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ประกาศ อบต.ท่าดี 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
******************************************* 

                              ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและ
รายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 
                              ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
                             ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ท่าดี จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการ
ด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการอบต.ท่าดี ดังนี้  
          ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.ท่าดี  
    " ยกระดับคุณภาพชีวิต เพ่ิมผลผลิตการเกษตรยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คู่เคียงหลักธรรมาภิบาล" 
ข. พันธกิจ ของอบต.ท่าดี  
     
          ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.ท่าดีได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 
    การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
    การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ 
    การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองการบริหารงาน 
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ง. การวางแผน 
    อบต.ท่าดี ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับ
ฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 
ปี ต่อไป  
    อบต.ท่าดี ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะ
ด าเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
 
 
 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

การพัฒนาด้านสังคม
และคณุภาพชีวิต 

50 17,678,500.00 41 19,853,380.00 37 18,534,140.00 37 18,536,440.00 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

82 44,468,400.00 79 110,186,700.00 66 40,046,000.00 67 42,196,800.00 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

8 335,000.00 9 629,800.00 8 335,000.00 8 335,000.00 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ภูมิปญัญา
ท้องถิ่นและกีฬา
นันทนาการ 

11 3,905,000.00 13 9,206,000.00 12 8,905,000.00 12 8,905,000.00 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

9 983,000.00 10 1,281,600.00 8 935,000.00 8 935,000.00 

การพัฒนาด้าน
การเมืองการปกครอง
การบริหารงาน 

54 980,000.00 58 1,477,990.00 58 1,457,990.00 58 1,457,990.00 

รวม 214 68,349,900.00 210 142,635,470.00 189 70,213,130.00 190 72,366,230.00 
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จ. การจัดท างบประมาณ 
                     
ผู้บริหารอบต.ท่าดี ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ จ านวน 139 โครงการ งบประมาณ 27,869,000 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 40 18,301,566.00 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 32 6,113,278.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 5 108,000.00 

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬา
นันทนาการ 

8 2,768,156.00 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 133,000.00 

การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองการบริหารงาน 50 445,000.00 

รวม 139 27,869,000.00 
 

 
     
 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ท่าดี มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดตั้งศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุต าบลท่าดี 

 20,000.00 เพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิง 

ผู้สูงอายุต าบลท่าดี 
จ านวน 500 คน 

2. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสนับสนุน
สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ 

 17,137,000.00 เพ่ือเป็นการส่งเสริม
สวัสดิการแก่
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ป่วยโรคเอดส์ 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ป่วยโรคเอดส์ ทุก
รายในต าบลท่าดี ที่
ได้ขึ้นทะเบียนกับ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าดี ตาม
นโยบายของรัฐบาล 

3. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ต าบลท่าดี 

 143,766.00 เพ่ือเป็นการ
สนับสนุนและ
เสริมสร้างสุขภาพ
ตามหลักของ

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบลท่าดี 
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กองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบลท่าดี 

4. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด  

 58,500.00 เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู 
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ผ่านการ
บ าบัดรักษายาเสพ
ติด  

จัดฝึกอบรมบ าบัด
ฟ้ืนฟูและส่งเสริม
อาชีพ แก่ผู้ติดยาเสพ
ติด เยาวชน 
ประชาชนต าบลท่าดี 
โดยบูรณการร่วมกับ
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

5. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดตั้งศูนย์
ยุติธรรมประจ า
ต าบลท่าดี 

 10,000.00 เพ่ือยุติความขัดแย้ง
ที่จะเกิดขึ้น หรือ
ด าเนินการ
ช่วยเหลือเบื้องต้น
แก่ประชาชนใน
พ้ืนที่ 

จัดตั้งศูนย์ฯ ในพ้ืนที่
ต าบลท่าดี 

6. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการส่งเสริม
สภาเด็กและ
เยาวชนต าบลท่าดี 

 15,000.00 เพ่ือสนับสนุนและ
สร้างความเข้มแข็ง
ของสภาเด็กต าบล
ท่าดี 

สนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจการสภา
เด็กและเยาวชน 
จ านวน 150 คน 

7. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการฝึกความรู้ 
ทักษะความ
ปลอดภัย เกี่ยวกับ
การช่วยเหลือผู้อื่น
ตนเอง กรณีเกิดสา
ธารณภัยและเหตุ
ฉุกเฉิน 

 25,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ 
มีความพร้อมในการ
ช่วยเหลือตนเอง
และผู้อ่ืนกรณีเกิด
ภัยได้ทันท่วงที 

จัดกิจกรรมฝึก
ความรู้ ทักษะความ
ปลอดภัย เกี่ยวกับ
การช่วยเหลือผู้อื่น 
ตนเองกรณีเกิดสา
ธารณภัยและเหตุ
ฉุกเฉินให้แก่ผู้ที่สนใจ 
จ านวน 60 คน 

8. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการควบคุม
และป้องกัน
โรคติดต่อและไม่
ติดต่อตามฤดูกาล 

 15,000.00 เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนในการ
ป้องกันและควบคุม
โรคอุบัติใหม่ หรือ
โรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ทั้งติดต่อและไม่
ติดต่อ 

ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
จากสัตว์ ในต าบลท่า
ดี จ านวน 900 ตัว 
ฉีดพ่นหมอกควัน
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออกในพ้ืนที่
เสี่ยง 
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9. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจ้างเหมา
บริการด้าน
สาธารณสุขและ 
สิ่งแวดล้อม 

 506,000.00 เพ่ือจัดระเบียบ
สิ่งแวดล้อมและ
สาธารณสุขในต าบล 
ท่าดี ให้สะอาด 
สวยงาม 

จ้างเหมาบริการ
จัดเก็บขยะมูลฝอย
ทั้ง ๗ หมู่บ้าน ใน
ต าบลท่าดี และจ้าง
เหมาอ่ืน ๆ 

10. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการรณรงค์ 
ควบคุม และ
ป้องกันโรคเอดส์ 

 15,000.00 พ่ือเสริมสร้างความรู้ 
ทัศนคติ และทักษะ
ของเยาวชนในการมี
พฤติกรรมทางเพศท่ี
ปลอดภัยและสร้าง
ความตระหนักใน
การแสดงความ
รับผิดชอบแก่สังคม
ในการไม่แพร่เชื้อ 
HIVได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม 

รพสต.ในต าบล 
จ านวน 2 แห่ง อสม.
ในต าบลท่าดี จ านวน 
35 คน เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป 20 
คน 

11. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดเก็บ
ข้อมูลพ้ืนฐานเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 

 5,000.00 เพ่ือเก็บข้อมูล
พ้ืนฐานของต าบล
ท่าดี เพ่ือน ามาใช้
ประโยชน์ในการ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และ
แผนพัฒนาสุขภาพ
ประจ าปี 2561 

ใช้งบประมาณเพ่ือ
เป็นค่าตอบแทน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนใน
การเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้านต่าง ๆ ใน
ต าบลท่าดี 

12. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

 34,500.00 เพ่ือด าเนินการ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคพิษ
สุนัขบ้าในสุนัข/แมว  

ฉีดวัคซีนป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า ในสุนัขและแมว
ทั้งท่ีมีเจ้าของและไม่
มีเจ้าของในพ้ืนที่
ต าบลท่าดี 

13. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการส ารวจ
ข้อมูลจ านวนสัตว์ 
และข้ึนทะเบียน
สัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน

 6,800.00 เพ่ือส ารวจจ านวน
ประชากรสุนัขและ
แมวในพื้นท่ีต าบล
ท่าดีพร้อมข้ึน
ทะเบียนสัตว์  

ส ารวจจ านวนสุนัข
และแมวทั้งที่มี
เจ้าของและไม่มี
เจ้าของในพ้ืนที่ต าบล
ท่าดี 
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ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า 

14. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการตรวจวัด
และคัดกรองความ
ผิดปกติหรือความ
บกพร่องทางสายตา
และผ่าตัดต้อ
กระจกในผู้สูงอายุ
ต าบลท่าดี 

รายได้อ่ืน ๆ 10,000.00 เพ่ือให้ผู้สูงอายุทีมี
ปัญหาด้านการ
มองเห็นได้รับการส่ง
ต่อการรักษาอย่าง
เป็นระบบและ
ต่อเนื่อง  

ผู้สูงอายุและ
ประชาชนทั่วไป
ต าบลท่าดี จ านวน 
50 คน 

15. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการรักเป็น
ปลอดภัย ไม่ท้อง
ก่อนวัย ห่างไกลยา
เสพติด 

รายได้อ่ืน ๆ 40,000.00 เพ่ือให้ความรู้ความ
เข้าใจแก่เด็กและ
เยาวชนในต าบลท่า
ดี  

เด็กและเยาวชนใน
ต าบลท่าดี จ านวน 
50 คน 

16. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการท่าดีจิ๋วแต่
แจ๋วว่ายน้ าเป็น เล่น
น้ าได้ โตไปไม่จม 

รายได้อ่ืน ๆ 40,000.00 เพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจ
ถึงการช่วยเหลือ
ตนเองที่ถูกต้อง  

เด็กในต าบลท่าดีที่มี
อายุระหว่าง 5-10 
ปี จ านวน 30 คน  

17. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

 30,000.00 เพ่ืออุดหนุนให้
องค์การบริหารส่วน
ต าบลลานสกา 
ส าหรับด าเนินการ
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าดี ในระดับ
อ าเภอ  

อุดหนุนให้องค์การ
บริหารส่วนต าบล
ลานสกา  

18. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน ม.
1 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

3,200.00 เพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับ
ประชาชนในการ
บริโภคอาหารที่มี
สารไอโอดีน และ
ควบคุมโรคการขาด
สารไอโอดีนให้
น้อยลง  

ประชาชนพื้นที่ ม.1 
จ านวน 50 คน 
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19. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการตรวจ
สุขภาพเบื้องต้น
เคลื่อนที่ ม.1 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

6,000.00 เพ่ือตรวจคัดกรอง
สุขภาพเบื้องต้น 
ส่งเสริมผู้เข้ารับ
บริการได้ง่ายขึ้น 
สามารถรับรู้ปัญหา
ด้านสุขภาพ  

ประชาชนพื้นที่ ม.1 
จ านวน 100 คน 

20. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการต้านภัย
มะเร็งเต้านม ม.1 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

10,800.00 เพ่ือให้ประชาชนได้
รู้จักวิธีป้องกันและ
ตรวจหามะเร็งเต้า
นมด้วยตนเอง  

ประชาชนพื้นที่ ม.1 
จ านวน 50 คน 

21. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน ม.
2 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

3,200.00 เพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับ
ประชาชนในการ
บริโภคอาหารที่มี
สารไอโอดีน และ
ควบคุมโรคการขาด
สารไอโอดีนให้
น้อยลง  

ประชาชนพื้นที่ ม.2
จ านวน 50 คน 

22. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการตรวจ
สุขภาพเบื้องต้น
เคลื่อนที่ ม.2 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

6,000.00 เพ่ือตรวจคัดกรอง
สุขภาพเบื้องต้น 
ส่งเสริมผู้เข้ารับ
บริการได้ง่ายขึ้น 
สามารถรับรู้ปัญหา
ด้านสุขภาพ  

ประชาชนพื้นที่ ม.2
จ านวน 100 คน 

23. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการต้านภัย
มะเร็งเต้านม.2 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

10,800.00 เพ่ือให้ประชาชนได้
รู้จักวิธีป้องกันและ
ตรวจหามะเร็งเต้า
นมด้วยตนเอง  

ประชาชนพื้นที่ ม.2 
จ านวน 50 คน 

24. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน ม.
3 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

3,200.00 เพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับ
ประชาชนในการ
บริโภคอาหารที่มี
สารไอโอดีน และ
ควบคุมโรคการขาด
สารไอโอดีนให้
น้อยลง  

ประชาชนพื้นที่ ม.3
จ านวน 50 คน 
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25. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการตรวจ
สุขภาพเบื้องต้น
เคลื่อนที่ ม.3 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

6,000.00 เพ่ือตรวจคัดกรอง
สุขภาพเบื้องต้น 
ส่งเสริมผู้เข้ารับ
บริการได้ง่ายขึ้น 
สามารถรับรู้ปัญหา
ด้านสุขภาพ  

ประชาชนพื้นที่ ม.3 
จ านวน 100 คน 

26. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการต้านภัย
มะเร็งเต้านม ม.3 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

10,800.00 เพ่ือให้ประชาชนได้
รู้จักวิธีป้องกันและ
ตรวจหามะเร็งเต้า
นมด้วยตนเอง  

ประชาชนพื้นที่ ม.3 
จ านวน 50 คน 

27. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน ม.
4 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

3,200.00 เพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับ
ประชาชนในการ
บริโภคอาหารที่มี
สารไอโอดีน และ
ควบคุมโรคการขาด
สารไอโอดีนให้
น้อยลง  

ประชาชนพื้นที่ ม.4
จ านวน 50 คน 

28. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการตรวจ
สุขภาพเบื้องต้น
เคลื่อนที่ ม.4 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

6,000.00 เพ่ือตรวจคัดกรอง
สุขภาพเบื้องต้น 
ส่งเสริมผู้เข้ารับ
บริการได้ง่ายขึ้น 
สามารถรับรู้ปัญหา
ด้านสุขภาพ  

ประชาชนพื้นที่ ม.4
จ านวน 100 คน 

29. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการต้านภัย
มะเร็งเต้านม ม.4 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

10,800.00 เพ่ือให้ประชาชนได้
รู้จักวิธีป้องกันและ
ตรวจหามะเร็งเต้า
นมด้วยตนเอง  

ประชาชนพื้นที่ ม.4 
จ านวน 50 คน 

30. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน ม.
5 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

3,200.00 เพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับ
ประชาชนในการ
บริโภคอาหารที่มี
สารไอโอดีน และ
ควบคุมโรคการขาด
สารไอโอดีนให้
น้อยลง  

ประชาชนพื้นที่ ม.5
จ านวน 50 คน 
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31. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการตรวจ
สุขภาพเบื้องต้น
เคลื่อนที่ ม.5 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

6,000.00 เพ่ือตรวจคัดกรอง
สุขภาพเบื้องต้น 
ส่งเสริมผู้เข้ารับ
บริการได้ง่ายขึ้น 
สามารถรับรู้ปัญหา
ด้านสุขภาพ  

ประชาชนพื้นที่ ม.5 
จ านวน 100 คน 

32. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการต้านภัย
มะเร็งเต้านม ม.5 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

10,800.00 เพ่ือให้ประชาชนได้
รู้จักวิธีป้องกันและ
ตรวจหามะเร็งเต้า
นมด้วยตนเอง  

ประชาชนพื้นที่ ม.5 
จ านวน 50 คน 

33. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการตรวจ
สุขภาพเบื้องต้น
เคลื่อนที่ ม.6 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

6,000.00 เพ่ือตรวจคัดกรอง
สุขภาพเบื้องต้น 
ส่งเสริมผู้เข้ารับ
บริการได้ง่ายขึ้น 
สามารถรับรู้ปัญหา
ด้านสุขภาพ  

ประชาชนพื้นที่ ม.6 
จ านวน 100 คน 

34. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการช่วยลด
เอดส์จากแม่สู่ลูก
สภากาชาดไทย ม.
6 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

7,000.00 เพ่ือเพ่ิมความรู้ใน
การป้องกันตนเอง 
ลดการติดเชื้อไวรัส 
เอช ไอ วี รายใหม่ 
และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมทุกภาค
ส่วนในการรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์  

อสม.และประชาชน
ทั่วไปหมู่ที่ 6 จ านวน 
50 คน 

35. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด To Bee 
Number One ม.6 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

7,000.00 เพ่ือให้ผู้อบรมได้
ตระหนักและให้
ความส าคัญในการ
เลิกยาเสพติด มี
คุณภาพชีวิตและ
สุขภาพจิตที่ดี  

ประชาชนพื้นที่ ม.6 
จ านวน 40 คน 

36. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน ม.
7 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

3,200.00 เพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับ
ประชาชนในการ
บริโภคอาหารที่มี
สารไอโอดีน และ
ควบคุมโรคการขาด

ประชาชนพื้นที่ ม.7
จ านวน 50 คน 
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สารไอโอดีนให้
น้อยลง  

37. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการตรวจ
สุขภาพเบื้องต้น
เคลื่อนที่ ม.7 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

6,000.00 เพ่ือตรวจคัดกรอง
สุขภาพเบื้องต้น 
ส่งเสริมผู้เข้ารับ
บริการได้ง่ายขึ้น 
สามารถรับรู้ปัญหา
ด้านสุขภาพ  

ประชาชนพื้นที่ ม.7 
จ านวน 100 คน 

38. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการต้านภัย
มะเร็งเต้านม ม.7 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

10,800.00 เพ่ือให้ประชาชนได้
รู้จักวิธีป้องกันและ
ตรวจหามะเร็งเต้า
นมด้วยตนเอง  

ประชาชนพื้นที่ ม.7 
จ านวน 50 คน 

39. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนต าบลท่า
ดี 

 30,000.00 เพ่ือตั้งเป็นศูนย์
ช่วยเหลือประชาชน
ของอบต.ท่าดี ตาม
อ านาจหน้าที่  

จัดตั้งศูนย์ จ านวน 1 
จุด ในพ้ืนที่ต าบลท่า
ดี  

40. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

ตั้งจุดบริการ
ประชาชน  

 20,000.00 เพ่ือป้องกันอันตราย
ที่เกิดกับชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ตั้งจุดบริการ
ประชาชนช่วง
เทศกาลและวันหยุด 

41. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนหิน
คลุกสายล่างวัดปะ 
ม.1 

เงินสะสม 47,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
ขนส่งและการขนส่ง
พืชผลเกษตร 

ซ่อมแซมถนนหิน
คลุก ช่วงที่ช ารุด 
เสียหาย 

42. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนหิน
คลุกสายนายถาวร 
ม.4 

เงินสะสม 45,500.00 เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
ขนส่งและการขนส่ง
พืชผลเกษตร  

ซ่อมแซมถนนหิน
คลุก ช่วงที่ช ารุด 
เสียหาย 

43. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนหิน
คลุกสายนาหวาย-
ในหยวด ม.4 

เงินสะสม 86,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
ขนส่งและการขนส่ง
พืชผลเกษตร  

1 สาย 
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44. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนหิน
คลุกสายห้วยครก
เบือ ม.6 

เงินสะสม 59,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
ขนส่งและการขนส่ง
พืชผลเกษตร  

ซ่อมแซมถนนหิน
คลุก ช่วงที่ช ารุด 
เสียหาย 

45. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนหิน
คลุกสายยูงทอง ม.
7 

เงินสะสม 63,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
ขนส่งและการขนส่ง
พืชผลเกษตร  

ซ่อมแซมถนนหิน
คลุก ช่วงที่ช ารุด 
เสียหาย 

46. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะใน
ต าบลท่าดี 

 100,000.00 เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างใน
หมู่บ้าน ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

ปรับปรุงซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ
ต าบลท่าดี 

47. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะถนนสาย
ส าโรง หมู่ที่3 

 155,412.00 เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคมและ
ขนส่ง  

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่3 -
ถนนสายส าโรง -
ถนนสายวังยาง -
ถนนสายในปริกล่าง 

48. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะพ้ืนที่ หมู่
ที่ 6 

 283,266.00 เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน  

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ - ถนน
สายเสมา 1 -ถนน
สายเสมา2 -ถนน
สายโคจร-บ้าน
จัดสรร 

49. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์  

 1,999,000.00 เพ่ือเป็นพ้ืนที่
ส าหรับจัดกิจกรรม
ต่างๆ และสามารถ
ใช้สอยตามความ
จ าเป็น ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่า
ดี  

ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ ขนาด
กว้าง 12 เมตร ยาว 
35 เมตร หรือพ้ืนที่
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
420 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนของ 
อบต.ท่าดี 

50. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ถมดินบริเวณท่ีท า
การส านักงาน

 174,000.00 เพ่ือปรับพ้ืนบริเวณ
ที่ท าการส านักงาน

ถมดินบริเวณท่ีท า
การส านักงาน
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องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าดี 

ในที่ส่วนที่เหลือ 
ส าหรับรองรับการ
ก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการอ่ืนๆ 
ตามความจ าเป็น
ต่อไป  

องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าดี ขนาด
กว้างเฉลี่ย 40 เมตร 
ยาวเฉลี่ย 55 เมตร 
สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร 
หรือปริมาตรพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 2200 
ตารางลูกบาศก์เมตร 
ตามแบบแปลนของ 
อบต.ท่าดี  

51. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล.
สายไสขิง-บ่อหูด 
หมู่ที่1 

 282,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคมและ
ขนส่งผลิดผลทาง
การเกษตร  

ถนนคสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 180 
เมตร หนา 0.15 
เมตรหรือพ้ืนที่คสล.
ไม่น้อยกว่า 720 
ตารางเมตร ตาม
แบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าด ี 

52. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล
สายพูลทรัพย์-วัด
ปะ หมู่ที่2 

 311,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคมและ
ขนส่งผลิดผลทาง
การเกษตร  

ถนนคสล.กว้าง 3 
เมตร ยาว 300 
เมตร หนา 0.15 
เมตรหรือพ้ืนที่คสล.
ไม่น้อยกว่า 900 
ตารางเมตร ตาม
แบบอบต.ท่าดี  

53. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล.
สายวังยาง หมู่ที่3 

 282,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคมและ
ขนส่ง  

ถนนคสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 300 
เมตร หนา 0.15 
เมตรหรือพ้ืนที่คสล.
ไม่น้อยกว่า 1200 
ตารางเมตร ตาม
แบบ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าด ี

54. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล.
สายหนองยาว หมู่ที่
4 

 280,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก

ถนนคสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 1000 
เมตร หนา 0.15 
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ในการคมนาคมและ
ขนส่ง  

เมตรหรือพ้ืนที่คสล.
ไม่น้อยกว่า 4000 
ตารางเมตร ตาม
แบบ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าด ี

55. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

บุกเบิกถนนสาย
นายเฉี้ยง- รพ.สต 
บ้านบนโพธิ์หมู่ที่5 

 199,700.00 เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคมและ
ขนส่ง  

บุกเบิกถนนสายนาย
เฉี้ยง-รพ.สตบนโพธิ์ 
กว้าง 5 เมตร ยาว 
80 เมตร ตามแบบ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าดี  

56. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล.
สายเทวดาหน้าช้าง 
หมู่ที่ 7 

 280,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคมและ
ขนส่ง  

ถนนคสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 170 
เมตร หนา 0.15 
เมตรหรือพ้ืนที่คสล.
ไม่น้อยกว่า 680 
ตารางเมตร ตาม
แบบอบต.ท่าดี 

57. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ต่อเติมอาคาร
ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ท่าดี 

 70,000.00 เพ่ิมความเป็น
สัดส่วนและเพ่ิม
ความสะดวกแก่ผู้มา
ติดต่อราชการ 

ต่อเติมระเบียง
ด้านหน้าอาคาร
ส านักงานซ้าย-ขวา 

58. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนหิน
คลุกสายเขาไคร หมู่
ที ่3  

เงินสะสม 41,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคมและขนส่ง  

ซ่อมแซมถนนหิน
คลุกส่วนที่ช ารุดเป็น
หลุมบ่อกว้าง 5 
เมตร ยาว 130 
เมตร หรือปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
65 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมเกรดเกลี่ย
เรียบ 

59. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนน คสล.
สายมะม่วงทอง
(หน้าบ้านนางกุศล 
ดาษดา) หมู่ที่ 4 

เงินสะสม 39,400.00 เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคมและขนส่ง  

ซ่อมแซมถนน คสล.
โดยรื้อถอนถนนคสล.
ที่ช ารุดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 10 เมตร พร้อม
ก่อสร้างถนน คสล.ก
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ว้าง 5 เมตร ยาว 
10 เมตร หรือพ้ืนที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า 50 
ตารางเมตร พร้อม
ถนหินคลุกไหล่ทาง
ทั้งสองข้างตามสภาพ
พ้ืนที่ หรือปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
4 ลูกบาศก์เมตร 

60. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนหิน
คลุกสายนายบุญสม 
หมู่ที่ 5  

เงินสะสม 37,500.00 เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคมและขนส่ง  

ซ่อมแซมถนนหิน
คลุกส่วนที่ช ารุดเป็น
หลุมบ่อกว้าง 3 
เมตร ยาว 200 
เมตร หรือปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
60 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมเกรดเกลี่ย
เรียบ 

61. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนสาย
นายแพะ-ตาฟุ้ง 
ยายผ่อง หมู่ที ่2,4  

เงินสะสม 39,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคมและขนส่ง  

ซ่อมแซมถนนดิน
ส่วนที่ช ารุดเสียหาย 
ช่วงที่ 1 กว้าง 4 
เมตร ยาว 350 
เมตร และช่วงที่ 2 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
50 เมตร หรือ
ปริมาตรดินถมไม่
น้อยกว่า 160 
ลูกบาศก์เมตร พร้อม
เกลี่ยเรียบ 

62. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนแอส
ฟัลท์สายดินดอน ? 
ป่าตอ หมู่ที่ 3  

เงินสะสม 488,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคมและขนส่ง  

ซ่อมแซมถนนที่ช ารุด
เป็นหลุมบ่อ ตั้งแต่ 
Sta0+000? 
Sta2+100 หรือ
พ้ืนที่ปูแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1120 ตาราง
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เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าดี 

63. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนสาย
ดินดอน - ป่าตอ
(บริเวณสะพานป่า
ตอ) หมู่ที่ 3 

เงินสะสม 30,700.00 เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคมและขนส่ง  

ซ่อมแซมถนน จุดที่ 
1 เทถนน คสล. ยาว 
4 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า 6 
ตารางเมตร พร้อม
หินใหญ่ก่อ ขนาด 
0.50x1.80x3.00 
เมตร จุดที่ 2 เทถนน 
คสล. กว้าง 2 เมตร 
ยาว 2 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือ
พ้ืนที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า 4 ตารางเมตร 
พร้อมหินใหญ่ก่อ 
ขนาด 
0.50x0.60x1.80 
เมตรตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าดี 

64. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนน คสล.
สายเทวดา (บริเวณ
สวนนายเพ็ง จิตร
เพ็ง) หมู่ที่ 6 

เงินสะสม 116,700.00 เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคมและขนส่ง  

ซ่อมแซมถนน คสล. 
โดยฝังท่อระบายน้ า 
คสล.(ชั้นคุณภาพ3) 
ขนาด ø -
1.00x1.00 เมตร 
จ านวน 2 แถว ๆ ละ 
8 ท่อน พร้อมขุด
ลอกล าห้วยเพื่อ
เปิดทางน้ า กว้าง 10 
เมตร ยาว 15 เมตร 
และเทคอนกรีตถนน 
คสล.กว้าง 4 เมตร 
ยาว 10 เมตร หรือ
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พ้ืนที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า 40 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าดี 

65. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมไหล่ทาง
ถนน คลส.สาย
ศาลาสังกะสี เกาะ
ตานาค หมู่ที่ 2,4  

เงินสะสม 44,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคมและขนส่ง  

ซ่อมแซมไหล่ทาง
ถนน คสล. โดยเรียง
หินใหญ่ยาแนวไหล่
ทางกว้าง 0.50 
เมตร ยาว 40 เมตร 
หรือพ้ืนที่เรียงหิน
ใหญ่ยาแนวไม่น้อย
กว่า 64 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าดี 

66. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมไหล่ทาง
ถนนสายดินดอน ? 
ป่าตอ (บริเวณท่อ
ลอดเหลี่ยม) หมู่ที ่
3 

เงินสะสม 60,500.00 เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคมและขนส่ง  

ซ่อมแซมไหล่ทาง
ถนนแอสฟัลท์ โดย
เรียงหินใหญ่ยาแนว
ไหล่ทางกว้าง 0.50 
เมตร ยาว 4 เมตร 
หรือพ้ืนที่เรียงหิน
ใหญ่ยาแนวไมน่้อย
กว่า 36 ตารางเมตร 
และท้ิงหินใหญ่ล่าง
ชานท่อลอดเหลี่ยม 
กว้าง 2.50 เมตร 
ยาว 5 เมตร ตาม
แบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่า
ดี 

67. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมไหล่ทาง
ถนน คสล.สาย
หนองยาว (ร้านลาน
สกาพิชซ่า) หมู่ที่ 4 

เงินสะสม 37,300.00 เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคมและขนส่ง  

ซ่อมแซมไหล่ทาง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหนองยาว 
(บริเวณข้างร้านลาน
สกาพิซซ่า) หมู่ที่ 4 
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ต าบลท่าดี อ าเภอ
ลานสกา จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดย
เรียงหินใหญ่ยาแนว
ไหล่ทางกว้าง 0.50 
เมตร ยาว 13 เมตร 
หรือพ้ืนที่เรียงหินยา
แนวไม่น้อยกว่า 52 
ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่า
ดี 

68. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมไหล่ทาง
ถนน คสล.สายพัง
แตระ หมู่ที่ 4,5 

เงินสะสม 22,700.00 เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคมและขนส่ง  

ซ่อมแซมไหล่ทาง
ถนน คสล. โดยถม
ดินไหล่ทางกว้าง 
0.50 เมตร ความ
ยาวรวม 120 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร 
หรือปริมาตรดินถม
ไม่น้อยกว่า 65 
ลูกบาศก์เมตร ตาม
แบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่า
ดี  

69. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมไหล่ทาง
ถนนสายเทวดา 
(บริเวณหน้าสวน
นางกฤตษยา 
ตระบันพฤกษ์) หมู
ที ่6  

เงินสะสม 354,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคมและขนส่ง  

ซ่อมแซมไหล่ทาง
ถนน คสล. โดยวาง
กล่องแกเบี้ยน พร้อม
ทิ้งหินใหญ่ความ
กว้างของสัน 1 เมตร 
ความยาว 30 เมตร 
ตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าดี 

70. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมไหล่ทาง
ถนนสายทางกรวด 

เงินสะสม 39,400.00 เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก

ซ่อมแซมไหล่ทาง
ถนน คสล. โดยเรียง
หินใหญ่ยาแนวไหล่
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(บริเวณห้วยคุด) หมู
ที ่6  

ปลอดภัยในการ
คมนาคมและขนส่ง  

ทางกว้าง 0.50 
เมตร ยาว 9 เมตร 
หรือพ้ืนที่เรียงหิน
ใหญ่ยาแนวไม่น้อย
กว่า 39 ตารางเมตร 
และก่อหินใหญ่ไหล่
ทางกว้าง 0.50 
เมตร ยาว 7 เมตร 
ลึก 1.80 เมตร ตาม
แบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่า
ดี 

71. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายไสขิง-นาการ ม.
1 

เงินสะสม 22,800.00 เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
ขนส่งและการขนส่ง
พืชผลเกษตร  

ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายไสขิง-นาการ ม.
1 (บริเวณสวนนาย
พิทักษ์ กองผล) โดย
รื้อถอนถนนที่ช ารุด
ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 5.30 ม.พร้อม
ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 5.30 ม. หรือ
พ้ืนที่ คสล.ไมน่้อย
กว่า 21.20 ตรม. 
ตามแบบแปลนอบต.
ท่าดี 

72. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมคอสะพาน
วัดวอฝั่งซ้าย ม.2 

เงินสะสม 23,400.00 เพ่ือให้ประชาชนที่
ใช้เส้นทางในการ
สัญจรไป-มา มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน  

ซ่อมแซมคอสะพาน
วัดวอฝั่งซ้าย ม.2 
โดยท าการรื้อถนน
เดิมที่ช ารุด และขุด
รื้อใต้ถนนเดิมบริเวณ
คอสะพาน พร้อมวาง
กล่องแกเบี้ยน ทิ้งหิน
ใหญ่ยาแนวด้วยปูน
ทราย ถมดินอัดแน่น
และเทคอนกรีต
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ถนนคสล.ใหม่ ขนาด
กว้าง 4 ม. ยาว 5.5 
ม. 

73. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการเสริมสร้าง
จิตส านึกและพัฒนา
องค์ความรู้ตามแนว
เศรษฐกจิพอเพียง  

 15,000.00 เพ่ือปลูกฝังแนวคิด 
จริยธรรม คุณธรรม 
และพัฒนาองค์
ความรู้ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง  

จัดกิจกรรมปลูกฝัง
แนวคิด ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
และด าเนินการตาม
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง แก่เยาวชน
ต าบลท่าดี 

74. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการฝึกอบรม
อาชีพกลุ่มสตรี 
แม่บ้าน 

 15,000.00 เพ่ือส่งเสริมการ
รวมกลุ่มของสตรี
ส่งเสริมให้มีอาชีพ
เสริมเพ่ิมเรายได้ ให้
ชุมชนมีผลิตภัณฑ์
เป็นเอกลักษ์ของ
ชุมชน  

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
ให้ความรู้และสาธิต
ฝึกปฏิบัติ ให้แก่ สตรี 
แม่บ้านในต าบลท่าดี 
30 คน 

75. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมท้องถิ่น
และอ่ืนๆ 

 43,000.00 เพ่ือประชา สัมพันธ์
การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและของดี
อ่ืน ๆ ในต าบลท่าดี  

สนับสนุนกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น
และอ่ืนๆ 

76. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและการ
ด าเนินงานของศูนย์ 
บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีประจ า
ต าบล 

 20,000.00 เพ่ือพัฒนาศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ประจ าต าบล 
ประชาชนมีความรู้
เพ่ิมข้ึน  

ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีประจ า
ต าบล  

77. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริม
พัฒนาอาชีพเพ่ือ
เพ่ิมรายได้ลด
รายจ่ายและพัฒนา
องค์ความรู้ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

 15,000.00 เพ่ือปลูกฝังแนวคิด 
จริยธรรม คุณธรรม 
และพัฒนาองค์
ความรู้ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
น าความรู้มา
ประกอบอาชีพและ
ถ่ายทอดให้บุคคล
อ่ืนได้  

ประชาชนในต าบล 
ท่าดี จ านวน 30 คน 
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78. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
กีฬานันทนาการ 

โครงการจัด
กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ  

 100,000.00 เพ่ือให้เยาวชนมี
โอกาส แสดง ออก
ซึ่งความ สามารถ 
และตระหนักถึงวินัย 
หน้าที่ของตนเอง  

จัดกิจกรรมในวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ าปี 
๒๕61 ต าบลท่าดี 
เป้าหมายคือเด็ก
เยาวชนต าบลท่าดี 
จ านวน 600 คน 

79. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
กีฬานันทนาการ 

โครงการสนับสนุน
อาหารเสริมนม
ให้แก่เด็กใน
โรงเรียนต าบลท่าดี  

 728,156.00 เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนรับสาร 
อาหารที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการ  

สนับสนุนอาหาร
เสริมนมให้เด็กใน
โรงเรียน สพฐ.ใน
พ้ืนที่ต าบลท่าดี 
จ านวน ๕ โรงเรียน 
ตามนโยบายรัฐบาล 

80. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
กีฬานันทนาการ 

โครงการงานมังคุด
หวานและของดี
ลานสกา 

 60,000.00 เพ่ือส่งเสริม
ประเพณีท้องถิ่น  

ตกแต่งรถผลาชาติ 
จัดริ้วขบวนรถผลา
ชาติในงานเทศกาล
มังคุดหวานและของ
ดีลานสกา หรือบูรณ
การร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอ าเภอลานสกาใน
การจัดกิจกรรมงาน
มังคุดหวาน 

81. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
กีฬานันทนาการ 

โครงการอนุรักษ์
ศิลป วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าดีจัดขึ้นเอง
หรือร่วมกับ
หน่วยงาน อ่ืน ๆ  

 5,000.00 เพ่ือบูรณการร่วมกัน
ในการอนุรักษ์
ศาสนา วัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  

จัดกิจกรรมโครงการ
ต่าง ๆ ตามนโยบาย
รัฐบาลหรือหนังสือ
สั่งการ ต่าง ๆ และ
ประเพณีอื่นๆ ที่สอด 
คล้องตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยประชาชนต าบล
ท่าดี 

82. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิ

โครงการสืบสาน
งานประเพณีกวน
ข้าวมธุปายาส (ข้าว
ยาคู) และมาฆบูชา

 5,000.00 เพ่ือท านุบ ารุง 
ศาสนาประเพณี
ท้องถิ่น  

พุทธศาสนิกชน 
ประชาชน นักเรียน 
เด็ก เยาวชนในต าบล
ท่าดี ๒๐๐ คน เข้า
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ปัญญาท้องถิ่นและ
กีฬานันทนาการ 

แห่ผ้าขึ้นธาตุเมือง
นคร 

ร่วมกิจกรรมแห่ผ้าฯ 
และพิธีกวนข้าว
มธุปายาส ณ วัด
มะขาม 

83. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
กีฬานันทนาการ 

โครงการส่งเสริม
การออกก าลังกาย
ของประชาชน และ
กีฬาต้านยาเสพติด 

 200,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีพลนา
มัยสมบูรณ์แข็งแรง 
ห่างไกลโรค  

ประชาชนทั่วไป 
เยาวชนในต าบลท่าดี 
จ านวน 1,000 คน 
แข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด ?ท่าดีเกมส์?
และกีฬาอ่ืน ๆ 

84. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
กีฬานันทนาการ 

โครงการส่งเสริม
การแข่งขันกีฬา
ประจ าอ าเภอ 

 150,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมี
พลานามัยสมบูรณ์
แข็งแรง ห่างไกล
โรค  

แข่งขันกีฬา ?ลาน
สกาสัมพันธ์? จัดส่ง
นักกีฬา เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไปเป็น
ตัวแทนต าบลเข้าร่วม
แข่งขันกีฬากับ
หน่วยงานอื่น ๆ 

85. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
กีฬานันทนาการ 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันแก่
เดก็ในโรงเรียน
ต าบลท่าดี  

 1,520,000.00 เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชน 
รับประทานอาหารที่
มีคุณค่าทาง
โภชนาการ  

สนับสนุนอาหาร
กลางวันให้เด็กใน
โรงเรียน สพฐ.ใน
พ้ืนที่ต าบลท่าดี 
จ านวน ๕ โรงเรียน 
ตามนโยบายรัฐบาล 

86. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการส่งเสริม 
สร้างจิตส านึกการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 15,000.00 เพ่ือส่งเสริมการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

จัดกิจกรรมสร้าง
จิตส านึกแก่เยาวชน
และประชาชนใน
ต าบลท่าดี 

87. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการจัดการขยะ
แบบครบวงจร 

 60,000.00 เพ่ือบริหารจัดการ
ขยะในพ้ืนที่ทุก
ระดับ  

จัดกิจกรรมการ
จัดการขยะภายใต้
หลักการ 3 RS คือ 
ใช้น้อย ใช้ซ้ า และน า
กลับมาใช้ใหม่ 

88. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์
สร้างจิตส านึกใน
การจัดการ

 10,000.00 เพ่ือปลูกฝังให้เด็ก 
เยาวชน ประชาชน
ในการอนุรักษ์ป่าไม้

เด็ก เยาวชน จ านวน 
200 คน ประชาชน
ทั่วไป จ านวน 100 
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ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

และการปลูกป่า
ทดแทน มีจิตส านึก
ในการช่วยกันรักษา
ทรัพยากรป่าไม้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด  

คน ผู้น าท้องที่/
ท้องถิ่น จ านวน 50 
คน 

89. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกคลองปริก
(บริเวณสะพานปาก
ปริก) หมูที่ 7  

เงินสะสม 48,000.00 เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
กัดเซาะริมตลิ่ง 
บริเวณริมคลอง
สะพานปากปริก  

ขุดลอกคลองปริก 
โดยขุดลอกขนาด
กว้าง 8 เมตร ยาว 
40 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 
เมตร หรือปริมาตร
ดินขดุไม่น้อยกว่า 
640 ลูกบาศก์เมตร 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่า
ดี 

90. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองการ
บริหารงาน 

โครงการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 10,000.00 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ในการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี แผนด าเนินงาน 
รายงานการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนา และ
จัดท าประชาคม
ท้องถิ่น ร่วมกับคกก.
พัฒนาท้องถิ่น ผู้น า
ชุมชนและ 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ประชาชน
ทั่วไป ในต าบลท่าดี 
จ านวน 100 คน  

91. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองการ
บริหารงาน 

โครงการ
ประนีประนอมข้อ
พิพาทของหมู่บ้าน 

 15,000.00 เพ่ือส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการ
เสนอปัญหาและ
แนวทางแก้ไขจาก
การเกิดข้อข้อพิพาท
ในหมู่บ้าน  

จัดกิจกรรมให้ความรู้
แก่ประชาชนกรณี
เกิดข้อพิพาทในพ้ืนที่
และส่งเสริมการ
จัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทในหมู่บ้าน 
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92. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองการ
บริหารงาน 

โครงการจัดอบรม
เพ่ือส่งเสริมความรู้ 
ความเข้าใจด้าน
กฎหมาย 
ประชาธิปไตย และ
ด้านอื่น ๆ แก่
ประชาชนในต าบล
ท่าดี  

 15,000.00 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
ด้านกฎหมาย 
ระเบียบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องใน
ชีวิตประจ าวันและ
การปฏิบัติหน้าที่
ของกรรม การชุด
ต่าง ๆ  

จัดอบรมด้าน
ระเบียบ กฎหมาย 
การเป็น
คณะกรรมการต่าง ๆ 
แก่ประชาชนใน
ต าบลท่าดี จ านวน 
50 คน 

93. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองการ
บริหารงาน 

โครงการอบรมให้
ความรู้
คณะกรรมการชุด
ต่างๆ 

 10,000.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิ
การปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ ที่ได้รับการ
แต่งตั้ง  

จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้
คณะกรรมการชุด
ต่างๆ ที่แต่งตั้งขึ้น
ตามอ านาจหน้าที่
ของ อบต.ท่าดี 
จ านวน 50 คน 

94. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองการ
บริหารงาน 

โครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้ทาง
วิชาการหรือส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
กับบุคลากร อบต.
ท่าดีและประชาชน
ทั่วไป 

 5,000.00 เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม สร้าง
จิตส านึกท่ีดีแก่
พนักงานและ
ประชาชนทั่วไป  

พนักงานต าบลท่าดี
และประชาชนทั่วไป
ที่สนใจเข้าร่วม
โครงการกิจกรรม
ส่งเสริม พัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม 
ปลูกจิตส านึก 
ค่านิยม และสร้าง
วินัยพนักงาน 

95. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองการ
บริหารงาน 

โครงการพัฒนา
ระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง 

 5,000.00 เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
บริการและการ
ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับระบบ
อินเตอร์เน็ต  

เพ่ิมประสิทธิภาพ
ของอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

96. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองการ
บริหารงาน 

โครงการประเมิน
ความพึงพอใจด้าน
บริการ 

 30,000.00 เพ่ือน าข้อมูลจากผล
การประเมินมา
ปรับปรุงการ
ด าเนินงานของอบต.  

จ้างเหมาหน่วยงานที่
เป็นกลางในการ
ส ารวจความพึงพอใจ
ด้านบริการ
ประชาชนขององค์กร 
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97. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองการ
บริหารงาน 

โครงการซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ 

 140,000.00 เพ่ือซ่อมแซม
บ ารุงรักษาครุภัณฑ์
ต่าง ๆ ให้สามารถใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ซ่อมแซมครุภัณฑ์
ต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่า
ดี 

98. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองการ
บริหารงาน 

โครงการจัดท าแผน
ที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

 150,000.00 เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้  

จัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินใน
ต าบลท่าดี โดยจ้าง
เหมาพนักงานเพ่ือ
จัดท าแผนที่ภาษีและ
บันทึกข้อมูล 
พนักงาน งานส ารวจ
ภาคสนาม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

99. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองการ
บริหารงาน 

โครงการ
ประชาสัมพันธ์การ
ช าระภาษีและรับ
ช าระภาษี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2561 

 10,000.00 เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้  

จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์การ
จัดเก็บภาษีให้
ประชาชนได้รับ
ทราบ 

100. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองการ
บริหารงาน 

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร 

 10,000.00 เพ่ือพัฒนาการ
บริการด้านข้อมูล
ข่าวสารที่ทันสมัย
ยิ่งขึ้น  

ค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงศุนย์ข้อมูล
ให้มีความทันสมัย
และมีความพร้อมใน
การให้บริการข้อมูล
ด้านต่างๆ 

101. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองการ
บริหารงาน 

โครงการอุดหนุน
ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสาร การจัดซื้อ 
จัดจ้างของ อปท.
อ าเภอลานสกา 

 30,000.00 เพ่ือให้ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารมีสภาพ
พร้อมใช้งาน และ
การจัดซื้อจัดจ้าง 
ของอปท.เป็นไป
อย่างถูกต้อง 
โปร่งใส ตรวจ สอบ
ได้และเกิดประโยชน์

สนับสนุน
งบประมาณ เพื่อจ่าย
เป็นค่าจ้างพนักงาน
ประจ าศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างของ 
อปท.ระดับอ าเภอ 
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สูงสุดต่อทาง
ราชการ  

102. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองการ
บริหารงาน 

ปลูกผักริมรั้ว  0.00 เพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพ
ผลผลิต เพ่ือให้
เหมาะแก่การเกษตร
แบบพอเพียงโดย
ปราศจากการใช้
สารเคมี สงเคราะห์
ใดๆ  

ประชาชนทั่วไปใน
ต าบลท่าดี 

103. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองการ
บริหารงาน 

โครงการสร้าง
จิตส านึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และการ
บริหาร งานตาม
หลักธรรมาภิบาล 

 0.00 เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่น บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจ
และให้ความส าคัญ
กับการป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิ
ชอบ  

ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง 

104. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองการ
บริหารงาน 

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
ของผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง อบต.
ท่าดี 

 0.00 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน (Conflict of 
Interest) ในการ
จัดซื้อจัดจ้าง ปลูก
จิตส านึกและสร้าง
ความตระหนักรู้
เกี่ยวกับการทุจริต
คอรัปชั่นให้กับ
ข้าราชการและ
พนักงานจ้าง  

ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง 

105. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองการ
บริหารงาน 

กิจกรรมให้ความรู้ 
เรื่อง ผลประโยชน์
ทับซ้อนให้กับ
บุคลากรขององค์กร

 0.00 เพ่ือให้ความรู้ ความ
เข้าใจแก่พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงาน
จ้างเกี่ยวกับการ
ป้องกันผลประโยชน์

ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง 
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ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ทับซ้อน เสริมสร้าง
พฤติกรรมและ
วิธีการท างานที่
สุจริตโปร่งใสของ
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าดี  

106. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองการ
บริหารงาน 

กิจกรรมยกย่องและ
เชิดชูเกียรติแก่
บุคคล หน่วยงาน 
องค์กรดีเด่น ผู้ท า
คุณประโยชน์หรือ
เข้าร่วมในกิจกรรม
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าดี 

 0.00 เพ่ือส่งเสริมการ
สร้างแรงจูงใจให้
ประชาชน 
หน่วยงาน องค์กร
ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าดี ตระหนัก
ถึงความซื่อสัตย์
สุจริต เสียสละเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม  

ประชาชน หน่วยงาน 
องค์กรทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าดี - ผู้ท า
คุณประโยชน์ และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าดี 

107. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองการ
บริหารงาน 

กิจกรรมประกาศ
เจตจ านงต่อต้าน
การทุจริตของ
ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 0.00 เพ่ือแสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต 
ของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วน
ต าบล ท่าดี ด้วยการ
จัดท าแผนป้องกัน
การทุจรติในองค์กร
ที่บริหาร  

ผู้บริหารประกาศ
เจตจ านงการต่อต้าน
การทุจริตของ
ผู้บริหาร อย่างน้อย 
1 ฉบับ  

108. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองการ
บริหารงาน 

มาตรการการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 

 0.00 เพ่ือก าหนด
มาตรการด้านความ
โปร่งใสในการ
บริหารบุคคลของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าดี  

จัดท ามาตรการด้าน
การบริหารบุคคล
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าดี 
จ านวน 1 มาตรการ 
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109. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองการ
บริหารงาน 

กิจกรรม สร้างความ
โปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน 

 0.00 เพ่ือให้การ
บริหารงานบุคคล
ด้านการเลื่อนขั้น
เงินเดือนมีความ
โปร่งใส เป็นธรรม
และสามารถ
ตรวจสอบได้  

พนักงานส่วนต าบล
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าด ี

110. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองการ
บริหารงาน 

กิจกรรม ควบคุม
การเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 

 0.00 เพ่ือให้บุคลากรฝ่าย
บัญชี กองคลัง มี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติตาม
ระเบียบ ประกาศ 
และหนังสือที่
เกี่ยวข้อง  

กองคลัง องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่า
ดี 

111. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองการ
บริหารงาน 

โครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้าน
การจัดซื้อ จัดจ้าง 

 0.00 เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการ
จัดซื้อ ? จัดจ้างตาม
โครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าดี  

เผยแพร่ข้อมูลการ
จัดซื้อ ? จัดจ้าง ตาม
แผนงาน/โครงการ
ต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่า
ดีที่ด าเนินการตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพัสดุของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

112. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองการ
บริหารงาน 

กิจกรรมการ
จัดบริการสาธารณะ
และการบริการ
ประชาชนเพื่อให้
เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ 

 0.00 สร้างความโปร่งใส
ในการบริการ
สาธารณะ ให้
ประชาชนได้รับ
ความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันไม่เลือก
ปฏิบัติ  

ทุกส านัก/กอง/ 
ด าเนินการ
ปฏิบัติงานบริการ
สาธารณะ ให้
ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือก
ปฏิบัติ 

113. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ

โครงการลดขั้นตอน
และระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ 

 0.00 เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับการบริการได้

ประชาชนในเขต
ต าบลท่าดี และผู้
ที่มาติดต่อราชการ
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ปกครองการ
บริหารงาน 

อย่างสะดวกรวดเร็ว
และถูกต้อง  

กับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าด ี

114. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองการ
บริหารงาน 

มาตรการการมอบ
อ านาจอนุมัติ 
อนุญาต สั่งการ 
เพ่ือลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 

 0.00 เพ่ือให้การบริหาร
ราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่า
ดี ภายใต้กรอบ
อ านาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
รวดเร็วและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่
ราชการ  

คณะผู้บริหาร ปลัด 
หรือหัวหน้าส่วน
ราชการ 

115. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองการ
บริหารงาน 

มาตรการมอบ
อ านาจของนายก 
อบต. 

 0.00 เพ่ือให้การใช้ดุลย
พินิจต่างๆ ของฝ่าย
บริหารเป็นไปโดย
รอบคอบ ตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  

มีการมอบอ านาจ
อย่างน้อยจ านวน 3 
เรื่อง 

116. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองการ
บริหารงาน 

มาตรการการออก
ค าสั่งมอบหมายของ
นายก อบต. ปลัด 
อบต. และหัวหน้า
ส่วนราชการ 

 0.00 เพ่ือเป็นการลด
ขั้นตอนการ
ให้บริการประชาชน
ให้ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว เป็น
ธรรม ตอบสนอง
ความต้องการของ
ประชาชน  

จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงานของ
นายก ปลัด และ
หัวหน้าส่วนราชการ  

117. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองการ
บริหารงาน 

โครงการยกย่องเชิด
ชูเกียรติ 

 0.00 เพ่ือยกย่องเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลที่
มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม  

มีการยกย่องเชิดชู
เกียรติแก่หน่วยงาน/
บุคคลที่ประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี  

118. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ

กิจกรรมยกย่องและ
เชิดชูเกียรติแก่
บุคคล/หน่วยงาน 

 0.00 เพ่ือส่งเสริมการ
สร้างแรงจูงใจให้
ประชาชน 

ผู้ท าคุณประโยชน์ 
และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมขององค์การ
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ปกครองการ
บริหารงาน 

องค์กรดีเด่น ผู้ท า
คุณประโยชน์หรือ
กิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าดี 

หน่วยงาน องค์กร
ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าดี ตระหนัก
ถึงความซื่อสัตย์
สุจริต เสียสละเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม  

บริหารส่วนต าบลท่า
ดี 

119. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองการ
บริหารงาน 

กิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผู้
ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 0.00 เพ่ือเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติ
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ให้เป็นตัวอย่างและ
เป็นวิทยากร 
ถ่ายทอดให้แก่
เกษตรกร  

ประชาชนผู้ปฏิบัติ
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ในต าบลท่าดี 

120. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองการ
บริหารงาน 

มาตรการ จัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ 

 0.00 เพ่ือให้บุคลากร
ปฏิบัติราชการด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีคุณธรรม ตาม
แนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  

บุคลากรในองค์กร
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ตัวชี้วัดข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ 

121. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองการ
บริหารงาน 

มาตรการ ให้ความ
ร่วมมือกับ
หน่วยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐ
และองค์กรอิสระ 

 0.00 เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนกลไกการ
ตรวจสอบจาก
หน่วยงานภาครัฐ
และองค์กรอิสระที่มี
หน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพ  

การตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าดี จาก
หน่วยงานภาครัฐ
และองค์กรอิสระ 

122. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองการ
บริหารงาน 

มาตรการ แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน 

 0.00 เพ่ือจัดให้มี
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการรับแจ้ง
เรื่องร้องเรียนต่างๆ  

มอบหมายแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ด าเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน 
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123. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองการ
บริหารงาน 

การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการเงิน 
การคลัง พัสดุ และ
ทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบล และการรับ
เรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการเงินการ
คลัง 

 0.00 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารอันเป็น
ประโยชน์แก่
ประชาชนอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง
และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง  

เว็ปไซต์องค์การ
บริหารส่วนต าบล 

124. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองการ
บริหารงาน 

โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือ
ทบทวนบูรณาการ
จัดท าแผนพัฒนา
และแผนชุมชน 

 0.00 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในการ
ปฏิบัติงานให้
ประชาชนได้รับรู้ 
เพ่ือประชาสัมพันธ์
การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพื่อส่งเสริม
บทบาทการมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชนในการ
ติดตามตรวจสอบ
การทุจริตประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ  

ประชาชนภายใน
ต าบลท่าดี 

125. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองการ
บริหารงาน 

กิจกรรมการ
ด าเนินงานของศูนย์
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าดี 

 0.00 เพ่ือรับทราบปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นท่ี 
และจะได้แก้ไข
ปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือน ามา
เป็นข้อมูลในการท า
แผนงานโครงการ
แก้ไขปัญหาต่อไป  

ให้บริการรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
จากประชาชนใน
พ้ืนที่ที่ได้รับความ
เดือดร้อนร าคาญ
หรอืผู้มีส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้อง 

126. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองการ
บริหารงาน 

กิจกรรม รายงาน
ผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับทราบ 

 0.00 เพ่ือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัดลดปัญหา
ทุจริต  

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์
ทุกราย 
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127. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองการ
บริหารงาน 

มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการการ
จัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าดี 

 0.00 เพ่ือส่งเสริมให้
บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าดีและ
ตัวแทนประชาชน
จากทุกภาคส่วนได้มี
ส่วนร่วมและแสดง
ความคิดเห็นในการ
จัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  

คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น
และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

128. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองการ
บริหารงาน 

กิจกรรมประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน
และประชาคม
ต าบล ประจ าปี 

 0.00 เพ่ือให้การบริหาร
จัดการเป็นไปตาม
หลักการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้เพ่ือ
เผยแพร่ความรู้
ให้กับประชาชน 

ผู้น าองค์กร
ประชาชน เช่น 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
สารวัตรก านัน ผู้น า
ชุมชนแพทย์ประจ า
ต าบล อาสาสมัคร
สาธารณสุข สมาชิก
สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล กลุ่ม
อาชีพต่างๆ 
ตลอดจนประชาชน
ทั่วไป  

129. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองการ
บริหารงาน 

มาตรการแต่งตั้ง
ตัวแทนประชาคม
เข้าร่วมสังเกตุการณ์
ในการจัดหาพัสดุ 

 0.00 เพ่ือเป็นกลไกภาค
ประชาชน (โดยวิธี
ผ่านการประชาคม) 
ในการมีส่วนร่วมกับ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าดี อย่าง
แข็งขันส าหรับการ
ท างาน 

ตัวแทนประชาคม
หมู่บ้านทั้ง 7 
หมู่บ้าน 

130. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองการ
บริหารงาน 

มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ติดตามและ

 0.00 เพ่ือส่งเสริมให้
ตัวแทนภาค
ประชาชนและจาก
ทุกภาคส่วนได้มี

คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การ
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ประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ส่วนร่วมในการ
ติดตามการ
ด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาประจ าปี 
และแสดงความ
คิดเห็นจากผลการ
พัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  

บริหารส่วนต าบล 
จ านวน 11 คน 

131. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองการ
บริหารงาน 

โครงการจัดท า
แผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปี  

 0.00 เพ่ือจัดวางระบบ
การควบคุมภายใน
ตามระเบียบ สตง. 
ว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 
พิสูจน์ความถูกต้อง
และเชื่อถือได้ของ
ข้อมูลและตัวเลข
ต่างๆ ทางด้านการ
บัญชี และด้านอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้อง  

พนักงานส่วนต าบล
ทุกหน่วยงาน ของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าดี 

132. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองการ
บริหารงาน 

โครงการจัดท า
รายงานการควบคุม
ภายใน 

 0.00 เพ่ือติดตามและ
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 
ระดับองค์กรของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าดี สรุป
รายงานผลการ
ประเมินผลการ
ควบคุมภายในให้
นายกทราบตาม
แบบที่ระเบียบฯ 
ก าหนด  

ส่วนราชการทุก
หน่วยงานของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าดี 

133. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองการ
บริหารงาน 

กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 0.00 เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ท า

การควบคุมภายใน
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าดี 
เป็นไปอย่างมี
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ให้การใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า 
โดยลดขัน้ตอนการ
ปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อน
หรือไม่จ าเป็น ลด
ความเสี่ยงหรือผล
เสียหายด้านการเงิน
หรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจ
มีข้ึน  

ประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน 

134. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองการ
บริหารงาน 

มาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วม ตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้ง การโอน 
ย้าย 

 0.00 เพ่ือให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม การ
ตรวจสอบ ก ากับ 
ดูแลการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปด้วย
ความโปร่งใสและ
เป็นธรรม  

พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานครูส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง 
ที่มีการด าเนินการ
ด้านการบริหารงาน
บุคคล 

135. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองการ
บริหารงาน 

กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
ในการตรวจสอบ
การรับ การจ่าย 
และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สิน
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าดี 

 0.00 เพ่ือให้การรับ 
จ่ายเงินขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่า
ดี เกิดความโปร่งใส
ตรวจสอบได้  

งบรับ-จ่าย / งบ
แสดงฐานะการเงิน
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าด ี

136. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองการ
บริหารงาน 

กิจกรรมการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ก ากับ
ดูแล การจัดหาพัสดุ
และทรัพย์สิน การ
ใช้ประโยชน์
ทรัพย์สิน ของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าดี 

 0.00 เพ่ือสนับสนุนให้
ตัวแทนภาค
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบ
การจัดซื้อจัดจ้าง 
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าด ี 

ตัวแทนชุมชนใน
พ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าด ี
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137. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองการ
บริหารงาน 

กิจกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

 0.00 เพ่ือสร้างการเรียนรู้
และประสบการณ์
การท างานให้กับ
สมาชิกสภาท้องถิ่น
ให้มีความเข้าใจใน
การท างานตาม
บทบาทและอ านาจ
หน้าที่  

ร้อยละ 50 ของ
จ านวนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าดี  

138. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองการ
บริหารงาน 

ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง
ต าบลท่าดี 

 15,000.00 เพ่ือเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม 
และเห็นถึง
ความส าคัญในการ
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดี
ขององค์กร  

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้างอบต.ท่า
ดี 

139. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองการ
บริหารงาน 

โครงการหน่วย
บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข 
สร้างรอยยิ้มให้กับ
ประชาชนประจ าปี 
2561 

 0.00 เพ่ือน าบริการ
ภาครัฐ และเอกชน 
ระดับต่างๆ ออก
บริการประชาชนใน
พ้ืนที่ และผู้น าออก
พบปะประชาชน  

พ้ืนที่ต าบลท่าดีทั้ง 7 
หมู่บ้าน 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.ท่าดี ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนนิงาน 

1. การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดต้ังศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุต าบลท่าดี 

 

 

 20,000.00 1,350.00 00 02/05/2561 5 

  9,000.00 00 31/08/2561 5 

  3,000.00 00 17/09/2561 4 

  1,500.00 00 11/04/2561 1 

  1,440.00 00 25/09/2561 2 

2. การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ 

 17,137,000.00 14,659,100.00 00 10/10/2560 360 

3. การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ต าบลท่าดี 

 143,766.00 136,206.00 00 01/10/2560 365 

4. การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกความรู้ 
ทักษะความปลอดภัย 
เกี่ยวกับการช่วยเหลือ
ผู้อื่นตนเอง กรณีเกิด
สาธารณภัยและเหตุ
ฉุกเฉิน 

 25,000.00 15,600.00 00 26/07/2561 15 

  460.00 00 25/05/2561 55 

  8,900.00 00 18/07/2561 7 

5. การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคติดต่อและ
ไม่ติดต่อตามฤดูกาล 

 15,000.00 7,200.00 76601/276 27/04/2561 2 
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6. การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

โครงการจ้างเหมา
บริการด้านสาธารณสุข
และ สิ่งแวดล้อม 

 506,000.00 476,000.00 000/2561 01/10/2560 360 

7. การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า 

 34,500.00 33,000.00 CNTR 
00108/61 

04/07/2561 15 

  922.00 00 18/07/2561 7 

8. การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

โครงการตรวจวัดและ
คัดกรองความผิดปกติ
หรือความบกพร่องทาง
สายตาและผ่าตัดต้อ
กระจกในผู้สูงอายุ
ต าบลท่าดี 

รายได้อื่น ๆ 10,000.00 2,511.00 00 01/05/2561 7 

9. การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

โครงการท่าดีจิ๋วแต่แจ๋ว
ว่ายน้ าเป็น เล่นน้ าได้ 
โตไปไม่จม 

รายได้อื่น ๆ 40,000.00 19,581.00 00 25/04/2561 4 

10. การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอ าเภอ 

 30,000.00 30,000.00 00 01/10/2560 360 

11. การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน ม.1 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

3,200.00 3,200.00 9/2651 18/04/2561 165 

12. การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

โครงการตรวจสุขภาพ
เบื้องต้นเคลื่อนท่ี ม.1 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

6,000.00 6,000.00 8/2561 18/04/2561 165 

13. การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

โครงการต้านภัยมะเร็ง
เต้านม ม.1 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

10,800.00 10,800.00 10/2561 18/04/2561 165 

14. การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน ม.2 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

3,200.00 3,200.00 15/2561 18/04/2561 365 
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15. การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

โครงการต้านภัยมะเร็ง
เต้านม.2 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

10,800.00 10,800.00 14/2561 18/04/2561 365 

16. การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน ม.4 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

3,200.00 3,200.00 15/2561 18/04/2561 365 

17. การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

โครงการตรวจสุขภาพ
เบื้องต้นเคลื่อนท่ี ม.4 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

6,000.00 6,000.00 16/2561 18/04/2561 365 

18. การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

โครงการต้านภัยมะเร็ง
เต้านม ม.4 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

10,800.00 10,800.00 14/2651 18/04/2561 165 

19. การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

โครงการตรวจสุขภาพ
เบื้องต้นเคลื่อนท่ี ม.6 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

6,000.00 6,000.00 13/2561 18/04/2561 165 

20. การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

โครงการช่วยลดเอดส์
จากแม่สู่ลูกสภากาชาด
ไทย ม.6 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

7,000.00 7,000.00 11/2561 18/04/2561 365 

21. การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
To Bee Number 
One ม.6 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

7,000.00 7,000.00 12/2651 18/04/2561 365 

22. การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

ตั้งจุดบริการประชาชน  20,000.00 8,561.00 CNTR-
0044/61 

27/12/2560 1 

  9,465.00 
CNTR-
0045/61 

28/12/2560 7 

  1,820.00 00 10/04/2561 7 

23. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนหินคลุก
สายล่างวัดปะ ม.1 

เงินสะสม 47,000.00 47,000.00 CNTR 
0071/61 

16/03/2561 30 

24. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนหินคลุก
สายนายถาวร ม.4 

เงินสะสม 45,500.00 45,500.00 CNTR 
0071/61 

16/03/2561 30 
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25. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนหินคลุก
สายนาหวาย-ในหยวด 
ม.4 

เงินสะสม 86,000.00 85,500.00 CNTR 
0071/61 

16/03/2561 30 

26. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนหินคลุก
สายห้วยครกเบือ ม.6 

เงินสะสม 59,000.00 58,000.00 CNTR 
0074/61 

22/03/2561 15 

27. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนหินคลุก
สายยูงทอง ม.7 

เงินสะสม 63,000.00 63,000.00 CNTR-
0072/61 

17/03/2561 15 

28. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะในต าบลท่าดี 

 100,000.00 60,915.00 CNTR-
0054/61 

24/01/2561 7 

  31,860.00 
CNTR-
0122/61 

22/08/2561 3 

29. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะถนนสาย
ส าโรง หมู่ท่ี3 

 155,412.00 155,412.00 5/2561 13/02/2561 365 

30. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะพื้นท่ี หมู่ท่ี 6 

 283,266.00 283,265.98 6/2561 13/02/2561 365 

31. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ถมดินบริเวณที่ท าการ
ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าดี 

 174,000.00 172,000.00 CNTR 
0068/61 

02/03/2561 30 

32. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล.สาย
ไสขิง-บ่อหูด หมู่ท่ี1 

 282,000.00 272,000.00 CNTR ? 
0097/61 

22/05/2561 60 

33. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล.สาย
วังยาง หมู่ท่ี3 

 282,000.00 271,500.00 CNTR-
0112/61 

06/07/2561 60 

34. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล.สาย
หนองยาว หมู่ท่ี4 

 280,000.00 266,000.00 CNTR 
0058/61 

30/01/2561 60 

35. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

บุกเบิกถนนสายนาย
เฉี้ยง- รพ.สต บ้านบน
โพธ์ิหมู่ท่ี5 

 199,700.00 199,000.00 CNTR 
0098/61 

22/05/2561 60 

36. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล.สาย
เทวดาหน้าช้าง หมู่ท่ี 7 

 280,000.00 272,000.00 CNTR 
0099/61 

24/05/2561 60 
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37. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ต่อเติมอาคาร
ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าดี 

 70,000.00 70,000.00 CNTR 
0063/61 

26/02/2561 30 

38. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนหินคลุก
สายเขาไคร หมู่ท่ี 3 

เงินสะสม 41,000.00 41,000.00 CNTR 
0071/61 

16/03/2561 30 

39. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนน คสล.
สายมะม่วงทอง(หน้า
บ้านนางกุศล ดาษดา) 
หมู่ท่ี 4 

เงินสะสม 39,400.00 39,400.00 CNTR-
0075/61 

22/03/2561 30 

40. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนหินคลุก
สายนายบุญสม หมู่ท่ี 
5 

เงินสะสม 37,500.00 37,500.00 CNTR-
0072/61 

16/03/2561 15 

41. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนสายนาย
แพะ-ตาฟุ้ง ยายผ่อง 
หมู่ท่ี 2,4 

เงินสะสม 39,000.00 39,000.00 CNTR 
0077/61 

27/03/2561 15 

42. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์
สายดินดอน ? ป่าตอ 
หมู่ท่ี 3 

เงินสะสม 488,000.00 484,000.00 CNTR 
0073/61 

16/03/2561 30 

43. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนสายดิน
ดอน - ป่าตอ(บริเวณ
สะพานป่าตอ) หมู่ท่ี 3 

เงินสะสม 30,700.00 30,700.00 CNTR-
0075/61 

22/03/2561 30 

44. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนน คสล.
สายเทวดา (บริเวณ
สวนนายเพ็ง จิตรเพ็ง) 
หมู่ท่ี 6 

เงินสะสม 116,700.00 116,000.00 CNTR-
087/61 

20/04/2561 30 

45. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมไหล่ทางถนน 
คลส.สายศาลาสังกะสี 
เกาะตานาค หมู่ท่ี 2,4 

เงินสะสม 44,000.00 44,000.00 CNTR-
0075/61 

22/03/2561 30 

46. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมไหล่ทางถนน
สายดินดอน ? ป่าตอ 
(บริเวณท่อลอดเหลี่ยม) 
หมู่ท่ี 3 

เงินสะสม 60,500.00 60,500.00 CNTR-
0076/61 

27/03/2561 30 

47. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมไหล่ทางถนน 
คสล.สายหนองยาว 

เงินสะสม 37,300.00 37,300.00 CNTR-
0076/61 

27/03/2561 30 
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(ร้านลานสกาพิชซ่า) 
หมู่ท่ี 4 

48. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมไหล่ทางถนน 
คสล.สายพังแตระ หมู่
ท่ี 4,5 

เงินสะสม 22,700.00 15,000.00 CNTR 
0077/61 

27/03/2561 15 

49. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมไหล่ทางถนน
สายเทวดา (บริเวณ
หน้าสวนนางกฤตษยา 
ตระบันพฤกษ์) หมูท่ี 6 

เงินสะสม 354,000.00 342,000.00 CNTR-
0090/61 

08/05/2561 45 

50. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมไหล่ทางถนน
สายทางกรวด (บริเวณ
ห้วยคุด) หมูท่ี 6 

เงินสะสม 39,400.00 39,000.00 CNTR 
0085/61 

17/04/2561 30 

51. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมคอสะพานวัด
วอฝั่งซ้าย ม.2 

เงินสะสม 23,400.00 23,400.00 CNTR-
0076/61 

27/03/2561 30 

52. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการฝึกอบรม
อาชีพกลุ่มสตรี แม่บ้าน 

 15,000.00 4,941.00 00 01/05/2561 3 

  461.00 00 29/05/2561 5 

  5,800.00 00 03/05/2561 0 

53. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมพัฒนา
อาชีพเพ่ือเพิ่มรายได้
ลดรายจ่ายและพัฒนา
องค์ความรู้ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

 15,000.00 7,674.00 CNTR-
0059/61 

09/02/2561 1 

  6,300.00 00 09/02/2561 1 

54. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและกีฬา
นันทนาการ 

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ 

 100,000.00 55,100.00 CNTR 
0046/61 

08/01/2561 4 

  26,597.00 
CNTR 

0048/61 
10/01/2561 2 
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  9,015.00 
CNTR 

0047/61 
10/01/2561 3 

  8,400.00 
CNTR-

0049/61 
10/01/2561 2 

55. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและกีฬา
นันทนาการ 

โครงการสนับสนุน
อาหารเสริมนมให้แก่
เด็กในโรงเรียนต าบล
ท่าดี 

 728,156.00 339,188.00 CNTR 
0028/61 

01/11/2560 146 

56. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและกีฬา
นันทนาการ 

โครงการงานมังคุด
หวานและของดีลาน
สกา 

 60,000.00 60,000.00 CNTR 
0124/61 

22/08/2561 7 

57. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและกีฬา
นันทนาการ 

โครงการส่งเสริมการ
ออกก าลังกายของ
ประชาชน และกีฬา
ต้านยาเสพติด 

 200,000.00 24,000.00 000 07/07/2561 2 

  46,118.00 
CNTR 

0111/61 
04/07/2561 2 

  6,935.00 
CNTR 

0110/61 
04/07/2561 2 

  5,000.00 
CNTR 

0109/61 
04/07/2561 2 

  3,840.00 00 04/06/2561 2 

58. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและกีฬา
นันทนาการ 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันแก่เด็ก
ในโรงเรียนต าบลท่าดี 

 1,520,000.00 300,000.00 1/2561 02/10/2560 360 
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  180,000.00 2/2561 02/10/2560 360 

  136,000.00 3/2561 02/10/2560 360 

  174,000.00 4/2561 02/10/2560 360 

  238,000.00 17/2561 02/10/2560 360 

  122,000.00 18/2561 02/10/2560 360 

  154,000.00 19/2561 02/10/2560 360 

  152,000.00 20/2561 02/10/2560 360 

59. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการส่งเสริม สร้าง
จิตส านึกการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 15,000.00 4,800.00 00 23/07/2561 2 

  4,970.00 00 23/07/2561 2 

60. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการจัดการขยะ
แบบครบวงจร 

 60,000.00 7,420.00 CNTR 
0095/61 

17/05/2561 7 

  1,500.00 00 15/05/2561 3 

  8,100.00 00 11/09/2561 1 

  12,500.00 
CNTR-

0136/61 
12/08/2561 1 

  3,940.00 00 22/08/2561 7 

  7,000.00 
CNTR-

0135/61 
06/09/2561 7 

  2,240.00 00 10/09/2561 1 

  2,345.00 00 10/10/2561 2 

  2,360.00 00 24/08/2561 1 

  5,620.00 
CNTR-

0134/61 
07/10/2561 7 
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61. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกคลองปริก
(บริเวณสะพานปาก
ปริก) หมูท่ี 7 

เงินสะสม 48,000.00 47,500.00 CNTR-
0085/61 

18/04/2561 30 

62. การพัฒนาด้าน
การเมืองการปกครอง
การบริหารงาน 

โครงการจัดอบรมเพ่ือ
ส่งเสริมความรู้ ความ
เข้าใจด้านกฎหมาย 
ประชาธิปไตย และ
ด้านอื่น ๆ แก่
ประชาชนในต าบลท่าดี 

 15,000.00 460.00 00 12/09/2561 7 

  2,000.00 00 12/09/2561 7 

  11,100.00 00 19/09/2561 1 

63. การพัฒนาด้าน
การเมืองการปกครอง
การบริหารงาน 

โครงการประเมินความ
พึงพอใจด้านบริการ 

 30,000.00 25,000.00 CNTR-
0141/61 

02/07/2561 70 

64. การพัฒนาด้าน
การเมืองการปกครอง
การบริหารงาน 

โครงการซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ 

 140,000.00 5,600.00 CNTR-
0038/61 

25/11/2560 3 

  31,200.00 
CNTR ? 

0084/61 
12/04/2561 7 

  62,274.00 
CNTR-

0118/61 
31/07/2561 30 

  26,790.00 
CNTR-

0107/61 
21/06/2561 7 

65. การพัฒนาด้าน
การเมืองการปกครอง
การบริหารงาน 

โครงการจัดท าแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

 150,000.00 34,966.00 CNTR-
0103/61 

05/06/2561 7 

66. การพัฒนาด้าน
การเมืองการปกครอง
การบริหารงาน 

โครงการ
ประชาสัมพันธ์การ
ช าระภาษีและรับช าระ
ภาษี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2561 

 10,000.00 9,240.00 CNTR-
0040/61 

27/11/2560 7 
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67. การพัฒนาด้าน
การเมืองการปกครอง
การบริหารงาน 

โครงการอุดหนุนศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสาร การ
จัดซ้ือ จัดจ้างของ 
อปท.อ าเภอลานสกา 

 30,000.00 

    

68. การพัฒนาด้าน
การเมืองการปกครอง
การบริหารงาน 

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง อบต.ท่าดี 

 0.00 0.00 0 - - 

69. การพัฒนาด้าน
การเมืองการปกครอง
การบริหารงาน 

กิจกรรมให้ความรู้ 
เรื่อง ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้กับบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 0.00 0.00 0  - 

70. การพัฒนาด้าน
การเมืองการปกครอง
การบริหารงาน 

กิจกรรมยกย่องและ
เชิดชูเกียรติแก่บุคคล 
หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 
ผู้ท าคุณประโยชน์หรือ
เข้าร่วมในกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าดี 

 0.00 0.00 0 - - 

71. การพัฒนาด้าน
การเมืองการปกครอง
การบริหารงาน 

กิจกรรมประกาศ
เจตจ านงต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 0.00 0.00 0 - - 

72. การพัฒนาด้าน
การเมืองการปกครอง
การบริหารงาน 

มาตรการการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 

 0.00 0.00 0 - - 

73. การพัฒนาด้าน
การเมืองการปกครอง
การบริหารงาน 

กิจกรรม สร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน 

 0.00 0.00 0 - - 

74. การพัฒนาด้าน
การเมืองการปกครอง
การบริหารงาน 

กิจกรรม ควบคุมการ
เบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

 0.00 0.00 0 - - 
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75. การพัฒนาด้าน
การเมืองการปกครอง
การบริหารงาน 

โครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซ้ือ 
จัดจ้าง 

 0.00 0.00 0 - - 

76. การพัฒนาด้าน
การเมืองการปกครอง
การบริหารงาน 

กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการ
บริการประชาชน
เพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ 

 0.00 0.00 0 - - 

77. การพัฒนาด้าน
การเมืองการปกครอง
การบริหารงาน 

โครงการลดขั้นตอน
และระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ 

 0.00 0.00 0 - - 

78. การพัฒนาด้าน
การเมืองการปกครอง
การบริหารงาน 

มาตรการการมอบ
อ านาจอนุมัติ อนุญาต 
สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอน
การปฏิบัติราชการ 

 0.00 0.00 0 - - 

79. การพัฒนาด้าน
การเมืองการปกครอง
การบริหารงาน 

มาตรการมอบอ านาจ
ของนายก อบต. 

 0.00 0.00 0 - - 

80. การพัฒนาด้าน
การเมืองการปกครอง
การบริหารงาน 

มาตรการการออก
ค าสั่งมอบหมายของ
นายก อบต. ปลัด 
อบต. และหัวหน้าส่วน
ราชการ 

 0.00 0.00 0 - - 

81. การพัฒนาด้าน
การเมืองการปกครอง
การบริหารงาน 

มาตรการ จัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ 

 0.00 0.00 0 - - 

82. การพัฒนาด้าน
การเมืองการปกครอง
การบริหารงาน 

มาตรการ ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบท้ังภาครัฐ
และองค์กรอิสระ 

 0.00 0.00 0 - - 

83. การพัฒนาด้าน
การเมืองการปกครอง
การบริหารงาน 

มาตรการ แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน 

 0.00 0.00 0 - - 
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84. การพัฒนาด้าน
การเมืองการปกครอง
การบริหารงาน 

การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการเงิน 
การคลัง พัสดุ และ
ทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนต าบล และ
การรับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการเงินการ
คลัง 

 0.00 0.00 0 - - 

85. การพัฒนาด้าน
การเมืองการปกครอง
การบริหารงาน 

กิจกรรมการด าเนินงาน
ของศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าดี 

 0.00 0.00 0 - - 

86. การพัฒนาด้าน
การเมืองการปกครอง
การบริหารงาน 

กิจกรรม รายงานผล
การตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับทราบ 

 0.00 0.00 0 - - 

87. การพัฒนาด้าน
การเมืองการปกครอง
การบริหารงาน 

มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการการ
จัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าดี 

 0.00 0.00 0 - - 

88. การพัฒนาด้าน
การเมืองการปกครอง
การบริหารงาน 

กิจกรรมประชุม
ประชาคมหมู่บ้านและ
ประชาคมต าบล 
ประจ าปี 

 0.00 0.00 0 - - 

89. การพัฒนาด้าน
การเมืองการปกครอง
การบริหารงาน 

มาตรการแต่งตั้ง
ตัวแทนประชาคมเข้า
ร่วมสังเกตุการณ์ในการ
จัดหาพัสดุ 

 0.00 0.00 0 - - 

90. การพัฒนาด้าน
การเมืองการปกครอง
การบริหารงาน 

มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 0.00 0.00 0 - - 
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91. การพัฒนาด้าน
การเมืองการปกครอง
การบริหารงาน 

โครงการจัดท ารายงาน
การควบคุมภายใน 

 0.00 0.00 0 - - 

92. การพัฒนาด้าน
การเมืองการปกครอง
การบริหารงาน 

กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

 0.00 0.00 0 - - 

93. การพัฒนาด้าน
การเมืองการปกครอง
การบริหารงาน 

กิจกรรมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ การ
จ่าย และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าดี 

 

 0.00 0.00 0 - - 

94. การพัฒนาด้าน
การเมืองการปกครอง
การบริหารงาน 

กิจกรรมการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ก ากับดูแล 
การจัดหาพัสดุและ
ทรัพย์สิน การใช้
ประโยชน์ทรัพย์สิน 
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าดี 

 0.00 0.00 0 - - 

95. การพัฒนาด้าน
การเมืองการปกครอง
การบริหารงาน 

กิจกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

 0.00 0.00 0 - - 

96. การพัฒนาด้าน
การเมืองการปกครอง
การบริหารงาน 

ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงาน
ส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างต าบลท่าดี 

 15,000.00 14,681.00 00 03/09/2561 5 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2561 
อบต.ท่าดี ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตร ์

แผนการ
ด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติ
งบประมาณ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ าน
วน 

โครง
การ 

งบประ
มาณ 

จ าน
วน 

โครง
การ 

งบประ
มาณ 

จ าน
วน 

โครง
การ 

งบประ
มาณ 

จ าน
วน 

โครง
การ 

งบประ
มาณ 

จ าน
วน 

โครง
การ 

งบประ
มาณ 

1.การพัฒนาด้านสังคมและคณุภาพชีวิต 50.0 17.68 40.0 18.30 22.0 15.50 20.0 15.49 19.0 0.83 

2.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 82.0 44.47 32.0 6.11 29.0 3.70 29.0 3.70 28.0 3.55 

3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 8.0 0.34 5.0 0.11 2.0 0.03 2.0 0.03 2.0 0.03 

4.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ 

11.0 3.90 8.0 2.77 5.0 2.04 5.0 2.01 4.0 0.58 

5.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9.0 0.98 4.0 0.13 3.0 0.11 3.0 0.11 3.0 0.11 

6.การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองการบริหารงาน 54.0 0.98 50.0 0.44 35.0 0.22 6.0 0.22 6.0 0.22 
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