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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1) แนวทางก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหเ้ปน็ไปดว้ยความสะดวก

1 โครงการวางท่อ คสล. สายบา้นนางอัญชลี  บญุอยู่ - นายศิวเศก เหล็กพิมาย 
 หมูที่ 6  บา้นหนองน้า้กิน*

งบประมาณ 345,000.00 บาท

2 โครงการวางท่อระบายน้า้  คสล. สายบา้นนายบริพัฒน ์- บา้นนายไสว  
เปล่ืองโนนสูง  หมูท่ี่ 7 บา้นรังกานอ้ย*

งบประมาณ 148,000.00 บาท

3 โครงการวางท่อระบายน้า้ คสล. สายบา้นนายมานพ ใฝ่ค้า - ศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนหมูท่ี่ 5 บา้นตะปนั*

งบประมาณ 346,000.00 บาท

4 โครงการหลังฝนถนนดี* งบประมาณ 150,000.00 บาท

2) แนวทางก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและโคมไฟฟ้าสาธารณะ
-

3) แนวทางก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา
-

4) แนวทางพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร และการอุปโภค-บริโภค
-

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
1) แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมดา้นการศึกษา

1 โครงการการจัดซ้ือหนงัสือพิมพ์ประจ้าหมูบ่า้น งบประมาณ 24,600.00 บาท
2 โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแหง่ชาติประจ้าปี งบประมาณ 35,000.00 บาท
3 โครงการน้าเด็กเล็กศึกษาแหล่งเรียนรู้เสริมประสบการณ์ งบประมาณ 80,000.00 บาท
4 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมส้าหรับเด็กและเยาวชนต้าบลรังกาใหญ่ งบประมาณ 111,160.00 บาท
5 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา งบประมาณ 945,000.00 บาท

(ค่าอาหารกลางวันและค่าวัสดุรายหวั ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

2) แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมดา้นสุขภาพอนามยั
1 ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาคมเพื่อจัดท้าแผนสุขภาพชุมชน งบประมาณ 18,850.00 บาท
2 โครงการปอ้งกันเด็กจมน้า้ งบประมาณ 25,985.00 บาท
3 โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกก้าลังกายบคุคลากรเทศบาลต้าบลรังกา

ใหญ่
งบประมาณ 12,500.00 บาท

4 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน จ้านวน 1 เคร่ือง งบประมาณ 58,500.00 บาท

ผลการปฏิบตังิานประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560
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5 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออกก้าลังกาย งบประมาณ 50,000.00 บาท
6 โครงการสนบัสนนุงบประมาณในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน งบประมาณ 150,000.00 บาท

3) แนวทางการพัฒนาและสิง่เสริมสวัสดกิารชมุชน การปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ อปพร.ต้าบลรังกาใหญ่ งบประมาณ 72,480.00 บาท
2 โครงการรณรงค์ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส้าคัญ งบประมาณ 37,760.00 บาท
3 โครงการจัดซ้ือจัดซ้ือปา้ยไฟสามเหล่ียมหยุดตรวจ งบประมาณ 19,000.00 บาท
4 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ งบประมาณ 35,632.00 บาท
5 โครงการจัดท้าสถานที่ที่เอื้อต่อผู้สูงอายุและผู้พิการ* งบประมาณ 46,700.00 บาท
6 โครงการสงเคราะหเ์บีย้ยังชีพผู้สูงอายุ แบบขั้นบนัได ตามช่วงอายุ งบประมาณ 8,478,700.00 บาท
7 โครงการสงเคราะหเ์บีย้ยังชีพคนพิการ งบประมาณ 1,396,000.00 บาท
8 โครงการสงเคราะหเ์บีย้ยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ งบประมาณ 55,500.00 บาท

4) แนวทางปอ้งกัน เฝ้าระวัง รักษาบ้าบดัผู้เสีย่งตดิยาเสพตดิ
-

5) แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมดา้นการกีฬาและนันทนาการ
1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจ้าต้าบล งบประมาณ 122,747.50 บาท
2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต้าบลรังกาใหญ่ งบประมาณ 29,990.00 บาท
3 โครงการส่งเรือยาวเข้าแข่งขันงานเทศกาลเที่ยวพิมาย งบประมาณ 152,000.00 บาท

6) แนวทางการพัฒนาดา้นคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณทีอ้งถ่ิน
-

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
1) แนวทางสนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชพีแก่ชมุชน

1 โครงการตลาดนดัชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ งบประมาณ 44,990.00 บาท
2 โครงการส่งเสริมการด้าเนนิชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 139,160.00 บาท

2) แนวทางส่งเสริมศักยภาพและขดีความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทางเกษตรอินทรีย์ 
 และการแปรรูปสินค้าการเกษตร

-
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิง่แวดล้อม
1) แนวทางส่งเสริมการก้าจัดขยะมลูฝอย เพ่ือใหช้มุชนน่าอยู่
1 โครงการก้าจัดวัชพืชและท้าความสะอาดแหล่งน้า้* งบประมาณ 28,500.00 บาท
2 โครงการฝังกลบขยะมูลฝอย* งบประมาณ 28,800.00 บาท
3 โครงการสนบัสนนุกิจกรรมหมูบ่า้น/สถานศึกษาต้นแบบในการคัดแยกขยะ งบประมาณ 93,940.00 บาท
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2) แนวทางส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
-

5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
1) แนวทางส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทกุภาพส่วน ในการพัฒนาทางการเมอืงและสังคม
1 โครงการจัดท้าประชาคม งบประมาณ 41,826.00 บาท
2 โครงการการรังวัดปกัเขตที่สาธารณะ งบประมาณ 8,730.00 บาท

2) แนวทางส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพของบคุลากรและองค์กรใหม้ขีดีความสามารถในการพัฒนา
1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ บคุลากร งบประมาณ 202,955.00 บาท

2 โครงการจัดท้าแผนและงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี งบประมาณ 8,090.00 บาท
3 โครงการจัดท้าปา้ยประชาสัมพันธ์การช้าระภาษี งบประมาณ 17,000.00 บาท
4 โครงการบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการ งบประมาณ 195,389.00 บาท
5 โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ในการท้างานของเทศบาลต้าบลรังกาใหญ่ งบประมาณ 141,700.00 บาท

หมายเหตุ * โครงการอยู่ระหว่างด าเนนิการ


