แผนการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

เทศบาลตําบลวังหวา
อําเภอศรีประจันต$ จังหวัดสุพรรณบุรี
งานวิเคราะห$นโยบายและแผน
โทร./โทรสาร ๐-๓๕๔๕-๕๑๐๐
http://www.wangwa.go.th

สารบัญ
หนา
ส:วนที่ ๑ บทนํา
บทนํา
วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ประโยชนของแผนการดําเนินงาน

๑
๒
๒
๒
๓

ส:วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.๑)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.๒)

๔
๕
๘

ส:วนที่ ๑
บทนํา

บทนํา
กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดใหองคกรปกครองส2วนทองถิ่นจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป8 และแผนการดําเนินงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว2าดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองส2วนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
ซึ่ ง แผนการดํ า เนิ น งานที่ จั ด ทํ า ขึ้ น โดยมี จุ ด มุ2 งหมายเพื่ อแสดงถึ ง รายละเอี ย ด แผนงาน/
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ตําบลวังหวา ใหมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน
มากขึ้ น ลดความซ้ํ า ซอนของโครงการ มี ก ารประสานและบู ร ณาการการทํ า งานกั บ หน2 ว ยงานราชการที่
ดํา เนิ นการในพื้ นที่ ขององคกรปกครองส2 วนทองถิ่ น โดยแผนการดํ า เนิ นงานจะเป?น เครื่ องมือสํา คั ญในการ
บริหารงานของผูบริหารทองถิ่น เพื่อควบคุมการทํางานใหเป?นไปอย2างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยัง
เป?นเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและประเมินผล
คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาเทศบาลตํ า บลวั งหวา ดํ า เนิ น การรวบรวม
แผนงาน/ โครงการพัฒนาและกิจกรรมขององคกรปกครองส2วนทองถิ่น หน2วยงานราชการส2วนกลาง ส2วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน2วยงานอื่น ๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่ตําบลวังหวา แลวจัดทําร2างแผนการดําเนินงาน
(Action Plan) ของเทศบาลตําบลวังหวา ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เสนอคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลตํ า บลวั งหวา พิ จ ารณาร2 า งแผนการดํ า เนิ น งานฯ แลวเสนอผู บริ ห ารทองถิ่ น ประกาศใชแผนการ
ดําเนินงาน ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต2อไป

วัตถุประสงค$ของแผนการดําเนินงาน
๑. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมการดําเนินการของเทศบาล
ตําบลวังหวา ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
๒. เพื่อเป?นแนวทางในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลวังหวา ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา และแผนพัฒนาสามป8
๓. เพื่อใหการปฏิบัติงานมีความชัดเจน ลดความซ้ําซอนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการ
การทํางานร2วมกันกับส2วนราชการต2าง ๆ
๔. เพื่อเป?นเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและการประเมินผล

ขั้นตอนในการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว2าดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองส2วนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ หมวด ๕ ขอ ๒๖ ไดกําหนดใหองคกรปกครองส2วนทองถิ่นจัดทําแผนการดําเนินงาน โดยมีขั้นตอน
ดังนี้
๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลวังหวา รวบรวมแผนงาน/โครงการของ
องคกรปกครองส2วนทองถิ่น หน2วยราชการส2วนกลาง ส2วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน2วยงานอื่น ๆ ที่ตองการ
ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองส2วนทองถิ่น
๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลวังหวา จัดทําร2างแผนการดําเนินงาน
โดยพิจารณาจากแผนงาน/โครงการขององคกรปกครองส2วนทองถิ่นและหน2วยงานต2าง ๆ
๓. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลวังหวา นําร2างแผนการดําเนินงานเสนอ
ต2อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลวังหวา

-๓๔. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลวังหวา พิจารณาร2างแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหาร
ทองถิ่น (นายกเทศมนตรีตําบล) เพื่อใหความเห็นชอบ
๕. เมื่อผูบริหารทองถิ่น (นายกเทศมนตรีตําบล) ใหความเห็นชอบร2างแผนการดําเนินงานแลวให
ประกาศเป?นแผนการดําเนินงาน โดยใหปQดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแต2วันที่ประกาศ
เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปQดประกาศไวอย2างนอยสามสิบวัน
๖. แผนการดํ าเนิ น งานใหจั ด ทํา แลวเสร็จ ภายในเดื อนธั น วาคมของป8 งบประมาณนั้ น หรื อภายใน
สามสิบวันนับแต2วันที่ตั้งงบประมาณดําเนินการหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการจากหน2วยราชการส2วนกลาง
ส2 ว นภู มิ ภ าค รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ หน2 ว ยงานอื่ น ๆ ที่ ต องดํ า เนิ น การในพื้ น ที่ ข องเทศบาลตํ า บลวั ง หวา ใน
ป8งบประมาณนั้น

ประโยชน$ของแผนการดําเนินงาน
๑. ทําใหการดําเนินงานของเทศบาลบรรลุตามวัตถุประสงคและเปRาหมายที่ตั้งไว และเกิดความชัดเจน
ในการดําเนินงาน เนื่องจากการวางแผนอาศัยทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยต2าง ๆ มากําหนดเป?นจุดมุ2งหมาย
และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ใหเหมาะสมกับสภาพขอเท็จจริงที่ดําเนินอยู2
๒. เป?นการลดความซ้ําซอนของงาน เพราะการวางแผนทําใหสามารถมองเห็นภาพรวมของเทศบาลที่
ชัดเจน และเป?นการอํานวยประโยชนในการจัดระเบียบใหมีความเหมาะสมกับลักษณะงานมากยิ่งขึ้น เป?นการ
จําแนกงานไม2ใหเกิดความซ้ําซอน
๓. เป?นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน ควบคุมการดําเนินงานใหเป?นไปอย2างเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพและเป?นเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและประเมินผล

ส:วนที่ ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม

แบบ ผด. ๑

-๕บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
เทศบาลตําบลวังหวา
ยุทธศาสตร$/แนวทางการพัฒนา
๑) ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและส2งเสริมเศรษฐกิจใหเขมแข็ง
๑.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ สนับสนุนและส2งเสริมอาชีพใหแก2ประชาชน
๑.๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒ สนับสนุนและส2งเสริมการพัฒนาดานการเกษตร
๑.๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๓ สนับสนุนและส2งเสริมการแปรรูปผลผลิตดาน
การเกษตร
รวม
๒) ยุทธศาสตรการพัฒนาการท2องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
๒.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส2งเสริมและพัฒนาแหล2งท2องเที่ยว
๒.๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส2งเสริมการอนุรักษ ฟYZนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
๒.๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส2งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบกําจัดขยะมูล
ฝอย
รวม

จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ

คิดเปCนรอยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

คิดเปCนรอยละของ
งบประมาณ
ทั้งหมด

๒
-

๓.๒๒
-

๔๐,๐๐๐
-

๐.๐๙
-

๒

๓.๒๒

๔๐,๐๐๐

๐.๐๙

๒

๓.๒๓

๖๐๐,๐๐๐

๑.๓๗

๑

๑.๖๑

๓๐,๐๐๐

๐.๐๗

๓

๔.๘๔

๖๓๐,๐๐๐

๑.๔๔

หน:วยดําเนินการ
สํานักปลัด
กองการศึกษาฯ

สํานักปลัด
กองช2าง
กองสาธารณสุขฯ

-๖บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
เทศบาลตําบลวังหวา
ยุทธศาสตร$/แนวทางการพัฒนา
๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
๓.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส2งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๓.๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส2งเสริมการรักษาสุขภาพอนามัยอย2างถวนหนา
๓.๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การปRองกันบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
๓.๔ แนวทางการพัฒนาที่ ๔ สรางเสริมสังคมใหเขมแข็งเพื่อห2างไกลยาเสพติด
รวม
๔) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิป]ญญาทองถิ่น
และการกีฬา
๔.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส2งเสริมใหเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา
๔.๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส2งเสริมการอนุรักษขนบธรรมเนียม ประเพณีและ
วัฒนธรรมทองถิ่น
๔.๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส2งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการกีฬา
๔.๔ แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส2งเสริมการเขาสู2ความเป?นประชาคมอาเซียน
รวม

จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ

คิดเปCนรอยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

คิดเปCนรอยละของ
งบประมาณ
ทั้งหมด

หน:วยดําเนินการ

๖
๑๓
๒

๙.๖๗
๒๐.๙๗
๓.๒๓

๑๐,๑๘๙,๒๐๐
๒๑๒,๕๐๐
๑๒๐,๐๐๐

๒๓.๒๘
๐.๔๙
๐.๒๗

สํานักปลัด
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ

๒
๒๓

๓.๒๓
๓๗.๑๐

๑๑๐,๐๐๐
๑๐,๖๓๑,๗๐๐

๐.๒๕
๒๔.๒๙

๗

๑๑.๒๙

๑,๘๗๙,๐๐๐

๔.๒๙

๘

๑๒.๙๑

๒๔๐,๐๐๐

๐.๕๕

๑
๑
๑๗

๑.๖๑
๑.๖๑
๒๗.๔๒

๕๐,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๑๗๑,๐๐๐

๐.๑๑
๐.๐๑
๔.๙๖

สํานักปลัด
กองการศึกษาฯ

-๗บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
เทศบาลตําบลวังหวา
ยุทธศาสตร$/แนวทางการพัฒนา

จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ

คิดเปCนรอยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

คิดเปCนรอยละของ
งบประมาณ
ทั้งหมด

๕) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดีเพื่อประโยชนของประชาชน
๕.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส2งเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
๕.๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการแก2ประชาชน
๕.๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาบุคลากรและจัดหาวัสดุอุปกรณในการดําเนินงาน
อย2างมีคุณภาพและเหมาะสม

๒
๓
๓

๓.๒๒
๔.๘๔
๔.๘๔

๑๙,๐๐๐,๐๐๐
๑,๐๗๐,๐๐๐
๔๕๐,๐๐๐

๔๓.๔๑
๒.๔๔
๑.๐๓

๘

๑๒.๙๐

๒๐,๕๒๐,๐๐๐

๔๖.๘๘

๖
๓
๙
๖๒

๙.๖๘
๔.๘๔
๑๔.๕๒
๑๐๐

๙,๑๘๗,๐๐๐
๕๘๙,๐๐๐
๙,๗๗๖,๐๐๐
๔๓,๗๖๘,๗๐๐

๒๐.๙๙
๑.๓๕
๒๒.๓๔
๑๐๐

รวม
๖) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
๖.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาการก2อสรางและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
๖.๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
รวม
รวมทั้งสิ้น

หน:วยดําเนินการ
สํานักปลัด
กองคลัง
กองช2าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองช2าง

แบบ ผด. ๒

-๘บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
เทศบาลตําบลวังหวา
๑. ยุทธศาสตร$การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและส:งเสริมเศรษฐกิจใหเขมแข็ง
๑.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ สนับสนุนและส:งเสริมอาชีพใหแก:ประชาชน
ลําดับ
ที่
๑

๒

โครงการ/กิจกรรม
โครงการสนับสนุน ส2งเสริมกลุม2 อาชีพ

โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หน:วย
ดําเนินการ

๒๐,๐๐๐

พื้นที่ตําบลวังหวา

สํานักปลัด

สนับสนุน ส2งเสริมกลุม2 อาชีพ
เพื่อใหประชาชนไดมีอาชีพใน
การดํารงชีวิตและส2งเสริมรายได
ใหกับครัวเรือน
จัดอบรมอาชีพระยะสั้นเพื่อให
ประชาชนมีอาชีพและส2งเสริม
รายไดใหกับครัวเรือน

กองการศึกษาฯ

๒๐,๐๐๐

๑.๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒ สนับสนุนและส:งเสริมการพัฒนาดานการเกษตร
-

๑.๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๓ สนับสนุนและส:งเสริมการแปรรูปผลผลิตดานการเกษตร
-

พื้นที่ตําบลวังหวา

สํานักปลัด
กองการศึกษาฯ

พ.ศ.๒๕๕๘
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

พ.ศ.๒๕๕๙
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

-๙บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
เทศบาลตําบลวังหวา
๒. ยุทธศาสตร$การพัฒนาการท:องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๒.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส:งเสริมและพัฒนาแหล:งท:องเที่ยว
-

๒.๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส:งเสริมการอนุรักษ$ ฟMNนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ลําดับ
ที่
๑
๒

โครงการ/กิจกรรม
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในตําบล
วังหวา
โครงการปรับปรุง ฟYZนฟูสิ่งแวดลอม และ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
ปรับปรุงภูมิทัศนในพื้นที่
ตําบลวังหวา
ปรับปรุง ฟYZนฟูสิ่งแวดลอม
และอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติใน
พื้นที่ตําบลวังหวา

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หน:วย
ดําเนินการ

๕๐๐,๐๐๐

พื้นที่ตําบลวังหวา

๑๐๐,๐๐๐

พื้นที่ตําบลวังหวา

สํานักปลัด
กองช2าง
สํานักปลัด
กองช2าง

พ.ศ.๒๕๕๘
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

พ.ศ.๒๕๕๙
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

กองสาธารณสุขฯ

๒.๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส:งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบกําจัดขยะมูลฝอย
ลําดับ
ที่
๑

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดซื้อถังขยะ

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
จัดซื้อถังขยะเพื่อรองรับ
ขยะมูลฝอยใหเพียงพอ
ต2อความตองการของ
ประชาชน

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หน:วย
ดําเนินการ

๓๐,๐๐๐

พื้นที่ตําบลวังหวา

กองสาธารณสุขฯ

พ.ศ.๒๕๕๘
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

พ.ศ.๒๕๕๙
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

- ๑๐ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
เทศบาลตําบลวังหวา
๓. ยุทธศาสตร$การพัฒนาดานการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย$สิน
๓.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส:งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑

โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

๒

โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูพิการ

๓

โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูป_วยเอดส

๔

โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสรางความ
เขมแข็งของครอบครัว

๕

โครงการส2งเสริมสุขภาวะใหผูสูงอายุมี
ความสุขและมีคณ
ุ ค2า (Happy Home)

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
จ2ายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุที่มี
อายุ ๖๐ ป8ขึ้นไปที่มา
แสดงตนเพื่อลงทะเบียน
ผูสูงอายุ
จ2ายเบี้ยยังชีพผูพิการที่มา
แสดงตนเพื่อลงทะเบียน
ผูพิการ
จ2ายเบี้ยยังชีพผูป_วยเอดส
ที่มาแสดงตนเพื่อ
ลงทะเบียนผูป_วยเอดส
เผยแพร2ขอมูล ความรูที่
น2าสนใจเกี่ยวกับการ
พัฒนาสตรีและสรางความ
เขมแข็งของครอบครัว
เสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพของผูสูงอายุให
อยู2คู2สังคมไทยอย2างยั่งยืน

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หน:วย
ดําเนินการ

๙,๐๑๔,๔๐๐

พื้นที่ตําบลวังหวา

กองการศึกษาฯ

๑,๐๓๖,๘๐๐

พื้นที่ตําบลวังหวา

กองการศึกษาฯ

๗๘,๐๐๐

พื้นที่ตําบลวังหวา

กองการศึกษาฯ

๓๐,๐๐๐

พื้นที่ตําบลวังหวา

กองการศึกษาฯ

๒๐,๐๐๐

พื้นที่ตําบลวังหวา

กองการศึกษาฯ

พ.ศ.๒๕๕๘
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

พ.ศ.๒๕๕๙
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

- ๑๑ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
เทศบาลตําบลวังหวา
๓. ยุทธศาสตร$การพัฒนาดานการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย$สิน
๓.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส:งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๖

โครงการเสริมสรางพัฒนาศักยภาพผูพิการ

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
ส2งเสริมใหผูพิการมีความรู
ความเขาใจในสิทธิ
ประโยชนที่ตนพึงไดรับ
และสนับสนุนใหผูพิการ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หน:วย
ดําเนินการ

๑๐,๐๐๐

พื้นที่ตําบลวังหวา

กองการศึกษาฯ

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หน:วย
ดําเนินการ

๕๒,๕๐๐

พื้นที่ตําบลวังหวา

กองสาธารณสุขฯ

๓๐,๐๐๐

พื้นที่ตําบลวังหวา

กองสาธารณสุขฯ

๓๕,๐๐๐

พื้นที่ตําบลวังหวา

กองสาธารณสุขฯ

พ.ศ.๒๕๕๘
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

พ.ศ.๒๕๕๙
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

๓.๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส:งเสริมการรักษาสุขภาพอนามัยอย:างถวนหนา
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑

โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน

๒

โครงการวังหวาร2วมใจปRองกันภัย
ไขเลือดออก

๓

โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิต

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
สนับสนุนการพัฒนางาน
และเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริการสาธารณสุข
ปRองกันภัยไขเลือดออก
ไม2ใหเกิดขึ้นในตําบลวัง
หวา
มีการตรวจคัดกรอง
โรคเบาหวานและความดัน
โลหิตใหกับประชาชน

พ.ศ.๒๕๕๘
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

พ.ศ.๒๕๕๙
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

- ๑๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
เทศบาลตําบลวังหวา
๓. ยุทธศาสตร$การพัฒนาดานการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย$สิน
๓.๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส:งเสริมการรักษาสุขภาพอนามัยอย:างถวนหนา
ลําดับ
ที่

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หน:วย
ดําเนินการ

ปRองกันโรคพิษสุนัขบาและ
คุมกําเนิดสุนัขและแมว

๓๐,๐๐๐

พื้นที่ตําบลวังหวา

กองสาธารณสุขฯ

ส2งเสริมใหประชาชนใน
ตําบลไดออกกําลังกาย
มากขึ้น
โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและ จัดใหมีการตรวจคัดกรอง
มะเร็งเตานม
มะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเตานม
โครงการดูแล ห2วงใย สุขภาพกายใจผูพิการ ส2งเสริมใหผูพิการไดรับ
การดูแลเอาใจใส2ในดาน
ชีวิตความเป?นอยู2
โครงการตรวจคัดกรองตอกระจก
ส2งเสริมใหมีการตรวจคัด
กรองตอกระจกเพื่อรับการ
รักษาไดทัน
โครงการส2งเสริมสุขภาพจิตของประชาชน
ส2งเสริมสุขภาพจิตของ
ประชาชนใหมีสุขภาพจิตที่
ดีขึ้น

๑๐,๐๐๐

พื้นที่ตําบลวังหวา

กองสาธารณสุขฯ

๑๐,๐๐๐

พื้นที่ตําบลวังหวา

กองสาธารณสุขฯ

๑๐,๐๐๐

พื้นที่ตําบลวังหวา

กองสาธารณสุขฯ

๕,๐๐๐

พื้นที่ตําบลวังหวา

กองสาธารณสุขฯ

๕,๐๐๐

พื้นที่ตําบลวังหวา

กองสาธารณสุขฯ

โครงการ/กิจกรรม

๔

โครงการปRองกันโรคพิษสุนัขบาและ
คุมกําเนิดสุนัขและแมว

๕

โครงการส2งเสริมการออกกําลังกาย

๖
๗
๘
๙

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.๒๕๕๘
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

พ.ศ.๒๕๕๙
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

- ๑๓ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
เทศบาลตําบลวังหวา
๓. ยุทธศาสตร$การพัฒนาดานการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย$สิน
๓.๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส:งเสริมการรักษาสุขภาพอนามัยอย:างถวนหนา
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑๐

โครงการส2งเสริมสุขภาพแม2และเด็ก

๑๑

โครงการวัยรุ2นยุคใหม2ใส2ใจสุขภาพ

๑๒

โครงการส2งเสริมสุขภาพผูสูงอายุ

๑๓

โครงการปRองกันและควบคุมโรคระบาดใน
ชุมชน

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
ส2งเสริมสุขภาพของแม2
และเด็กใหมีสุขภาพ
ร2างกายที่แข็งแรง
ส2งเสริมใหวัยรุ2นยุคใหม2มี
ความสนใจในการรักษา
สุขภาพ
ส2งเสริมใหผูสูงอายุมี
สุขภาพร2างการที่ดีขึ้น
ปRองกันและควบคุมโรค
ระบาดในชุมชน

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หน:วย
ดําเนินการ

๕,๐๐๐

พื้นที่ตําบลวังหวา

กองสาธารณสุขฯ

๕,๐๐๐

พื้นที่ตําบลวังหวา

กองสาธารณสุขฯ

๕,๐๐๐

พื้นที่ตําบลวังหวา

กองสาธารณสุขฯ

๑๐,๐๐๐

พื้นที่ตําบลวังหวา

กองสาธารณสุขฯ

พ.ศ.๒๕๕๘
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

พ.ศ.๒๕๕๙
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

- ๑๔ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
เทศบาลตําบลวังหวา
๓. ยุทธศาสตร$การพัฒนาดานการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย$สิน
๓.๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การปPองกันบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย$สิน
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑

โครงการตั้งหน2วยบริการช2วงเทศกาลต2าง ๆ

๒

โครงการช2วยเหลือผูประสบภัยต2าง ๆ

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
ตั้งหน2วยบริการใหกับ
ประชาชนในช2วงเทศกาล
ต2าง ๆ
ช2วยเหลือผูประสบภัยที่
เกิดจากภัยธรรมชาติต2าง
ๆ ในตําบลวังหวา

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หน:วย
ดําเนินการ

๒๐,๐๐๐

พื้นที่ตําบลวังหวา

สํานักปลัด
กองสาธารณสุขฯ

๑๐๐,๐๐๐

พื้นที่ตําบลวังหวา

สํานักปลัด

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หน:วย
ดําเนินการ

๕๐,๐๐๐

พื้นที่ตําบลวังหวา

สํานักปลัด

๖๐,๐๐๐

พื้นที่ตําบลวังหวา

สํานักปลัด

พ.ศ.๒๕๕๘
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

พ.ศ.๒๕๕๙
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

๓.๔ แนวทางการพัฒนาที่ ๔ สรางเสริมสังคมใหเขมแข็งเพื่อห:างไกลยาเสพติด
ลําดับ
ที่
๑
๒

โครงการ/กิจกรรม
โครงการอบรมใหความรู และสนับสนุนการ
ปRองกันและปราบปรามยาเสพติด

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

เพื่อใหประชาชนมีความรู
และช2วยกันปRองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
โครงการรวมพลังต2อสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด เพื่อดําเนินงานปRองกัน
ระดับพื้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจําป8
และแกไขป]ญหายาเสพติด
๒๕๕๙
ของจังหวัดสุพรรณบุรี

พ.ศ.๒๕๕๘
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

พ.ศ.๒๕๕๙
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

- ๑๕ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
เทศบาลตําบลวังหวา
๔. ยุทธศาสตร$การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปTญญาทองถิ่น และการกีฬา
๔.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส:งเสริมใหเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑

โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

๒

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับ
เด็กนักเรียน

๓

โครงการสนับสนุนค2าใชจ2ายการบริหาร
สถานศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

๔

โครงการส2งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ของทองถิ่น

๕

โครงการทัศนศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชน

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
สนับสนุนอาหารเสริม
(นม) ใหนักเรียนมีอาหาร
เสริม (นม) รับประทาน
ครบทุกคน
สนับสนุนอาหารกลางวัน
ใหนักเรียนมีอาหาร
กลางวันรับประทานครบ
ทุกคน
สนับสนุนและส2งเสริม
ศักยภาพการจัดการเรียน
การสอนของเด็กปฐมวัย
ส2งเสริมศักยภาพ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพของครูผูดูแล
เด็กและผูช2วยครูผูดูแลเด็ก
เพื่อใหเด็กนักเรียนมี
ความรูและประสบการณ
มากขึ้น

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หน:วย
ดําเนินการ

๖๐๐,๐๐๐

พื้นที่ตําบลวังหวา

กองการศึกษาฯ

๑,๐๐๐,๐๐๐

พื้นที่ตําบลวังหวา

กองการศึกษาฯ

๒๒๐,๐๐๐

พื้นที่ตําบลวังหวา

กองการศึกษาฯ

๙,๐๐๐

พื้นที่ตําบลวังหวา

กองการศึกษาฯ

๒๐,๐๐๐

พื้นที่ตําบลวังหวา

กองการศึกษาฯ

พ.ศ.๒๕๕๘
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

พ.ศ.๒๕๕๙
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

- ๑๖ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
เทศบาลตําบลวังหวา
๔. ยุทธศาสตร$การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปTญญาทองถิ่น และการกีฬา
๔.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส:งเสริมใหเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ลําดับ
ที่
๖
๗

โครงการ/กิจกรรม
โครงการส2งเสริมพัฒนาการของเด็กก2อนวัย
เรียน
โครงการอบรมใหความรูผูนําเด็กและ
เยาวชน

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
เพื่อพัฒนาการใหเด็กก2อน
วัยเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
เพื่อส2งเสริมเด็กและ
เยาวชนใหมีความรู
ความสามารถ

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หน:วย
ดําเนินการ

๑๐,๐๐๐

พื้นที่ตําบลวังหวา

กองการศึกษาฯ

๒๐,๐๐๐

พื้นที่ตําบลวังหวา

กองการศึกษาฯ

พ.ศ.๒๕๕๘
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

พ.ศ.๒๕๕๙
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

๔.๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส:งเสริมการอนุรักษ$ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑

โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวา มหาราช

๒

โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา มหา
ราชินี

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
เพื่อเฉลิมพระเกียรติวันพ2อ
แห2งชาติ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติวันแม2
แห2งชาติ

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หน:วย
ดําเนินการ

๕,๐๐๐

พื้นที่ตําบลวังหวา

กองการศึกษาฯ

๕,๐๐๐

พื้นที่ตําบลวังหวา

กองการศึกษาฯ

พ.ศ.๒๕๕๘
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

พ.ศ.๒๕๕๙
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

- ๑๗ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
เทศบาลตําบลวังหวา
๔. ยุทธศาสตร$การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปTญญาทองถิ่น และการกีฬา
๔.๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส:งเสริมการอนุรักษ$ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๓

โครงการจัดงานวันเด็กแห2งชาติ

๔

โครงการประเพณีสงกรานตไทย รอยรวมใจ
ใหผูสูงอายุ

๕

โครงการจัดงานประเพณีถวายเทียนจํานํา
พรรษา
โครงการสนับสนุนการจัดงานเย็นทั่วหลา
มหาสงกรานต สุพรรณบุรี ประจําป8 ๒๕๕๙

๖
๗
๘

โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีแห2
เทียนพรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี ประจําป8
๒๕๕๙
โครงการสนับสนุนเกี่ยวกับวัฒนธรรมและ
ประเพณีต2าง ๆ

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
สนับสนุนการจัดงานวัน
เด็กแห2งชาติ
ส2งเสริมประเพณีสงกรานต
และสรางความผูกพันธุ
ใหกับผูสูงอายุ
สืบสานประเพณีถวาย
เทียนจํานําพรรษา
สนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีสงกรานตของ
จังหวัดสุพรรณบุรี
สนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีแห2เทียนพรรษา
ของ จังหวัดสุพรรณบุรี
สนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและประเพณี
ต2าง ๆ ของไทย

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หน:วย
ดําเนินการ

๕๐,๐๐๐

พื้นที่ตําบลวังหวา

กองการศึกษาฯ

๕๐,๐๐๐

พื้นที่ตําบลวังหวา

กองการศึกษาฯ

๑๐,๐๐๐

พื้นที่ตําบลวังหวา

กองการศึกษาฯ

๕๐,๐๐๐

พื้นที่ตําบลวังหวา

สํานักปลัด
กองการศึกษาฯ

๕๐,๐๐๐

พื้นที่ตําบลวังหวา

สํานักปลัด
กองการศึกษาฯ

๒๐,๐๐๐

พื้นที่ตําบลวังหวา

กองการศึกษาฯ

พ.ศ.๒๕๕๘
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

พ.ศ.๒๕๕๙
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

- ๑๘ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
เทศบาลตําบลวังหวา
๔. ยุทธศาสตร$การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปTญญาทองถิ่น และการกีฬา
๔.๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส:งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการกีฬา
ลําดับ
ที่
๑

โครงการ/กิจกรรม
โครงการกีฬาสัมพันธตานภัยยาเสพติด

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
ส2งเสริมการกีฬา การออก
กําลังกายและใหใชเวลา
ว2างใหเกิดประโยชน เพื่อ
เป?นการตานภัยยาเสพติด

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หน:วย
ดําเนินการ

๕๐,๐๐๐

พื้นที่ตําบลวังหวา

กองการศึกษาฯ

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หน:วย
ดําเนินการ

๒,๐๐๐

พื้นที่ตําบลวังหวา

กองการศึกษาฯ

พ.ศ.๒๕๕๘
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

พ.ศ.๒๕๕๙
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

๔.๔ แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส:งเสริมการเขาสู:ความเปCนประชาคมอาเซียน
ลําดับ
ที่
๑

โครงการ/กิจกรรม
โครงการเด็กปฐมวัยสื่อสารภาษาอาเซียน

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
ส2งเสริมใหเด็กปฐมวัยได
เตรียมความพรอมเขาสู2
ประชาคมอาเซียน

พ.ศ.๒๕๕๘
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

พ.ศ.๒๕๕๙
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

- ๑๙ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
เทศบาลตําบลวังหวา
๕. ยุทธศาสตร$การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดีเพื่อประโยชน$ของประชาชน
๕.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส:งเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ลําดับ
ที่
๑
๒

โครงการ/กิจกรรม
โครงการก2อสรางอาคารสํานักงานเทศบาล
ตําบลวังหวา
โครงการก2อสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลวังหวา

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ก2อสรางสํานักงานเทศบาล ๑๖,๐๐๐,๐๐๐
ตําบลวังหวา
ก2อสรางศูนยพัฒนาเด็ก
๓,๐๐๐,๐๐๐
เล็กเทศบาลตําบลวังหวา

สถานที่
ดําเนินการ

หน:วย
ดําเนินการ

พื้นที่ตําบลวังหวา

สํานักปลัด
กองช2าง
กองช2าง

พื้นที่ตําบลวังหวา

พ.ศ.๒๕๕๘
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

พ.ศ.๒๕๕๙
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

กองการศึกษาฯ

๕.๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการแก:ประชาชน
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หน:วย
ดําเนินการ

๑

โครงการส2งบุคลากรเขารับการอบรมเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน

เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางาน และการใหบริการ
แก2ประชาชน

๕๐๐,๐๐๐

พื้นที่ตําบลวังหวา

สํานักปลัด
กองคลัง
กองช2าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ

๒

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน
โครงการสนับสนุนกระบวนการจัดทํา
ปรับปรุง ทบทวนแผนพัฒนาระดับพื้นที่

จัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน
สนับสนุนกระบวนการ
จัดทํา ปรับปรุง ทบทวน
แผนพัฒนาระดับพื้นที่

๕๐๐,๐๐๐

พื้นที่ตําบลวังหวา

๗๐,๐๐๐

พื้นที่ตําบลวังหวา

กองคลัง
กองช2าง
สํานักปลัด

๓

พ.ศ.๒๕๕๘
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

พ.ศ.๒๕๕๙
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

- ๒๐ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
เทศบาลตําบลวังหวา
๕. ยุทธศาสตร$การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดีเพื่อประโยชน$ของประชาชน
๕.๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาบุคลากรและจัดหาวัสดุอุปกรณ$ในการดําเนินงานอย:างมีคุณภาพและเหมาะสม
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หน:วย
ดําเนินการ
สํานักปลัด
กองคลัง
กองช2าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
สํานักปลัด
กองการศึกษาฯ

๑

โครงการจัดอบรม ศึกษาดูงาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางาน และพัฒนา
ความรูในดานต2าง ๆ

๓๐๐,๐๐๐

พื้นที่ตําบลวังหวา

๒

โครงการส2งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใหกับ
ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น
พนักงานส2วนทองถิ่น และประชาชนทั่วไป
โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภณ
ั ฑ ของสํานักงาน

เพื่อส2งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ใหกับประชาชน
ทั่วไปและผูที่สนใจ
เพื่อใหการปฏิบัติงานและ
การใหบริการแก2
ประชาชนมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

๕๐,๐๐๐

พื้นที่ตําบลวังหวา

๑๐๐,๐๐๐

พื้นที่ตําบลวังหวา

๓

สํานักปลัด
กองคลัง
กองช2าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ

พ.ศ.๒๕๕๘
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

พ.ศ.๒๕๕๙
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

- ๒๑ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
เทศบาลตําบลวังหวา
๖. ยุทธศาสตร$การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
๖.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาการก:อสรางและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
ลําดับ
ที่
๑

๒

๓

๔

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

โครงการก2อสรางถนน คสล. หมู2 ๒ จาก
ก2อสรางถนน คสล. หมู2 ๒
บริเวณบานนายฮิ้น อินสว2าง ถึงเขตติดต2อ จากบริเวณบานนายฮิ้น
ม.๓
อินสว2าง ถึงเขตติดต2อ ม.๓
กวาง ๕ เมตร
ยาว ๑,๑๒๕ เมตร
โครงการดาดเหมืองคอนกรีต
ดาดเหมืองคอนกรีต หมู2 ๖
หมู2 ๖ จากบริเวณบานนายภิญโญ ภู2ไข2 ถึง จากบริเวณบานนายภิญโญ
เขตติดต2อ ม.๔
ภู2ไข2 ถึงเขตติดต2อ ม.๔
ยาว ๔๙๕ เมตร
โครงการซ2อมแซมถนน คสล. หมู2 ๔ สาย ซ2อมแซมถนน คสล. หมู2 ๔
รวงทิพย บริเวณบานนายแบน มาลัยทอง สายรวงทิพย บริเวณบาน
นายแบน มาลัยทอง
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน หมู2 ๕
สายสําเภาแกว

ปรับปรุงผิวจราจรถนน
หมู2 ๕ สายสําเภาแกว
กวาง ๕ เมตร
ยาว ๑๐๓ เมตร

สถานที่
ดําเนินการ

หน:วย
ดําเนินการ

๓,๕๗๔,๐๐๐

หมู2ที่ ๒
ตําบลวังหวา

กองช2าง

๖๕๒,๐๐๐

หมู2ที่ ๖
ตําบลวังหวา

กองช2าง

๑๐๐,๐๐๐

หมู2ที่ ๔
ตําบลวังหวา

กองช2าง

๓๖๕,๐๐๐

หมู2ที่ ๕
ตําบลวังหวา

กองช2าง

งบประมาณ

พ.ศ.๒๕๕๘
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

พ.ศ.๒๕๕๙
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

- ๒๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
เทศบาลตําบลวังหวา
๖. ยุทธศาสตร$การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
๖.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาการก:อสรางและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๕

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน หมู2 ๗
สายทางเขาวัดคลองชะโด (บานคลอง
ชะโด) จากบริเวณหนา
รพ.สต.บานคลองชะโด ถึงทางเขาวัด
คลองชะโด

๖

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน หมู2 ๓
สายประชาสรรค ๑ (แยกชลประทานวัดดงขี้เหล็ก)

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
ปรับปรุงผิวจราจรถนน
หมู2 ๗ สายทางเขาวัดคลองชะโด (บานคลองชะโด)
จากบริเวณหนา รพ.สต.บาน
คลองชะโด ถึงทางเขา
วัดคลองชะโด กวาง ๕ เมตร
ยาว ๙๙๐ เมตร
ปรับปรุงผิวจราจรถนน
หมู2 ๓ สายประชาสรรค ๑
(แยกชลประทาน-วัดดง
ขี้เหล็ก) กวาง ๕ เมตร
ยาว ๙๖๐ เมตร

สถานที่
ดําเนินการ

หน:วย
ดําเนินการ

๑,๙๘๐,๐๐๐

หมู2ที่ ๗
ตําบลวังหวา

กองช2าง

๒,๕๑๖,๐๐๐

หมู2ที่ ๓
ตําบลวังหวา

กองช2าง

งบประมาณ

พ.ศ.๒๕๕๘
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

พ.ศ.๒๕๕๙
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

- ๒๓ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
เทศบาลตําบลวังหวา
๖. ยุทธศาสตร$การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
๖.๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑

โครงการก2อสรางประปาหมู2บาน

๒

โครงการปรับปรุง ซ2อมแซมไฟฟRา
สาธารณะในตําบล

๓

โครงการขยายเขตไฟฟRาสาธารณะใน
ตําบล

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
ก2อสรางประปาหมู2บาน
บริเวณบานนายสถิต
โฉมงาม หมู2 ๓ ตําบลวังหวา
ปรับปรุง ซ2อมแซมไฟฟRา
สาธารณะเพื่อใหประชาชน
ไดรับความปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลากลางคืน
ขยายเขตไฟฟRาสาธารณะใน
ตําบลเพื่อใหประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยในการสัญจร
ในเวลากลางคืน

สถานที่
ดําเนินการ

หน:วย
ดําเนินการ

๔๓๙,๐๐๐

หมู2ที่ ๓
ตําบลวังหวา

กองช2าง

๕๐,๐๐๐

พื้นที่ตําบลวังหวา

กองช2าง

๑๐๐,๐๐๐

พื้นที่ตําบลวังหวา

กองช2าง

งบประมาณ

พ.ศ.๒๕๕๘
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

พ.ศ.๒๕๕๙
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

