ่อมแซมคลอง
ส่งน้า และสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า

ปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้า
สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าบ้านท่าสัก ม. 3

250,000.00 สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า

กองช่าง

บ้านท่าสัก

บ้านท่าสัก หมู่ที่ 3
4 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต

1.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชา

เสริมเหล็กสายประชาร่วมใจ 3 หมู่ที่ 7 ร่วมใจ 3
2.ระยะทางยาว 300 ม.กว้าง 4 ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.

พ.ศ.2562

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

(ตามแบบที่กาหนด)

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

พ.ศ. 2561

270,000.00 บ้านร้องมะแพบ ม.7

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
ที่

โครงการ

1 โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก

(โครงการกันเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการกันเงินไม่กอ่ หนี้)
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลท่าสัก

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ.2562

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

250,000.00 ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วน
ตาบลท่าสัก

สานักปลัด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และนันทนาการ
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอ

2,500.00 ที่ว่าการอาเภอพิชัย

สานักปลัด

2,500.00 ที่ว่าการอาเภอพิชัย

สานักปลัด

2,500.00 ที่ว่าการอาเภอพิชัย

สานักปลัด

2,500.00 ที่ว่าการอาเภอพิชัย

สานักปลัด

พิชัยในการจัดงานวันคล้ายวัน

ภูมิพลอดุลยเดช (13 ตุลาคม ๒๕๖๑) สวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
2 โครงการจัดงานวันปิยะมหาราช
(23 ตุลาคม 2561)
3 โครงการจัดงานวันพระราชสมภพ

อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอ
พิชัยในการจัดงานวันปิยะมหาราช
อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวรัชกาล

พิชัยในการจัดงานวันพระราช

ที่ ๙ (วันที่ ๕ ธันวาคม )

สมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยูห่ ัวรัชกาลที่ ๙

4 โครงการจัดงานวันพระบาทสมเด็จ

อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอ

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

พิชัยในการจัดงานวันพระพุทธ

(วันจักรี) และวันจักรี

ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (วันจักรี)
และวันจักรี

พ.ศ.2562

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

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1 โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต

พ.ศ. 2561

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และนันทนาการ
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

5 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอ
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวมหาวชิราลงกรณ์

พิชัย ในการจัดงานวันเฉลิม

บดินทรเทพยวรางกรู 28 กรกฎาคม

พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้า

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

2,500.00 ที่ทาการปกครอง

สานักปลัด

อาเภอพิชัย

เทพยวรางกรู
12 สิงหามหาราชินี

พิชัย ในการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 12 สิงหามหา
ราชินี

พ.ศ.2562

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

อยูห่ ัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทร
6 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอ

พ.ศ. 2561

2,500.00 ที่ทาการปกครอง
อาเภอพิชัย

สานักปลัด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และนันทนาการ
3.2 แผนงานการศึกษา
ลาดับ
ที่

โครงการ

1 โครงการกีฬาสีสัมพันธ์เพื่อพัฒนา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของ

การเรียนรูส้ าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ

ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก

บริหารส่วนตาบลท่าสัก

2 โครงการพัฒนาการเรียนรูห้ นูน้อยสู่

จัดกิจกรรมการเรียนรูภ้ ายนอก

โลกกว้างสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก

ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)

ค่าอาหารกลางวัน ศพด 4 ศูนย์

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ.2562

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

20,000.00 สนามกีฬาโรงเรียน

กองการศึกษา

บ้านชาสอง
10,000.00 แหล่งเรียนรู้

313,600.00 ศพด.บ้านเต่าไหเหนือ

คือ ศพด.บ้านเต่าไหเหนือ

ศพด.บ้านชาหนึ่ง

ศพด.บ้านชาหนึ่ง, ศพด.บ้านชาสอง

ศพด.บ้านชาสอง

ศพด.บ้านชาตก

ศพด.บ้านชาตก

กองการศึกษา

กองการศึกษา

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และนันทนาการ
3.2 แผนงานการศึกษา
ลาดับ
ที่

โครงการ

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

108,800.00 ศพด.บ้านเต่าไหเหนือ

เสริมสร้างพัฒนาของนักเรียนใน

ศพด.บ้านชาหนึ่ง

การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เหมาะสม

ศพด.บ้านชาสอง

องค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก

กับวัย

ศพด.บ้านชาตก

เด็กโดยใช้เครือ่ งมือ DSPM

15,000.00 ศพด.บ้านเต่าไหเหนือ

ด้านพัฒนาการของเด็กนักเรียน

ศพด.บ้านชาหนึ่ง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามช่วงวัย

ศพด.บ้านชาสอง

กองการศึกษา

กองการศึกษา

ศพด.บ้านชาตก

6 โครงการหนูน้อยวัยใสใส่ใจสุขภาพ

จัดกิจกรรมเพื่อเฝ้าระวังป้องกัน

20,000.00 ศพด.บ้านเต่าไหเหนือ

โรคติดต่อส่งเสริมให้เด็กรูจ้ ักรักษา

ศพด.บ้านชาหนึ่ง

สุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และ

ศพด.บ้านชาสอง

ดูแลรักษาช่องปาก ฟัน และการ

ศพด.บ้านชาตก

ล้างมืออย่าถูกวิธี

พ.ศ. 2561

พ.ศ.2562

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

บริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียน

5 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ กิจกรรมเพื่อทดสอบและเฝ้าระวัง

หน่วยดาเนินการ

กองการศึกษา

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และนันทนาการ
3.2 แผนงานการศึกษา
ลาดับ
ที่

โครงการ

7 โครงการอาหารเสริม (นม)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และนักเรียน

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

551,866.00 ศพด.บ้านเต่าไหเหนือ

โรงเรียนสังกัดสพฐ ในเขตองค์การ

ศพด.บ้านชาหนึ่ง

บริหารส่วนตาบลท่าสักมีสุขภาพ

ศพด.บ้านชาสอง

แข็งแรง

ศพด.บ้านชาตก

กองการศึกษา

โรงเรียนบ้านชาหนึ่ง
โรงเรียนบ้านชาสอง
โรงเรียนบ้านชาตก

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โรงเรียนบ้านเต่าไหเหนือ
9 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านชาหนึ่ง
10 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านชาสอง

เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนบ้านเต่าไห

156,000.00 โรงเรียนบ้านเต่าไหเหนือ

กองการศึกษา

156,000.00 โรงเรียนบ้านชาหนึ่ง

กองการศึกษา

380,000.00 โรงเรียนบ้านชาสอง

กองการศึกษา

เหนือได้รับโภชนาการที่ครบถ้วน

เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนชาสอง
ได้รับโภชนาการที่ครบถ้วน
เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนชาสอง
ได้รับโภชนาการที่ครบถ้วน

พ.ศ.2562

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

โรงเรียนบ้านเต่าไหเหนือ

8 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน

พ.ศ. 2561

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และนันทนาการ
3.2 แผนงานการศึกษา
ลาดับ
ที่

โครงการ

11 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านชาตก

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนชาตก
ได้รับโภชนาการที่ครบถ้วน

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

204,000.00 โรงเรียนบ้านชาตก

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ.2562

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

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และนันทนาการ
3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
ลาดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

1 โครงการร่วมจัดงานนมัสการหลวงพ่อโต จัดกิจกรรมร่วมจัดงานนมัสการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

พระยาพิชัยดาบหัก

ถิ่นกาเนิดพระยาพิชัยดาบหัก

50,000.00 ณ วัดหน้าพระธาตุ

กองการศึกษา

20,000.00 ณ อนุสรณ์สถานบ้าน

กองการศึกษา

เกิดถิ่นกาเนิดพระยา
พิชัย ตาบลในเมือง

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
3 โครงการจัดงานบ้านเกิดถิ่นกาเนิด
พระยาพิชัยดาบหัก

อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอ

60,000.00 ที่ทาการอาเภอพิชัย

กองการศึกษา

30,000.00 ที่ทาการอาเภอพิชัย

กองการศึกษา

พิชัย ในการจัดงานบ้านเกิดถิ่น
กาเนิดพระยาพิชัย

4 โครงการจัดงานพระยาพิชัยดาบหัก

อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอ

และงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์

พิชัย ในการจัดงานพระยาพิชัย
ดาบหักและงานกาชาดจังหวัด
อุตรดิตถ์

พ.ศ.2562

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

หลวงพ่อโต
2 โครงการร่วมจัดงานบ้านเกิดถิ่นกาเนิด จัดกิจกรรมร่วมจัดงานบ้านเกิด

พ.ศ. 2561

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

1 โครงการฝึกอบรม จัดตั้ง และทบทวน กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ และ
อปพร. ตาบลท่าสัก
2 โครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

เกี่ยวกับปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กบั ประชาชนตาบลท่าสัก

พ.ศ.2562

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

200,000.00 อบต.ท่าสัก

สานักปลัด

20,000.00 อบต.ท่าสัก

สานักปลัด

ทบทวน อปพร.
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้

พ.ศ. 2561

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลาดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

1 โครงการรณรงค์ความปลอดภัยในช่วง จัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัย
เทศกาลปีใหม่

ช่วงเทศกาลปีใหม่

2 โครงการรณรงค์ความปลอดภัยในช่วง จัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัย
เทศกาลสงกรานต์

ช่วงเทศกาลสงกรานต์

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ.2562

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

25,000.00 หมู่ที่ 1 , 4, 5 และ

สานักปลัด

10
25,000.00 หมู่ที่ 1 , 4, 5 และ
10

สานักปลัด

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลาดับ
ที่

โครงการ

1 โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม
อานาจหน้าที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
การให้ความช่วยเหลือประชาชน

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ.2562

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

300,000.00 หมู่ที่ 1 - 10 ในเขต

ที่ได้รับความเดือดร้อน ตามอานาจ

องค์การบริหารส่วน

หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ตาบลท่าสัก

กองสวัสดิการฯ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
4.4 แผนงานงบกลาง
ลาดับ
ที่

โครงการ

1 โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่
ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)
2 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพตามนโยบาย

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

9,934,800.00 หมู่ที่ 1 - 10 ในเขต

รัฐบาลในการดูแลและจัด

องค์การบริหารส่วน

สวัสดิการให้กบั ผู้สูงอายุ
เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพตามนโยบาย

ตาบลท่าสัก
3,072,000.00 หมู่ที่ 1 - 10 ในเขต

รัฐบาลในการดูแลและจัด

องค์การบริหารส่วน

หรือทุพพลภาพ (เบี้ยยังชีพผู้พิการ)

สวัสดิการให้กบั คนพิการและ

ตาบลท่าสัก

กองสวัสดิการฯ

กองสวัสดิการฯ

ทุพลลภาพ
เพื่อส่งเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กบั

18,000.00 หมู่ที่ 1 - 10 ในเขต

ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรอง

องค์การบริหารส่วน

และทาการวินิจฉัยแล้วมีความ

ตาบลท่าสัก

เป็นอยูย่ ากจนถูกทอดทิ้ง ขาด
ผู้อปุ การะดูแลไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้
รายละ 500 บาท/เดือน

พ.ศ.2562

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

สวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการ

3 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอด์ส์

พ.ศ. 2561

กองสวัสดิการฯ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
5.1 แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ
ที่

โครงการ

1 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
กิจกรรมการรณรงค์ฉดี วัคซีนป้องกัน

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

10,000.00 หมู่ท1ี่ - 10 ในเขต
องค์การบริหารส่วน

ในสุกร โค กระบือ แพะ แกะ

ตาบลท่าสัก

สานักปลัด

ในเขตรับผิดชอบองค์การบริหาร
ส่วนตาบลท่าสัก

2 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุม

84,000.00 หมู่ท1ี่ - 10 ในเขต

โรคพิษสุนัขบ้าขององค์การบริหาร

โรคกิษสุนัขบ้าด้วยการฉีดวัคซีน

องค์การบริหารส่วน

ส่วนตาบลท่าสัก

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข และ

ตาบลท่าสัก

สานักปลัด

แมว
3 โครงการรณรงค์ป้องกันและแพร่ระบาด กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแพร่
ของไข้เลือดออกตาบลท่าสัก

พ.ศ. 2561

พ.ศ.2562

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

ปากและเท้าเปื่อย และโรคแท้งติดต่อ โรคปากและเท้าเปื่อย และโรคแท้ง
ติดต่อในสุกร โค กระบือ แพะ แกะ

หน่วยดาเนินการ

50,000.00 หมู่ท1ี่ - 10 ในเขต

ระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขต

องค์การบริหารส่วน

องค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก

ตาบลท่าสัก

สานักปลัด

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
5.2 แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

พระราชดาริดา้ นสาธารณสุข

พ.ศ.2562

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

เงินอุดหนุนเอกชน
4 โครงการพระราชดาริดา้ นสาธารณสุข จัดกิจกรรมตามแนวทางโครงการ

พ.ศ. 2561

200,000.00 หมู่ที่ 1 - 10 ในเขต
รับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลท่าสัก

สานักปลัด

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
ที่

โครงการ

1 โครงการฝึกอบรมกาจัดขยะต้นทาง
ตาบลท่าสัก

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
จัดกิจกรรมให้ความรูเ้ กี่ยวกับการ
กาจัดขยะต้นทางให้กบั ประชาชน
ตาบลท่าสัก

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

50,000.00 อบต.ท่าสัก

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ.2562

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

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.2 แผนงานการเกษตร
ลาดับ
ที่

โครงการ

1 โครงการปลูกต้นไม้ร่วมใจภักดิ์รักษ์
พื้นที่สีเขียวตาบลท่าสัก

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในเขต

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

50,000.00 พื้นที่ในเขตรับผิดชอบ
ขององค์การบริหาร

ตาบลท่าสัก ตลอดจนส่งเสริมให้

ส่วนตาบลท่าสัก

สิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2561

พ.ศ.2562

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

รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ประชาชนตระหนักถึงการอนุรักษ์

หน่วยดาเนินการ
สานักปลัด

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากรท้องถิ่น
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
ที่

โครงการ

1 โครงการพัฒนาบุคลากรขององค์การ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

200,000.00

อบต.ท่าสัก

สานักปลัด

10,000.00

อบต.ท่าสัก

สานักปลัด

50,000.00

อบต.ท่าสัก

สานักปลัด

ผู้บริหาร/สมาชิก/ และพัฒนาสมรรถ
ภาพของพนักงาน ลูกจ้าง ของ
ค่าใช้จา่ ยในการอบรมและศึกษาดูงาน
องค์การ
คณะผู้บริหาร/สมาชิก/พนักงานส่วนตาบล/ บริหารส่วนตาบลท่าสัก
พนักงานจ้าง

จัดกิจกรรมปกป้องสถาบัน สงบ
สันติ สามัคคี

3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดตาบลท่าสัก
4 โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม

นักเรียน และชุมชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลท่าสัก
จัดกิจกรรมพัฒนาด้านคุณธรรม

คณะผู้บริหาร สมาชิก องค์การบริหารส่วน จริยธรรมให้กบั คณะผู้บริหาร สมาชิก
ตาบล พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา องค์การบริหารส่วนตาบล พนักงาน
และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร

ส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และ

ส่วนตาบลท่าสัก

พนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลท่าสัก

พ.ศ.2562

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

บริหารส่วนตาบลท่าสัก เพื่อจ่ายเป็น

2 โครงการปกป้องสถาบันของชาติ

พ.ศ. 2561

50,000.00 อบต.ท่าสัก

สานักปลัด

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากรท้องถิ่น
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

5 โครงการฝึกอบรมให้ความรูใ้ นกระบวน จัดกิจกรรมเพื่อให้เยาวชนและ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

15,000.00 อบต.ท่าสัก

สานักปลัด

30,000.00 อบต.ท่าสัก

สานักปลัด

400,000.00 อบต.ท่าสัก

สานักปลัด

35,000.00 อบต.ท่าสัก

สานักปลัด

200,000.00 อบต.ท่าสัก

กองคลัง

กระบวนการประชาธิปไตย ตลอด
จนหลักการมีส่วนร่วม

6 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการ

จัดกิจกรรมให้ความรูค้ วามเข้าใจ

จัดทาแผนพัฒนาขององค์การบริหาร

ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

ส่วนตาบลท่าสัก

ให้กบั ประชาชน

7 โครงการการเลือกตั้งขององค์การ
บริหารส่วนตาบลท่าสัก
8 โครงการองค์การบริหารส่วนตาบล
ท่าสักพบประชาชน

การจัดการเลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดกิจกรรมการให้บริการเคลื่อนที่
ให้กบั ประชาชน

9 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ

จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ

จัดเก็บรายได้ของ อบต.ท่าสัก

ในการจัดเก็บรายได้ของ อบต.ท่าสัก
ให้มีประสิทธิภาพ

พ.ศ.2562

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

การประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วม ประชาชนมีความรูค้ วามเข้าใจใน
ของตาบลท่าสัก

พ.ศ. 2561

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากรท้องถิ่น
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
ที่

โครงการ

10 โครงการอบรมให้ความรูเ้ พื่อพัฒนา

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
จัดกิจกรรมให้ความรูค้ วามเข้าใจ

ความรูเ้ รือ่ งการจัดเก็บภาษีให้กบั

ในเรือ่ งของการชาระภาษีแต่และ

ประชาชนในพื้นที่ตาบลท่าสัก

ประเภทให้กบั ผู้ชาระภาษีของ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

20,000.00 อบต.ท่าสัก

หน่วยดาเนินการ
กองคลัง

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
26 มิถุนายน 2562

5,000.00 ที่ว่าการอาเภอพิชัย

สานักปลัด

พิชัยในการจัดกิจกรรมโครงการ
จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12 โครงการศูนย์ปฏิบัตกิ ารร่วมในการ

เพื่ออุดหนุนให้กบั องค์การบริหาร

ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนตาบลในเมือง เพื่อดาเนิน
ส่วนท้องถิ่น ระดับอาเภอ

กิจกรรมของศูนย์ปฏิบัตกิ ารร่วม
ในกรช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ
อาเภอ

15,000.00 อบต.ในเมือง

พ.ศ.2562

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

อบต.ท่าสัก
11 โครงการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่ออุดหนุนมให้กบั ที่ว่าการอาเภอ

พ.ศ. 2561

สานักปลัด

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากรท้องถิ่น
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

พิชัย

พิชัยในการจัดกิจกรรมช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบภัยต่างๆ

15,000.00 กิ่งกาชาดอาเภอพิชัย

พ.ศ.2562

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

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
13 โครงการเงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอาเภอ เพื่ออุดหนุนให้กบั กิ่งกาชาดอาเภอ

พ.ศ. 2561

สานักปลัด

บัญชีสรุปจานวนจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก
ยุทธศาสตร์/แผนงาน

จานวนครุภณ
ั ฑ์ที่จัดซื้อ

ครุภณ
ั ฑ์
๑. แผนงานการศึกษา
๒. แผนงานเคหะและชุมชน
๓. แผนบริหารงานทั่วไป
รวมทั้งสิ้น

6
4
8
18

จานวนงบประมาณ
25,000.00
45,600.00
621,000.00
691,600.00

หน่วยดาเนินการ
กองการศึกษา
กองช่าง
สานักปลัด

การดาเนินการจัดซือ้ ครุภัณฑ์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
แผนงานการศึกษา
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ หน่วยดาเนินการ

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
๑ โต๊ะขาวโฟมเมกา พร้อมเก้าอี้
มีพนักพิง (จานวน 6 ชุด)

เพื่อจัดซื้อโต๊ะขาวโฟมเมกา

25,000.00

พร้อมเก้าอี้มีพนักพิง ขนาดสูง
1.20 ม. กว้าง 60 ซ.ม. พร้อม
เก้าอี้มีพนักพิง จานวน 6 ชุด
(ประกอบด้วย โต๊ะ 1 ตัว เก้าอี้
6 ตัว) ของ ศพด.บ้านเต่าไหเหนือ
จานวน 3 ชุด และศพด.บ้านชาหนึ่ง
จานวน 3 ชุด ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา งาน บริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

รวม

6

25,000.00

อบต.ท่าสัก

กองการศึกษา

พ.ศ. 2561

พ.ศ.2562

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

แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

(โครงการกันเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการกันเงินไม่กอ่ หนี้ )
รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ หน่วยดาเนินการ

ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร
1 ปั๊มมอเตอร์ไฟฟ้า

ปั้มน้ามอเตอร์ไฟฟ้า จานวน

32,000.00

กองช่าง

13,600.00

กองช่าง

2 เครื่อง
-สูบน้าได้ 1,130 ลิตรต่อนาที
2 จัดซื้อท่อสูบน้าพญานาค

ท่อสูบน้าพญานาค จานวน
2 ท่อ
-ขนาดท่อ Ø ไม่น้อยกว่า
12 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร
ชนิดเพลานอก หัวโต

รวม

4

45,600.00

พ.ศ. 2561

พ.ศ.2562

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

(โครงการกันเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการกันเงินไม่กอ่ หนี้ )
รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ หน่วยดาเนินการ

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
1 เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด

(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด

2400 บีทยี ู

2401 บีทยี ู จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ

56,000.00 ห้องประชุมสภา

สานักปลัด

อบต.ท่าสัก

28,000 บาท
ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
2 กล้องวงจรปิด

รวม

กล้องวงจรปิด

3

65,000.00 อบต.ท่าสัก

121,000.00

สานักปลัด

พ.ศ. 2561

พ.ศ.2562

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

(โครงการกันเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการกันเงินไม่กอ่ หนี้ )
รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

1 จัดซื้อวิทยุส่งข่าวระบบไร้สาย วิทยุส่งข่าวระบบไร้สาย
ทางไกลอัตโนมัติ

งบประมาณ

500,000.00 ม.1, 2, 3, 4

ทางไกลอัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง

และ 10

จุดกระจายเสียง จานวน 5 จุด

รวม

5

สถานที่ดาเนินการ หน่วยดาเนินการ

500,000.00

สานักปลัด

พ.ศ. 2560

พ.ศ.2561

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

บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับทีไ่ ม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก

แบบ ผด.02/1

ประเภทครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

ครุภณ
ั ฑ์

1 โต๊ะหมู่บชู า

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดาเนินการ
โต๊ะหมู่บชู า จานวน 1 ชุด
-ทาด้วยไม้สัก ความกว้างของ

8,500.00

อบต.ท่าสัก

พ.ศ. 2561
พ.ศ.2562
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 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

.

โต๊ะหมู่บชู า ขนาด 9 ชิ้น
-มีฐานรองโต๊ะหมู่
-มีโต๊ะแท่นบูชา 9 ชิ้น
หมายเหตุ : ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน โต๊ะหมู่บชู า จานวน 1 ชุด งบประมาณตั้งไว้จานวน 8,500.- บาท ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(ตามที่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ตามแบบ ผ.08 บัฐชีครุภณ
ั ฑ์) ได้ดาเนินการจัดซื้อโต๊ะหมู่บชู า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยใช้เงินเหลือจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ซึ่งได้ดาเนินการกันเงินงบประมาณสาหรับการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ดังกล่าว จานวน 9,630.- บาท

รวม

1

8,500.00

ประเภทครุภณ
ั ฑ์ก่อสร้าง
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 เครื่องตบดิน

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
เครื่องตบดิน จานวน 1 เครื่อง

งบประมาณ
21,000.00

-เครื่องเบนซิน
-น้าหนักของเครื่องตบดิน
ไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม
-แรงอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน
-ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า
5,000 ครั้ง/นาที

รวม

1

21,000.00

สถานที่ดาเนินการ หน่วยดาเนินการ
อบต.ท่าสัก

กองช่าง

พ.ศ. 2561

พ.ศ.2562

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

แบบ ผด.01

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก
จานวน
โครงการที่
ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทัง้ หมด

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

19

27.94

1.2 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

1

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้ หมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

9,362,000.00

35.25

กองช่าง

1.47

250,000.00

0.94

สานักปลัด

20

29.41

9,362,000.00

35.25

0

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

6

8.82

15,000.00

0.06

สานักปลัด

3.2 แผนงานการศึกษา

11

16.18

1,935,266.00

7.29

กองการศึกษา

3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

4

7.35

160,000.00

0.60

กองการศึกษา

21

30.88

2,110,266.00

7.95

ยุทธศาสตร์/แผนงาน

จานวนงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

รวม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและพัฒนากระบวนการด้านการเกษตรให้มีคุณภาพ
2.1 แผนงานส่งเสริมการเกษตร
รวม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และนันทนาการ

รวม

จานวน
โครงการที่
ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทัง้ หมด

4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

2

2.94

4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2

4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
4.4 แผนงานงบกลาง

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้ หมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

220,000.00

0.83

สานักปลัด

2.94

50,000.00

0.19

สานักปลัด

1

1.47

300,000.00

1.13

กองสวัสดิการ

3

4.41

13,024,800.00

49.05

กองสวัสดิการ

8

11.76

13,594,800.00

51.19

4

5.88

344,000.00

1.30

4

5.88

344,000.00

1.30

6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

1

1.47

50,000.00

0.19

สานักปลัด

6.2 แผนงานการเกษตร

1

1.47

50,000.00

0.19

สานักปลัด

2

2.94

100,000.00

0.38

13

19.12

1,045,000.00

3.94

รวม

13

19.12

1,045,000.00

3.94

รวมทัง้ สิ้น

68

100.00

26,556,066.00

100.00

ยุทธศาสตร์/แผนงาน

จานวนงบประมาณ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุนภาพชีวติ

รวม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
5.1 แผนงานสาธารณสุข
รวม

สานักปลัด

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รวม
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากรท้องถิ่น
7.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

สานักปลัด

