แผนดําเนินงานประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
องค์ การบริหารส่ วนตําบลไทรโสภา
1. ภายใต้ ยทธศาสตร์
การพัฒนาด้ านคมนาคม
ุ
1.1 แนวทางก่อสร้ างปรับปรงบํ
สะพาน ทางเท้า ท่อระบายนํา$
ุ ารงถนน
ุ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที(
1

2

3

โครงการบุกเบิกและปรับปรุ งถนนสายยืน
หยัด หมู่ที$ 6

ปรับปรุ งถนน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว
3,000 เมตรหรื อพื+นที$ไมน้่ อยกวา่ 22,500
ตารางเมตร ผิวจราจรหิ นผุ กว้าง 5.00 เมตร
ยาว 3,000 เมตร หนาเฉลี$ย 0.10 เมตร และ
บุกเบิกถนน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หรื อ
837,000 พื+นที$ไมน้่ อยกวา่ 4,350 ตารางเมตร
่ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก กอสร้
่ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กขนาด
โครงการกอสร้
ซอยเกาะมะพร้าว หมู่ที$ 1
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 300 เมตร ผิวจราจร
ถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรื อปริ มาณ
์ ลงไหล่
ไมน้่ อยกวา่ 180.00 ลูกบาศกเมตร
733,000 ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 เมตร
่ างทอลอดเหลี
่ างทอลอดเหลี
่
่
โครงการกอสร้
$ยมถนน
กอสร้
$ยมขนาดกว้าง
สายปากบาง หมู่ที$ 5
1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว8.00 เมตร
417,000

พืน$ ที(

หน่ วย
พ.ศ.2551
พ.ศ. 2552
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมู่ที$ 6

อบต.

หมู่ที$ 1

อบต.

หมู่ที$ 5

อบต.

ลําดับ
ที(
4

5

6

7

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

่ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก กอสร้
่ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กขนาด
โครงการกอสร้
่ $ 2) หมู่ที$ 3
สายต้นมะเดื$อ-บางพา (ชวงที
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร ผิวจราจร
ถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรื อปริ มาณ
์
คอนกรี ตไมน้่ อยกวา่ 120.00 ลูกบาศกเมตร
่ กรังข้างละ 0.00-0.50 เมตร
ลงไหลทางลู
(ตามสภาพพื+นที$)พร้อมยกระดับผิวจราจร
์
597,000 ปริ มาณดินไมน้่ อยกวา่ 200 ลูกบาศกเมตร
่ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก กอสร้
่ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กขนาด
โครงการกอสร้
สายชลพัฒนา หมู่ที$ 4
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร ผิวจราจร
เสริ มเหล็กกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรื อปริ มาณคอนกรี ตไม่
์ ลงไหลลู่ ก
น้อยกวา่ 120.00 ลูกบาศกเมตร
690,000 รังข้างละ 0.00-0.50 เมตร
่ างถนนคอนกรี ตเสริ ม กอสร้
่ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กขนาด
โครงการงานกอสร้
เหล็กสายสารภี หมู่ที$ 2
กว้าง 7.00 เมตร ยาว 200 เมตร ผิวจราจร
ถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรื อปริ มาณ
์
คอนกรี ตไมน้่ อยกวา่ 180.00 ลูกบาศกเมตร
่ กรังข้างละ 0.00-0.50 เมตร
704,000 ลงไหลทางลู
่ นคาจั
่ ดซื+ อวัสดุก่อสร้างสําหรับ
โครงการจัดซื+ อวัสดุก่อสร้าง
เพื$อจายเป็
่
ซอมแซมถนน
ทําฝ่ ายกนนํ
+ ั + า ฯลฯ
100,000

พืน$ ที(

หน่ วย
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมู่ที$ 3

อบต.

หมู่ที$ 4

อบต.

หมู่ที$ 2

อบต.

ทั+ งตําบล

อบต.

แผนดําเนินงานประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
องค์ การบริหารส่ วนตําบลไทรโสภา
2. ภายใต้ ยทธศาสตร์
การพัฒนาด้ านสิ( งแวดล้อม
ุ
2.2 แนวทางการพัฒนา บําบัดและฟื$ นฟทรั
ู พยากรธรรมชาติ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที(
1

โครงการตามแนวทางพระราชเสาวนีย ์
ิ
กจกรรม
ปลูกต้นไม้ สองข้างทางถนน
สายหลักภายในหมูบ่ า้ น และ
่ ่ $ยว
แหลงทองเที

่ นคาใช้
่ จ่าย ในการจัดซื+ อ
เพื$อจายเป็
่ บพื+นที$ คาบํ
่ ารุ งรักษา
ต้นไม้ คาปรั

พืน$ ที(
ทุกหมู่บา้ น

30,000
2

่ นคาจั
่ ดซื+ อกระถาง ต้นไม้
เพื$อจายเป็
พันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ ปุ๋ ยเคมี และวัสดุ
อื$นๆ เพื$อปรับปรุ งสภาพแวดล้อมบริ เวณ
สํานักงานและสถานที$อื$นๆ

โครงการจัดซื+ อวัสดุการเกษตร

10,000

อบต.

หน่ วย
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
ดําเนินการ 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.

แผนดําเนินงานประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
องค์ การบริหารส่ วนตําบลไทรโสภา
3. ภายใต้ ยทธศาสตร์
การพัฒนาด้ านการเมืองการบริหาร
ุ
3.1 แนวทางการพัฒนา เพิม( ประสิ ทธิภาพการบริหารจัดการองค์ กร
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที(
1

2

3

4

5

โครงการจัดซื+ อวัสดุสาํ นักงาน

่ นคาจั
่ ดซื+ อวัสดุสาํ นักงาน
เพื$อจายเป็
่
ตางๆ

110,000
่ นคาจั
่ ดซื+ อวัสดุงานบ้าน
โครงการจัดซื+ อวัสดุงานบ้านงานครัว
เพื$อจายเป็
งานครัว
20,000
่ $น เพื$อจายเป็
่ นคานํ
่ + ามันเชื+ อเพลิงและ
โครงการจัดซื+ อวัสดุเชื+ อเพลิงและหลอลื
่ $น
หลอลื
250,000
่ นคาจั
่ ดซื+ อวัสดุยานพาหนะ
โครงการจัดซื+ อวัสดุยานพาหนะและ
เพื$อจายเป็
ขนสง่
20,000
่ นคาจั
่ ดซื+ อวัสดุในการ
โครงการจัดซื+ อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื$อจายเป็
ประชาสัมพันธ์
80,000

พืน$ ที(

หน่ วย
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
ดําเนินการ 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.

อบต.

อบต.

อบต.

อบต.

อบต.

อบต.

อบต.

อบต.

อบต.

ลําดับ
ที(
6

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดซื+ อวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ

หน่ วย
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รายละเอียดของกิจกรรม

พืน$ ที(

่ นคาจั
่ ดซื+ อวัสดุและอุปกรณ์
เพื$อจายเป็
ไฟฟ้ า

อบต.

อบต.

อบต.

อบต.

่ นคาจั
่ ดซื+ อ เสื+ อสะท้อนแสง
เพื$อจายเป็
ั รองเท้าบูท้ ถุงมือ ฯลฯ
เสื+ อกนฝน

อบต.

อบต.

่
- เพื$อจายในการจั
ดซื+ อวัสดุอื$นๆ

อบต.

อบต.

อบต.
และสถานที$
ํ
ที$กาหนด

อบต.

อบต.

อบต.

อบต.

อบต.

อบต.

อบต.

40,000
7

่ นคาวั
่ สดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เพื$อจายเป็

โครงการจัดซื+ อวัสดุคอมพิวเตอร์
50,000

8

่
โครงการจัดซื+ อวัสดุเครื$ องแตงกาย
10,000

9

โครงการจัดซื+ อวัสดุอื$นๆ

5,000
่ นคาใช้
่ จ่ายในการฝึ กอบรม
10 โครงการฝึ กอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
- เพื$อจายเป็
่
และทัศนศึกษาดูงาน ของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง ผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภา
่
150,000 ผูน้ าํ ชุมชน กลุ่มอาชีพ และชมรมตางๆ
่ นอุดหนุน
่ นเงินอุดหนุนศูนย์ขอ้ มูล
11 โครงการจายเงิ
เพื$อจายเป็
การจัดซื+ อจัดจ้าง
15,000.0
่ นคาจั
่ ดซื+ อ
12 โครงการจัดซื+ อครุ ภณั ฑ์สาํ นักงาน
เพื$อจายเป็
- โต๊ะเอนกประสงค์
28,000
่ บปริ ญญาตรี และ
่ นคาใช้
่ จ่ายเพื$อการศึกษาตอ่
13 โครงการศึกษาตอระดั
เพื$อจายเป็
ปริ ญญาโท
ระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท
366,000

แผนดําเนินงานประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
องค์ การบริหารส่ วนตําบลไทรโสภา
4. ภายใต้ ยทธศาสตร์
การพัฒนาด้ านการศึกษา
ุ
4.2 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริมการศึกษา
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที(
1

รายละเอียดของกิจกรรม

พืน$ ที(

หน่ วย
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

่ นทุนการศึกษาให้กบนั
ั กเรี ยน
เพื$อจายเป็

โครงการทุนการศึกษานักเรี ยน

่
ที$เรี ยนดีแตขาดทุ
นทรัพย์

ทุกโรงเรี ยน

อบต.

45,000
2

โครงการอุนหนุนศูนย์บริ การศึกษานอก

่ นคาใช้
่ จ่ายในการจัดกจกรรม
ิ
เพื$อจายเป็

โรงเรี ยนอําเภอพระแสง

ของศูนย์ กศน.

กศน.
อ.พระแสง

อบต.

โรงเรี ยน
ในเขตอบต.

อบต.

โรงเรี ยน
ในเขตอบต.

อบต.

นักศึกษา
ในพื+นที$ อบต.

อบต.

20,000
3

4

5

โครงการจัดซื+ ออาหารเสริ มนม

่ นคาจั
่ ดซื+ ออาหารเสริ มนม
เพื$อจายเป็
่ กนักเรี ยนสังกดคณะกรรมการ
ั
ให้แกเด็
670,040 การศึกษาขั+ นพื+นฐาน(สพฐ.)

โครงการอุดหนุนโรงเรี ยนสังกดั
คณะกรรมการการศึกษาขั+ นพื+นฐาน (สพฐ)
ในเขตพื+นที$
712,000
โครงการสนับสนุนการศึกษาตอ่ หลักสูตร
พยาบาล
33,000

่ ก
่ นคาอาหารกลางวั
่
เพื$อจายเป็
นให้แกเด็
นักเรี ยน

่ นคาใช้
่ จ่ายในการศึกษา
เพื$อจายเป็
ให้แกนั่ กศึกษาที$ได้รับการคัดเลือกจากอบต.
่ กสูตรพยาบาล
ในการศึกษาตอหลั

แผนดําเนินงานประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
องค์ การบริหารส่ วนตําบลไทรโสภา
4. ภายใต้ ยทธศาสตร์
การพัฒนาด้ านการศึกษา
ุ
4.3 แนวทางการพัฒนา จัดการศึกษาให้ แก่เด็กก่อนวัยเรียน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที(
1

่
โครงการซอมแซมอาคารศู
นย์พฒั นา
เด็กเล็ก

่ นคาซอมแซมอาคารศู
่ ่
เพื$อจายเป็
นย์พฒั นา
่
เด็กเล็กที$ได้รับการถายโอน

พืน$ ที(

หน่ วย
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

อบต.

ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

อบต.

ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

อบต.

ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

อบต.

ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

อบต.

90,000
2

3

4

5

่ นคาจั
่ ดซื+ ออาหารเสริ มนม
เพื$อจายเป็
่ กเล็กศูนย์พฒั นาเด็กเล็กที$อยู่
ให้แกเด็
270,480 ในความรับผิดชอบ
่ นคาจ้
่ างเหมาประกอบอาหาร
โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน เพื$อจายเป็
่ กเล็กศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
กลางวันให้แกเด็
450,800
่ นคาวั
่ สดุการศึกษาสําหรับ
โครงการจัดซื+ อวัสดุการศึกษา
- เพื$อจายเป็
เด็กเล็กของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
่ นคาใช้
่ จ่ายในการจัดซื+ อ
- เพื$อจายเป็
่
141,600 เครื$ องเลนกลางแจ้
ง
่
่ นคาพาหนะนํ
่
โครงการนําเด็กนักเรี ยนสงโรงพยาบาล
เพื$อจายเป็
าเด็กศูนย์พฒั นา
่
เด็กเล็กที$เจ็บป่ วยสงโรงพยาบาล
1,610
โครงการจัดซื+ ออาหารเสริ มนม

แผนดําเนินงานประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
องค์ การบริหารส่ วนตําบลไทรโสภา
5. ภายใต้ ยทธศาสตร์
การส่ งเสริมประเพณีวฒ
ั นธรรมท้องถิ(น
ุ
5.1 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริมประเพณีวฒ
ั นธรรมท้องถิ(น
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที(
1

่ จ่ายในการจัดงาน
เพื$อเป็ นคาใช้

โครงการจัดงานประเพณี

่
ประเพณี ตางๆ

พืน$ ที(
ตําบล

หน่ วย
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
ดําเนินการ 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.

ไทรโสภา

่ อนรับปี ใหม่
่ ายปี เกาต้
- สงท้
่
- วันเด็กแหงชาติ
- ประเพณี สงกรานต์
- ประเพณี เข้าพรรษา
100,000 - ประเพณี อื$นๆ
2

โครงการอุดหนุนการจัดงานประเพณี

่ นคาใช้
่ จ่ายการจัดสงชุ
่ ด
เพื$อจายเป็

พระแสงรําลึก

่ การละเลน่
การแสดง การประกวดตางๆ

อ.พระแสง

อบต.

หมู่ที$ 3

อบต.

่
40,000 ภูมิปัญญาท้องถิ$น เข้ารวมงาน
3

โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้ น

เพื$อสนับสนุนการจัดงานประเพณี

หมู่ที$ 3

ลอยกระทงของหมู่บา้ น
10,000

แผนดําเนินงานประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
องค์ การบริหารส่ วนตําบลไทรโสภา
5. ภายใต้ ยทธศาสตร์
การส่ งเสริมประเพณีวฒ
ั นธรรมท้องถิ(น
ุ
5.2 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริมภมิู ปัญญาท้องถิ(น
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที(
1

พืน$ ที(

่ ซื$งเป็ น
โครงการจัดงานตางๆ

่ นคาใช้
่ จ่ายในการจัดงานตางๆ
่
เพื$อจายเป็

วันคัญทางราชการ

ซึ$งเป็ นวันสําคัญทางราชการ เชน่

ตําบลไทรโสภา

งานรัฐพิธี พิธีการทางศาสนา

อําเภอพระแสง

หน่ วย
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
ดําเนินการ 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.

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ$น
ิ
่
100,000 งานประเพณี และกจกรรมตางๆ
2

โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้ น

่ นคาใช้
่ จ่ายในการสนับสนุน
เพื$อจายเป็

หมู่ที$ 3

่ มอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ$น
สงเสริ

หมู่ที$ 3

อบต.

หมู่ที$ 5

อบต.

หมู่ที$ 5

อบต.

(มโนราห์)
15,000
3

โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้ น

่ นคาใช้
่ จ่ายในการสนับสนุน
เพื$อจายเป็

หมู่ที$ 5

่ มอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ$น
สงเสริ
(มโนราห์ และกลองยาว)
25,000

4

โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้ น

่ นคาใช้
่ จ่ายในการสนับสนุน
เพื$อจายเป็

หมู่ที$ 7

่ มอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ$น
สงเสริ
(มโนราห์ และกลองยาว)
15,000

แผนดําเนินงานประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
องค์ การบริหารส่ วนตําบลไทรโสภา
6. ภายใต้ ยทธศาสตร์
การพัฒนาด้ านคณภาพชี
วติ
ุ
ุ
6.1 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริมให้ ประชาชนมีสุ ขภาพอนามัยทีด( ี
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที(
1

่ นกฬาตํ
ี าบลไทรโสภา
โครงการแขงขั

พืน$ ที(

หน่ วย
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

่ จ่ายในการแขงขั
่ นกฬา
ี
เพื$อเป็ นคาใช้
่ นกฬาต้
ี านยาเสพติด
- โครงการแขงขั
่ นกฬาศู
ี นย์พฒั นาเด็กเล็ก
- โครงการแขงขั

่ กกฬาเข้
ี ารวม
่
200,000 - โครงการจัดสงนั

ทุกหมู่บา้ น

อบต.

ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

อบต.

ทุกหมู่บา้ น

อบต.

ทุกหมู่บา้ น

อบต.

อําเภอพระแสง

อบต.

โรงเรี ยน 3 แหง่

อบต.

่ นกฬาอํ
ี าเภอ
แขงขั
2

โครงการจัดซื+ อวัสดุอุปกรณ์กีฬา

่ นคาจั
่ ดซื+ อวัสดุอุปกรณ์กีฬา
เพื$อจายเป็
ั บ่ า้ นเพื$อใช้ในการฝึ กซ้อม
40,000 ให้กบหมู
่
่ น กฬาตางๆ
ี ่
กอนการแขงขั

3

่ นกฬา
ี
โครงการอุดหนุนการจัดการแขงขั

่ นคาใช้
่ จ่ายตางๆ
่ ตาม
เพื$อจายเป็

่ องถิ$น
สวนท้

ั าเภอพระแสง
โครงการให้กบอํ
่ นกฬา
ี
30,000 ในการจัดการแขงขั

4

่ นกฬา
ี
โครงการอุดหนุนการจัดการแขงขั

่ นคาใช้
่ จ่ายสนับสนุน การ
เพื$อจายเป็

และกรี ฑานักเรี ยน

่ นกฬาและกรี
ี
จัดการแขงขั
ฑาของ
45,000 โรงเรี ยนที$อยูใ่ นพื+นที$ อบต.

ในพื+นที$

แผนดําเนินงานประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
องค์ การบริหารส่ วนตําบลไทรโสภา
6. ภายใต้ ยทธศาสตร์
การพัฒนาด้ านคณภาพชี
วติ
ุ
ุ
6.1 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริมให้ ประชาชนมีสุ ขภาพอนามัยทีด( ี
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที(
5

โครงการอุดหนุนคณะกรรมการบริ หาร

่ นคาฝึ
่ กซ้อม จัดการแขงขั
่ น
เพื$อจายเป็

ี
่บา้ น
โครงการกฬาหมู

ี ,สงที
่ มเข้ารวมแขงขั
่
่ นในระดับ
กฬา
่ หรื อจัดอบรมการเป็ นกรรมการ
ตางๆ
ี
่
48,000 กฬาประเภทตางๆ

พืน$ ที(
ทุกหมู่บา้ น

หน่ วย
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
ดําเนินการ 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.

แผนดําเนินงานประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
องค์ การบริหารส่ วนตําบลไทรโสภา
6. ภายใต้ ยทธศาสตร์
การพัฒนาด้ านคณภาพชี
วติ
ุ
ุ
6.2 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริมการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผ้สู ้ ู งอายุ ผ้พู กิ ารและผ้ดู ้ อยโอกาส ให้ มีความเป็ นอย่ทู ดี( ีขนึ$
ลําดับ
หน่ วย
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
พืน$ ที(
ที(
ดําเนินการ 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

่
โครงการชวยเหลื
อผูส้ ูงอายุ

่ จ่ายให้กบผู
ั ส้ ูงอายุ
เพื$อเป็ นคาใช้
ทุกหมู่บา้ น

อบต.

ทุกหมู่บา้ น

อบต.

ทุกหมู่บา้ น

อบต.

ตําบลไทรโสภา

อบต.

1,404,000
2

่
โครงการชวยเหลื
อผูพ้ ิการหรื อทุพพลภาพ

่ กบผู
ั พ้ ิการหรื อทุพพลภาพ
เพื$อจายให้

หรื อผูด้ อ้ ยโอกาส ฯลฯ

ผูด้ อ้ ยโอกาส ฯลฯ
156,000

3

่
โครงการชวยเหลื
อทุนการศึกษาสําหรับ

่ นคาใช้
่ จ่ายให้กบนั
ั กเรี ยน
เพื$อจายเป็

ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูพ้ ิการและผูต้ ิดเชื+ อเอดส์

ที$ดอ้ ยโอกาส พิการ และติดเชื+ อเอดส์

15,000
4

โครงการอุดหนุนกองทุนชมรมผูส้ ูงอายุ

่ นคาใช้
่ จ่ายในการสงเสริ
่ ม
เพื$อจายเป็

ตําบลไทรโสภา

สนับสนุนการจัดตั+ งกองทุนชมรม
20,000 ผูส้ ูงอายุของตําบลไทรโสภา
ิ
่ ๆ
รวมทั+ งดําเนินกจกรรมตาง

แผนดําเนินงานประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
องค์ การบริหารส่ วนตําบลไทรโสภา
6. ภายใต้ ยทธศาสตร์
การพัฒนาด้ านคณภาพชี
วติ
ุ
ุ
6.3 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริมให้ ประชาชนมีสาธารณสขมลฐานที
ด( ี
ุ ู
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที(
1

พืน$ ที(

หน่ วย
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

่ นคาใช้
่ จ่ายในการจัดซื+ อสารเคมี
โครงการจัดซื+ อวัสดุวทิ ยาศาสตร์การแพทย์ เพื$อจายเป็
ั
ํ ดยุงลาย
นํ+ ายาเคมีในการป้ องกนและกาจั

ทุกหมู่บา้ น

อบต.

ศูนย์สสมช.

อบต.

ั
วัคซีนป้ องกนโรคพิ
ษสุนขั บ้า ฯลฯ
40,000
2

โครงการอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน

่ จ่ายตามโครงการ
เพื$อสนับสนุนเป็ นคาใช้
พัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน

80,000

ทุกหมูบ่ า้ น

แผนดําเนินงานประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
องค์ การบริหารส่ วนตําบลไทรโสภา
6. ภายใต้ ยทธศาสตร์
การพัฒนาด้ านคณภาพชี
วติ
ุ
ุ
6.4 แนวทางการพัฒนา จัดให้ มีระบบสาธารณปโภคและสาธารณปการอื
น( ๆ
ู
ู
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที(
1

2

่ างหอถังจายนํ
่ + าแบบแชมเบญ ความ
กอสร้
์
จุปริ มาตรนํ+ าไมน้่ อยกวา่ 20 ลูกบาศกเมตร
่ ่ + า เส้นผาศู
่ นย์กลางขนาด 2 นิ+ว
เดินทอจายนํ
ชั+ นคุณภาพ 8.5 ความยาวไมน้่ อยกวา่ 3,536
่ นย์กลางขนาด 3 นิ+ว ชั+ นคุณ785,000 เมตร เส้นผาศู
ภาพ 8.5 ยาวไมน้่ อยกวา่ 380 เมตร
่ างระบบประปาหมู่บา้ น
่ างหอถังจายนํ
่ + าแบบ 12 เหลี$ยม ความ
โครงการกอสร้
กอสร้
์
หมู่ที$ 8
จุปริ มาตรนํ+ าไมน้่ อยกวา่ 12 ลูกบาศกเมตร
่ ่ + า เส้นผาศู
่ นย์กลางขนาด 2 นิ+ว
เดินทอจายนํ
420,000 ชั+ นคุณภาพ 8.5 ความยาวไมน้่ อยกวา่ 980
่ นย์กลางขนาด 2.5 นิ+ว ความ
เมตร เส้นผาศู
ยาวไมน้่ อยกวา่ 100 เมตร
่ มระบบประปาหมู่บา้ น
โครงการตอเติ
หมู่ที$ 7

พืน$ ที(

หน่ วย
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมู่ที$ 7

อบต.

หมู่ที$ 8.

อบต.

แผนดําเนินงานประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
องค์ การบริหารส่ วนตําบลไทรโสภา
6. ภายใต้ ยทธศาสตร์
การพัฒนาด้ านคณภาพชี
วติ
ุ
ุ
6.5 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริมให้ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที(
1

ั
โครงการรณรงค์ป้องกนและลดอุ
บตั ิเหตุ

่ นคาวั
่ สดุอุปกรณ์ คาอาหาร
่
เพื$อจายเป็

่
ทางถนนในชวงเทศกาล

่ จ่าย
สําหรับ จนท.ปฏิบตั ิงาน และคาใช้

พืน$ ที(

หน่ วย
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตําบลไทรโสภา

อบต.

ทุกหมู่บา้ น

อบต.

ทุกหมู่บา้ น

อบต.

ทุกหมูบ่ า้ น

อบต.
อบต.

ี$ อง
70,000 อื$นๆ ที$เกยวข้
2

โครงการฝึ กอบรมทบทวนอาสาสมัคร

่ นคาใช้
่ จ่ายในการฝึ กอบรม
เพื$อจายเป็

ั ยฝ่ ายพลเรื อน (อปพร.)
ป้ องกนภั

อปพร.
80,000

3

ั
โครงการป้ องกนและลดอุ
บตั ิเหตุบนท้อง

่ นคาวั
่ สดุอุปกรณ์ คาใช้
่ จ่ายอื$นๆ
เพื$อจายเป็

ถนน

ในการดําเนินโครงการ
20,000

4

ั
โครงการป้ องกนและบรรเทาสาธารณภั
ย

่ นคาใช้
่ จ่ายในการป้ องกนั
เพื$อจายเป็

40,000 และบรรเทาสาธารณภัย
5

โครงการ อบต.บริ การด้านความปลอดภัย

่ นคาเบี
่ + ยเลี+ ยงผูป้ ฏิบตั ิงาน
เพื$อจายเป็

ในชีวติ และทรัพย์สิน

่ สดุอุปกรณ์ และคาใช้
่ จ่ายอื$นๆ
คาวั

ทุกหมู่บา้ น

่ นคาจั
่ ดซื+ อเครื$ องปรับอากาศ
เพื$อจายเป็

่
หนวยบริ
การ

่
หนวยบริ
การประชาชนตําบลไทรโสภา

ประชาชน

50,000
6

โครงการจัดซื+ อครุ ภณั ฑ์สาํ นักงาน
28,000

อบต.

แผนดําเนินงานประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
องค์ การบริหารส่ วนตําบลไทรโสภา
6. ภายใต้ ยทธศาสตร์
การพัฒนาด้ านคณภาพชี
วติ
ุ
ุ
6.5 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริมให้ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที(
7

โครงการจัดซื+ อครุ ภณั ฑ์ยานพาหนะ

่ นคาจั
่ ดซื+ อไฟไซเรน ติดรถยนต์
เพื$อจายเป็

และขนสง่

ั ย
สํานักงานที$ใช้ในงานป้ องกนภั
17,000

พืน$ ที(
อบต.

หน่ วย
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
ดําเนินการ 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.

แผนดําเนินงานประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
องค์ การบริหารส่ วนตําบลไทรโสภา
7. ภายใต้ ยทธศาสตร์
การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ
ุ
7.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่ งเสริมอาชีพให้ แก่ประชาชน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที(
1

พืน$ ที(

หน่ วย
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

่
่ มอาชีพหรื อ
โครงการอุดหนุนกลุ่มสตรี ตาํ บลไทรโสภา เพื$อจายสนั
บสนุนสงเสริ
ิ
่ ของกลุ่มสตรี
การจัดกจกรรมตางๆ

ตําบลไทรโสภา

อบต.

ตําบลไทรโสภา

อบต.

ตําบลไทรโสภา
15,000
2

โครงการอุดหนุนกลุ่มผลิตภัณฑ์ตาํ บล

่ นคาใช้
่ จ่ายในการสงเสริ
่ ม
เพื$อจายเป็
่
สนับสนุนกลอมผลิ
ตภัณฑ์ตาํ บล

20,000 ตามโครงการหนึ$งตําบลหนึ$งผลิตภัณฑ์
3

โครงการอุดหนุนคณะกรรมการศูนย์

่ นคาใช้
่ จ่ายในการดําเนินงาน
เพื$อจายเป็

ศูนย์ถ่ายทอด

่
ถายทอดเทคโนโลยี
การเกษตร

ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

เทคโนโลยี

15,000
4

โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพเลี+ ยงโค

การเกษตร
่ นคาใช้
่ จ่ายในการจัดซื+ อแมพั
่ นธ์
เพื$อจายเป็
โค

30,000

อบต.

กลุ่มอาชีพ
เลี+ ยงโค
หมูท่ ี$ 3

อบต.

แผนดําเนินงานประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
องค์ การบริหารส่ วนตําบลไทรโสภา
8. ภายใต้ ยทธศาสตร์
การพัฒนาครอบครัวให้ เข้ มแข็งพร้ อมพึง( ตนเองได้
ุ
8.1 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริมให้ ความร้ ูแก่ชุ มชน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที(
1

โครงการจัดทําประชาคมหมู่บา้ นและ

่ นคาใช้
่ จ่ายในการจัดทํา
เพื$อจายเป็

ประชาคมตําบล

ประชาคมหมู่บา้ น ประชาคมตําบล

พืน$ ที(

หน่ วย
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ทุกหมู่บา้ น

อบต.

ทุกหมู่บา้ น

อบต.

ทุกหมู่บา้ น

อบต.

ทุกหมู่บา้ น

อบต.

่ ่
่ อาหารกลางวัน
เชนคาอาหารวาง
่ สดุ คาเอกสารตางๆ
่
่ ฯลฯ
20,000 คาวั
2

โครงการฝึ กอบรมให้ความรู ้ ความเข้าใจ

่ นคาวั
่ สดุอุปกรณ์ คาอาหาร
่
เพื$อจายเป็

ี$ ั
่
เกยวกบประชาธิ
ปไตยและการมีส่วนรวม

่
่
วางและเครื
$ องดื$ม คาตอบแทนวิ
ทยากร

ของประชาชนในองค์กรปกครอง

ฯลฯ

่ องถิ$น
สวนท้
3

20,000

โครงการฝึ กอบรมแกนนําชุมชน ในพื+นที$

จัดฝึ กอบรมหลักสูตรการเขียนโครงการ
และการจัดทําแผนชุมชน ในพื+นที$

20,000
4

โครงการยุวชนทหาร สําหรับเด็กนักเรี ยน

่ นคาวั
่ สดุอุปกรณ์ คาอาหาร
่
เพื$อจายเป็

ของโรงเรี ยนในพื+นที$

่
่
วางและเครื
$ องดื$ม คาตอบแทนวิ
ทยากร
25,000 ฯลฯ

5

่ านยาเสพติด
โครงการตอต้

่ นคาวั
่ สดุอุปกรณ์ คาใช้
่ จ่ายอื$นๆ
เพื$อจายเป็
ในการจัดทําโครงการ
20,000

อบต.
ไทรโสภา

อบต.

ลําดับ
ที(
6

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

โครงการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน

ิ
่
เพื$อสนับสนุนการดําเนินกจกรรมตางๆ

ตําบลไทรโสภา

กองทุนสวัสดิการชุมชน
20,000

7

พืน$ ที(
กองทุน
สวัสดิการชุมชน

อบต.

ตําบลไทรโสภา

โครงการอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน

ิ
่
เพื$อสนับสนุนการดําเนินกจกรรมตางๆ

สภาเด็ก

ตําบลไทรโสภา

ของสภาเด็กและเยาวชนตําบลไทรโสภา

ตําบลไทรโสภา

10,000

หน่ วย
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
ดําเนินการ 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.

แผนดําเนินงานประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
องค์ การบริหารส่ วนตําบลไทรโสภา
9. ภายใต้ ยทธศาสตร์
การพัฒนาคณธรรม
- จริยธรรม
ุ
ุ
9.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาคณภาพคณธรรม
- จริยธรรม
ุ
ุ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที(
1

โครงการอุดหนุนโรงเรี ยนบ้านประตูพลิก

พืน$ ที(

หน่ วย
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

่ นคาใช้
่ จ่ายในการจัดทํา
เพื$อจายเป็
่ มสุขภาพคายพุ
่ ทธธรรม
โครงการสงเสริ

รร.บ้านประตูพลิก

อบต.

อบต.ไทรโสภา

อบต.

ั
ป้ องกนยาเสพติ
ดในสถานศึกษา
20,000
2

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม

ิ
่ มด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จัดกจกรรม
สงเสริ
ให้ แก่ ผูบ้ ริ หาร สมาชิก และพนักงาน
่ าบลไทรโสภา
องค์การบริ หารสวนตํ

