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1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1) แผนงานเคหะและชมุชน

1 โครงการหลังฝนถนนดี งบประมาณ      388,000.00 บาท

2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1 โครงการซักซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ ประจ าปี 

2561
งบประมาณ         26,301.40 บาท

2 โครงการบริหารจัดการศูนย์ อปพร. ต าบลรังกาใหญ่ งบประมาณ      145,600.00 บาท
3 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ งบประมาณ         51,348.00 บาท
4 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ดับเพลิง งบประมาณ           9,600.00 บาท

2) แผนงานการศึกษา

1 โครงการจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน งบประมาณ         29,600.00 บาท
2 โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจ าปี งบประมาณ         35,000.00 บาท
3 โครงการน าเด็กเล็กศึกษาแหล่งเรียนรู้ เสริมประสบการณ์ งบประมาณ         38,150.00 บาท
4 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมส าหรับเด็กและเยาวชนต าบลรังกาใหญ่ งบประมาณ         30,000.00 บาท
5 โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ      525,000.00 บาท
6 โครงการเงินรายหัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ      357,000.00 บาท
7 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน   งบประมาณ    1,001,322.08 บาท
8 โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ      213,486.00 บาท
9 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน งบประมาณ    2,222,000.00 บาท

3) แผนงานสาธารณสุข
1 โครงการประชาคมเพือ่จัดท าแผนสุขภาพชุมชน งบประมาณ         20,000.00 บาท
2 โครงการเฝ้าระวังภาวะการขาดสารไอโอดีน งบประมาณ         19,550.00 บาท
3 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายเพือ่สุขภาพ งบประมาณ         23,650.00 บาท
4 โครงการอบรมอาสาสมัครในการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณ         14,800.00 บาท
5 โครงการอุดหนุนงบประมาณให้กับศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน งบประมาณ      150,000.00 บาท
6 โครงการสบทบงบประมาณส าหรับสนับสนุนการด าเนินงานกองทุนหลักประกัน

สุขภาพเทศบาลต าบลรังกาใหญ่
งบประมาณ 400,000.00     บาท

ผลการปฏบิัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(ตามแผนพัฒนาสีป่ี พ.ศ. 2561-2564)
ครั้งที่ 1   รอบเดือนเมษายน

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ (ผ01)
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4) แผนงานสังคมสงเคราะห์
1 โครงการฝึกอบรมเพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ งบประมาณ      293,700.00 บาท

5) แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
-

6) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา งบประมาณ         97,979.00 บาท
2 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจ าปี งบประมาณ         40,000.00 บาท
3 โครงการส่งเรือยาวเข้าแข่งขันงานเทศกาล เทีย่วพิมาย งบประมาณ      182,600.00 บาท

7) แผนงานงบกลาง
1 โครงการเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ  10,284,300.00 บาท
2 โครงการเบีย้ยังชีพผู้พิการ งบประมาณ    1,909,600.00 บาท
3 โครงการเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณ         70,000.00 บาท

3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1) แผนงานสร้างความเขม้แขง็และชมุชน

1 โครงการตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทย ยิ้มได้ งบประมาณ           9,919.00 บาท
2 โครงการส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ  และผู้ทีส่นใจ งบประมาณ         26,640.00 บาท
3 โครงการส่งเสริมการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจ พอเพียง งบประมาณ      149,160.00 บาท

2) แผนงานการเกษตร
-

4.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสิง่แวดล้อม
1) แผนงานเคหะและชมุชน
1 โครงการฝังกลบขยะมูลฝอย งบประมาณ      195,000.00 บาท
2 โครงการอบรมการจัดการขยะมูลฝอย งบประมาณ         59,850.00 บาท
3 โครงการจัดหาภาชนะรองรับขยะ งบประมาณ      149,800.00 บาท
4 โครงการรณรงค์งดใช้ภาชนะโฟมในการบรรจุอาหาร งบประมาณ         15,600.00 บาท

2) แผนงานการเกษตร
1 โครงการประชาสัมพันธ์ด้านความรู้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม งบประมาณ           2,950.00 บาท
2 โครงการก าจัดวัชพืชและท าความสะอาดแหล่งน้ า งบประมาณ         49,500.00 บาท
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5.  ยทุธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1) แผนงานบริหารงานทัว่ไป
1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดุงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และ

บุคลากรของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่
งบประมาณ      197,070.00 บาท

2 โครงการจัดท าประชาคม งบประมาณ                      -   บาท
3 โครงการจัดท าแผนและเทศบัญญัติต่างๆ งบประมาณ           6,368.00 บาท
4 โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การช าระภาษี งบประมาณ         12,467.00 บาท
5 โครงการท าประกันภัยรถยนต์ของเทศบาล งบประมาณ 6,131.16          บาท
6 โครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมของราชการ งบประมาณ         75,010.00 บาท

2) แผนงานรักษาความสงบภายใน
1 โครงการท าประกันภัยรถยนต์ของเทศบาล งบประมาณ 5,609.03          บาท
2 โครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมของราชการ งบประมาณ 14,610.00        บาท

3) แผนงานการศึกษา
1 โครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมของราชการ งบประมาณ 2,422.88          บาท

3) แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
-

5) แผนงานเคหะและชมุชน
1 โครงการท าประกันภัยรถยนต์ของเทศบาล งบประมาณ 9,615.42          บาท
2 โครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมของราชการ งบประมาณ         76,757.60 บาท
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2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
6) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานเทศกาลเทีย่วพิมาย งบประมาณ      200,000.00 บาท

5.  ยทุธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1) แผนงานบริหารงานทัว่ไป

-

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน  (ผ 02)
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5.  ยทุธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1) แผนงานบริหารงานทัว่ไป
1 เก้าอี้ส านักงานมีล้อเล่ือน จ านวน 2 ตัว งบประมาณ 2,900.00          บาท
2 โต๊ะหมู่บูชา จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 8,500.00          บาท

2) แผนงานรักษาความสงบภายใน
1 เคร่ืองเสียงรถโฆษณา จ านวน 1 ชุด งบประมาณ         19,902.00 บาท

3) แผนงานการศึกษา
-

4) แผนงานสาธารณสุข
-

5) แผนงานเคหะและชมุชน
เคร่ืองพ่นหมอกควัน งบประมาณ 58,500.00        บาท

บัญชีครุภณัฑ์ (ผ 08)


