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ค ำน ำ 
 
  แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลถ  าใหญ่ ประจ าปี พ.ศ.  2564 ฉบับนี   เป็นแผนที่แยก
ออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนการด าเนินงาน (Action Plan) จัดท าขึ นหลังจากที่ได้มีการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว เพ่ือแสดงถึงเป้าหมายรายละเอียดแผนงาน/โครงการ กิจกรรม งบประมาณ  
ระยะเวลาและแสดงถึงการด าเนินงานจริงทั งหมดในพื นที่ของเทศบาลต าบลถ  าใหญ่  ซึ่งจะท าให้แนวทางในการ
ด าเนินงานมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ น 
 

  เทศบาลต าบลถ  าใหญ่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลถ  าใหญ่ประจ าปี  
พ.ศ. 2564 ฉบับนี  จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการควบคุมการด าเนินการให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ  ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน  และการประเมินผลของเทศบาลต าบลถ  าใหญ่
ต่อไป 
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ส่วนที่  1 
 

บทน ำ 
 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
แผนการด าเนินงานประจ าปีขึ้น  โดยให้มีลักษณะที่แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินงานจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
และการบริหารงบประมาณให้มีความชัดเจนมากขึ้น  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ  มีการประสานและ
บูรณาการ การท างานกับหน่วยงานอ่ืนๆ นอกจากนี้จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารของผู้บริหาร      
เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ได้ผลสัมฤทธิ์กับ
ตามความต้องการของประชาชน 
 เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่  ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงจัดท าแผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยการรวบรวมโครงการและ
กิจกรรมตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และที่ด าเนินงานเองโดยไม่ใช้
งบประมาณและโครงการกิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานอ่ืนที่เข้าด าเนินการในพ้ืนที่ต าบลถ้ าใหญ่     
ภายใตแ้ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ลักษณะของแผนกำรด ำเนินงำน แผนด าเนินงาน เป็นการรวบรวมแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม การพัฒนาที่เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ จะด าเนินการเองและที่หน่วยงานราชการอ่ืนๆ ที่ด าเนินการ    
ในพ้ืนที่ โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 5 ปี ของเทศบาลต าบลถ้ าใหญ ่

วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 

 เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการและกิจกรรม การพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ประจ าปีงบประมาณ 2564  ของเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ 

 เพ่ือก าหนดแนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาให้มีความชัดเจน ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ
กิจกรรมการพัฒนา 

 เพ่ือเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิด
ประสิทธิภาพ 

 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานอ่ืน ในพ้ืนที่ 

 เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมาย ประหยัด ลดความไม่แน่นอน และเป็นการควบคุม 
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ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนด ำเนินงำน 

ขั้นตอนในการด าเนินการจัดท าแผนด าเนินงาน แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 
  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมภิาครัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ จาก 

 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา 5 ปี ที่ด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ 

 โครงการ/กิจกรรมจากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด แล้ว
จัดท าร่างแผนด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนด าเนินงาน แล้วเสนอ                              
ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนด าเนินงาน 

 
  ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนด ำเนินงำน 
 การจัดท าแผนด าเนินงาน  จะช่วยให้การปฏิบัติงานมีความชัดเจน ลดความซ้ าซ้อน เกิดการ
ประสานและบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงาน  ท าให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทาง         
การด าเนินงานต่างๆ  ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้
เทศบาล  น ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และใช้ทรัพยากรการบริหารท้องถิ่น อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะสูงสุด  และท าให้เทศบาลมีทิศทางการด าเนินงานที่ชัดเจน 
ท าให้เทศบาลมีการพัฒนาพ้ืนที่ไม่ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน  ท าให้ได้ทราบล่วงหน้าว่าจะด าเนินการอะไรบ้าง  
เพ่ือประชาชน  ได้ข้อมูลในการติดตาม  และตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
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ผด.01

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ จ านวน คิดเป็นร้อยละ หน่วยงาน

แผนงาน ทีด่ าเนินการ ของโครงการ งบประมาณ ของงบประมาณ รับผิดชอบหลัก

ทัง้หมด ทัง้หมด

1. ดา้นการศึกษา

   1.1  แผนงานการศึกษา 11                           12.50                     6,448,504         15.21                     กองการศึกษา

        

รวม 11                          12.50                     6,448,504        15.21                     

2. ดา้นสิ่งแวดล้อม

   2.1  แผนงานเคหะและชุมชน 2                             2.27                       1,924,000         4.54                           กองสาธารณสุข

(งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล) และส่ิงแวดล้อม

   2.2  แผนงานสาธารณสุข 2                             2.27                       140,000            0.33                       กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

รวม 4                            4.55                       2,064,000        4.87                       

3. ดา้นการเมอืงการปกครอง และบริหารจัดการ

ภายใตห้ลักธรรมาภิบาล

   3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 14                           15.91                     2,464,000         5.81                       ส านักปลัดเทศบาล

   3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1                             1.14                       40,000             0.09                       ส านักปลัดเทศบาล

บัญชสีรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่
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ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ จ านวน คิดเป็นร้อยละ หน่วยงาน

แผนงาน ทีด่ าเนินการ ของโครงการ งบประมาณ ของงบประมาณ รับผิดชอบหลัก

ทัง้หมด ทัง้หมด

   3.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1                             1.14                       3,000               0.01                       ส านักปลัดเทศบาล

รวม 16                          18.18                     2,507,000        5.91                       

4. ดา้นเศรษฐกิจ

   4.1 แผนงานบริหารทัว่ไป 1                             1.14                       30,000             0.07                       ส านักปลัดเทศบาล

   4.2 แผนงานการเกษตร 1                             1.14                       10,000             0.02                       ส านักปลัดเทศบาล

   4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 2                             2.27                       70,000             0.17                       ส านักปลัดเทศบาล

ของชุมชน

   4.4 แผนงานงบกลาง 1                             1.14                       200,000            0.47                      ส านักปลัดเทศบาล

ของชุมชน

รวม 5                            5.68                       310,000           0.73                       

5. ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

   5.1 แผนอุตสาหกรรมและการโยธา 5                             5.68                       4,089,800         9.65                       กองช่าง

(งานก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน/ประปา)

   5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 5                             5.68                       1,350,000         3.18                       กองช่าง

รวม 10                          11.36                     5,439,800        12.83                     



5
ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ จ านวน คิดเป็นร้อยละ หน่วยงาน

แผนงาน ทีด่ าเนินการ ของโครงการ งบประมาณ ของงบประมาณ รับผิดชอบหลัก

ทัง้หมด ทัง้หมด

6. ดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต

   6.1 แผนงานสาธารณสุข 6                             6.82                       1,280,000         3.02                       กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

   6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 4                             4.55                       290,000            0.68                       ส านักปลัดเทศบาล

ของชุมชน

   6.3  แผนงานศาสนาวัฒนธรรม 14                           15.91                     814,000            1.92                       กองการศึกษา

และนันทนาการ

   6.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน 14                           15.91                     1,902,400         4.49                       ส านักปลัดเทศบาล

   6.5 แผนงานงบกลาง 4                             4.55                       15,900,000        37.50                     ส านักปลัด/กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

รวม 42                          47.73                     25,626,200       60.45                     

รวมทุกแผนงาน 88                          42,395,504       

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ 63                           41.72                     1,953,100         4.40                       ทุกกอง

รวมทัง้สิ้น 151                        44,348,604       
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจาก ประมาณ ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ (บาท) หลัก

1 โครงการอบรม พฒันาผู้บริหาร  อบรม พฒันาผู้บริหาร เช่น การท าแผน 30,000        - ศพด. วัดไตรวิทยาราม กองการศึกษา

ครูและบคุลากรทางการศึกษา การสอน การวดัประเมินผลการศึกษา - ศพด. บ้านนาตาแย้ม

การจัดการเรียนรู้และเสริมพฒันา - ศพด. บ้านน  าพุ

การเด็กเล็ก การพฒันาทกัษะการสอน ฯลฯ

2 โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ จัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ 200,000      - ศพด. วัดไตรวิทยาราม กองการศึกษา

ประจ าป ี2564 - ศพด. บ้านนาตาแย้ม

- ศพด. บ้านน  าพุ

3 การจัดกิจกรรมแสดงผลงาน จัดกิจกรรมแสดงผลงานทางการศึกษา 20,000       - ศพด. วัดไตรวิทยาราม กองการศึกษา

ทางการศึกษา วนัวชิาการ ศพด. ในสังกัด การยกย่องเด็กเล็กผู้มีผลการเรียนรู้ - ศพด. บ้านนาตาแย้ม

ที่ดี การมอบประกาศนียบตัรผู้ส าเร็จการศึกษา - ศพด. บ้านน  าพุ

ฯลฯ

แบบ ผด. 02

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา

1.1 แผนงานการศึกษา

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจาก ประมาณ ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ (บาท) หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา

1.1 แผนงานการศึกษา

4 สนับสนุนการจัดกิจกรรม การสนับสนุนการจัดกิจกรรม 30,000       - ศพด. วัดไตรวิทยาราม กองการศึกษา

ส่งเสริมการเรียนรู้ของสถาน ส่งเสริมการเรียนรู้ของสถานศึกษา - ศพด. บ้านนาตาแย้ม

ศึกษาในสังกัด ในสังกัด เช่น กิจกรรมกีฬาเด็กเล็ก - ศพด. บ้านน  าพุ

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

ประชุมผู้ปกครองของนักเรียน

กิจกรรมทางศาสนา ประเพณี 

วฒันธรรมและกิจกรรมอื่นท ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5 โครงการพฒันาผู้ดูแลเด็กและ การพฒันาผู้ดูแลเด็กและบคุลากร 30,000       - ศพด. วัดไตรวิทยาราม

บคุลากรทางการศึกษาในศูนย์ ทางการศึกษาในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก - ศพด. บ้านนาตาแย้ม

พฒันาเด็กเล็กของเทศบาล ของเทศบาล - ศพด. บ้านน  าพุ

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ค่าหนังสือเรียน/ค่าอุปกรณ์ 135,600      - ศพด. วัดไตรวิทยาราม กองการศึกษา

บริหารสถานศึกษา การเรียน/ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน/ - ศพด. บ้านนาตาแย้ม

(ค่าจัดการศึกษา) ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน ใหเ้ด็ก - ศพด. บ้านน  าพุ

นักเรียนในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

จ านวน 3 ศูนย์  จ านวน 120 คน
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจาก ประมาณ ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ (บาท) หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา

1.1 แผนงานการศึกษา

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย จัดท า/จัดหาอาหาร จ้างเหมา 980,000      - ศพด. วัดไตรวิทยาราม กองการศึกษา

บริหารสถานศึกษา ในการประกอบอาหารกลางวนั - ศพด. บ้านนาตาแย้ม

(โครงการอาหารกลางวนั) ใหเ้ด็กนักเรียนในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก - ศพด. บ้านน  าพุ

จ านวน 3 ศูนย์ 

8 โครงการอาหารเสริม (นม) - จัดซื ออาหารเสริม (นม) ใหแ้ก่เด็กเล็ก 383,240      - ศพด. วัดไตรวิทยาราม กองการศึกษา

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ของเทศบาล อายุ 2-5 ป ีในศพด. - ศพด. บ้านนาตาแย้ม

ที่อปท.จัดตั งเองละรับถ่ายโอน - ศพด. บ้านน  าพุ

จ านวน 3 ศูนย์ จ านวน 200 คน

- จัดซื ออาหารเสริม (นม) ใหแ้ก่เด็กนักเรียน 1,379,664 - โรงเรียนบ้านน  าพุ กองการศึกษา

ในสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลต าบลถ  าใหญ่ - โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม

จ านวน 4 โรงเรียน จ านวน 720 คน - โรงเรียนบ้านจ าปา

- โรงเรียนวัดถ  าใหญ่

- โรงเรียนมหาราช 3
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจาก ประมาณ ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ (บาท) หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา

1.1 แผนงานการศึกษา

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (รายหวั) 340,000 - ศพด. วัดไตรวิทยาราม กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนใหเ้ด็กนักเรียนในศูนย์พฒันา - ศพด. บ้านนาตาแย้ม

(เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน เด็กเล็ก  จ านวน 3 ศูนย์ จ านวน 200 คน - ศพด. บ้านน  าพุ

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก : รายหวั)

10 อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. อุดหนุนใหโ้รงเรียน สังกัด สพฐ. 2,880,000    - โรงเรียนบ้านน  าพุ กองการศึกษา

(อาหารกลางวนั) เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท า . - โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม

จัดหาอาหารกลางวนัส าหรับเด็ก - โรงเรียนบ้านจ าปา

ในเขตพื นที่เทศบาลต าบลถ  าใหญ่ - โรงเรียนวัดถ  าใหญ่

จ านวน 5 โรงเรียน จ านวน 720 คน - โรงเรียนมหาราช 3

11 โครงการฝึกอบรมสัมมนา เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา 40,000 ณ สถานทีฝึ่กอบรม กองการศึกษา

และทศันศึกษาดูงาน ครู และ และทศันศึกษาดูงาน ครู และบคุลากร สัมมนาและทัศนศึกษา

บคุลากรทางการศึกษา ทางการศึกษา ดูงาน
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แบบ ผด. 02

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจาก ประมาณ ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ (บาท) หลัก

1 โครงการจ้างเหมา จ้างเหมาเอกชนก าจัดขยะโดยวธิเีผา 1,600,000   พื นที่ กองสาธารณสุข

ก าจัดขยะในสถานที่ หรือฝังกลบ ของเอกชน และส่ิงแวดล้อม

เอกชนหรือราชการ

 

2 จ้างเหมารายบคุคล จ้างเหมารายบคุคลประจ ารถ 324,000 ทต.ถ  าใหญ่ กองสาธารณสุข

เพิ่มประสิทธภิาพ บรรทกุขยะ จ านวน 3 คน และส่ิงแวดล้อม

งานรักษาความสะอาด

และการควบคุมโรค

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด. 02

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจาก ประมาณ ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ (บาท) หลัก

1 โครงการบริหารจัดการขยะ อบรมใหค้วามรู้ประชาชน 40,000        พื นที่ กองสาธารณสุข

ตั งแต่ต้นทาง และแกนน าในการคัดแยกขยะ ต าบลถ  าใหญ่ และส่ิงแวดล้อม

เช่น ค่าวสัดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร

ฯลฯ

2 โครงการจัดหาที่รองรับ จัดหาภาชนะรองรับขยะ 100,000      พื นที่ กองสาธารณสุข

ขยะในพื นที่ต าบลถ  าใหญ่ ภายในพื นที่ต าบลถ  าใหญ่ ต าบลถ  าใหญ่ และส่ิงแวดล้อม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

2.2 แผนงานสาธารณสุข

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่
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แบบ ผด. 02

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจาก ประมาณ ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ (บาท) หลัก

1 โครงการประชุมประชาคม จัดประชุมประชาคมเพื่อทบทวน 20,000         พื นที่ ส านักปลัด

เพื่อจัดท าแผนพฒันาเทศบาล และเพิ่มเติมแผนพฒันาทอ้งถิ่น ต าบลถ  าใหญ่ เทศบาล

ของเทศบาล เช่น ค่าอาหาร

ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม

2 โครงการเทศบาลเคล่ือนที่ ออกหน่วยเคล่ือนที่ส าหรับบริการ 25,000         พื นที่ ส านักปลัด

พบประชาชน ประชาชน ค่าวสัดุ อุปกรณ์ ต าบลถ  าใหญ่ เทศบาล

ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ฯลฯ

3 โครงการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรมวนัเทศบาล เช่น 15,000         เทศบาล ส านักปลัด

วนัเทศบาล ค่าดอกไม้ ธปูเทยีน ค่าปจัจัย ต าบลถ  าใหญ่ เทศบาล

ไทยธรรม ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ฯลฯ

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบรหิารจัดการภายใต้หลักธรรมาภบิาล

    3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจาก ประมาณ ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ (บาท) หลัก

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบรหิารจัดการภายใต้หลักธรรมาภบิาล

    3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

4 โครงการฝึกอบรมและ จัดฝึกอบรม และทศันศึกษา 200,000 พื นที่เปา้หมาย ส านักปลัด

ทศันศึกษาดูงานของผู้บริหาร, ดูงานของผู้บริหาร ,สมาชิก เทศบาล

,สมาชิกสภาเทศบาล, สภาเทศบาลพนักงานเทศบาล, 

พนักงานเทศบาล,ลูกจ้างประจ า, ลูกจ้างประจ าพนักงานจ้าง,

พนักงานจ้าง,ผู้น าชุมชน ผู้น าชุมชนและกลุ่มองค์กร

และกลุ่มองค์กรต่างๆ ต่างๆ  

5 โครงการจัดท าปา้ย จัดท าปา้ยประชาสัมพนัธต่์าง ๆ 72,000         เทศบาล ส านักปลัด

ประชาสัมพนัธ์ ในงานกิจการของเทศบาล ต าบลถ  าใหญ/ เทศบาล

พื นที่เทศบาล

ต าบลถ  าใหญ่

6 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้ จัดฝึกอบรมบคุลากร/ส่ง 300,000       เทศบาลต าบลถ าใหญ/่ ส านักปลัด

บคุลากรเกี่ยวกับการปฏบิติังาน บคุลากรเข้ารับการอบรม หน่วยงานอื่น เทศบาล

7 โครงการจัดท าวารสาร จัดท าวารสารประชาสัมพนัธ์ 110,000       เทศบาล ส านักปลัด

ประชาสัมพนัธเ์กี่ยวกับ ผลปฏบิติังานประจ าปขีองเทศบาล ต าบลถ  าใหญ เทศบาล

กิจการเทศบาล จ านวน 1 ครั ง
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจาก ประมาณ ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ (บาท) หลัก

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบรหิารจัดการภายใต้หลักธรรมาภบิาล

    3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

8 โครงการเลือกตั ง เปน็ค่าใช้จ่ายต่างๆ 1,300,000     พื นที่ ส านักปลัด

นายกเทศมนตรีและ ในการด าเนินการเลือกตั ง ต าบลถ  าใหญ่ เทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและ

นายกเทศมนตรี กรณีครบวาระ

หรือมีต าแหน่งวา่ง

9 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม อบรมคุณธรรมจริยธรรม ใหแ้ก่ 20,000         เทศบาล ส านักปลัด

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ต าบลถ  าใหญ่ เทศบาล

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า

และพนักงานจ้างของเทศบาล

โดยจ่ายเปน็ค่าตอบแทนวทิยากร

ค่าอาหารวา่ง วสัดุอุปกรณ์ ฯลฯ

10 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพ จัดท ากิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ 35,000         พื นที่ กองคลัง

การจัดเก็บภาษรีายได้ ในการจัดเก็บรายได้ เช่น ต าบลถ  าใหญ่

- รณรงค์ประชาสัมพนัธใ์ห้

ช าระภาษี

-ใหบ้ริการออกจัดเก็บภาษี

นอกสถานที่ ฯลฯ
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจาก ประมาณ ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ (บาท) หลัก

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบรหิารจัดการภายใต้หลักธรรมาภบิาล

    3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

11 โครงการจัดท าแผนที่ภาษแีละ จัดท าแผนที่ภาษแีละทะเบยีน 300,000       พื นที่ กองคลัง

ทะเบยีนทรัพย์สิน ทรัพย์สิน ต าบลถ  าใหญ่

12 โครงการปรับปรุง ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตเวปไซด์ / 30,000         เทศบาล ส านักปลัด

อินเตอร์เน็ตต าบล จัดหาเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ต าบลถ  าใหญ่ เทศบาล

ส าหรับบริการ

13 โครงการศูนย์ปฏบิติัการร่วม อุดหนุนงบประมาณ ใหแ้ก่ 30,000         ศูนย์ช่วยเหลือ ส านักปลัด

ในการช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลน  าตก ประชาชน เทศบาล

ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ตามโครงการศูนย์ปฏบิติัการร่วม อ าเภอทุ่งสง

อ าเภอทุ่งสง ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น อ าเภอทุ่งสง 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

14 สนับสนุนการจัดงานรัฐพธิี อุดหนุนงบประมาณใหท้ี่ท าการ 7,000          ที่ท าการปกครอง ส านักปลัด

อ าเภอทุ่งสง ปกครองเภอทุ่งสง  ในการจัดงาน อ าเภอทุ่งสง เทศบาล

รัฐพธิต่ีาง ๆ  ประจ าป ี2564
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แบบ ผด. 02

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจาก ประมาณ ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ (บาท) หลัก

1 โครงการสนับสนุน จัดฝึกอบรมการจัดท าแผนชุมชน 40,000          พื นที่ ส านักปลัด

กระบวนขับเคล่ือนแผนชุมชน หรือการประชุมประชาคม/ผู้น าชุมชน ต าบลถ  าใหญ่ เทศบาล

เพื่อเพิ่มศักยภาพการขับเคล่ือนแผนชุมชน

ระดับชุมชน และระดับต าบล เช่น 

ค่าวทิยากร ค่าวสัดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารวา่ง

และเคร่ืองด่ืม ฯลฯ

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบรหิารจัดการภายใต้หลักธรรมาภบิาล

3.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด. 02

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจาก ประมาณ ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ (บาท) หลัก

1 โครงการสร้างความปรองดอง สนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรม 3,000 พื นที่ ส านักปลัด

สมานฉันทใ์นชุมชน ในการสร้างความปรองดอง ต าบลถ  าใหญ่ เทศบาล

สมานฉันท์

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบรหิารจัดการภายใต้หลักธรรมาภบิาล

    3.3  แผนงานรักษาความสงบภายใน
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แบบ ผด. 02

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจาก ประมาณ ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ (บาท) หลัก

1 โครงการสนับสนุนการทอ่งเที่ยว สนับสนุนการทอ่งเที่ยวต าบลถ  าใหญ่ 30,000 พื นที่ ส านักปลัด

ต าบลถ  าใหญ่สู่ประชาคมอาเซ่ียน สู่ประชาคมอาเซียน ต าบลถ  าใหญ่ เทศบาล

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

   4.1 แผนงานบริหารทั่วไป

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



19
แบบ ผด. 02

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจาก ประมาณ ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ (บาท) หลัก

1 โครงการสนับสนุนศูนย์บริการ สนับสนุนการด าเนินงานศูนย์บริการ 10,000       ศูนย์ ส านักปลัด

และถ่ายทอดเทคโนโลยี ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ถ่ายทอดฯ เทศบาล

การเกษตรประจ าต าบล ประจ าต าบล เช่น ค่าจ าท าแผนพฒันา ส านักงานเกษตร

การเกษตร การรวมกลุ่มและพฒันากลุ่ม อ าเภอ

การฝึกอบรมอาชีพ ฯลฯ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

    4.2 แผนงานการเกษตร



20
แบบ ผด. 02

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจาก ประมาณ ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ (บาท) หลัก

1 ส่งเสริมอาชีพในชุมชน ส่งเสริมอาชีพกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 50,000           พื นที่ ส านักปลัด

ในชุมชน หมู่ที่ 1-10 ต าบลถ  าใหญ่ เทศบาล

เช่นกลุ่มเลี ยงสัตว ์ฯลฯ

2 โครงการสนับสนุนส่งเสริม สนับสนุนวสัดุ อุปกรณ์ใหชุ้มชน 20,000           พื นที่ ส านักปลัด

ชุมชนต าบลถ  าใหญ่ เช่น อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ต าบลถ  าใหญ่ เทศบาล

เพื่อบริการสาธารณะของชุมชน

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

4.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด. 02

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจาก ประมาณ ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ (บาท) หลัก

1 โครงการสมทบกองทนุสวสัดิการ กลุ่มกองทนุสวสัดิการชุมชน 200,000 กองทนุสวสัดิการ ส านักปลัด

ชุมชนต าบลถ  าใหญ่ ต าบลถ  าใหญ่ ชุมชนต าบลถ  าใหญ่ เทศบาล

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

    4.4 แผนงานงบกลาง

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่
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แบบ ผด. 02

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจาก ประมาณ ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ (บาท) หลัก

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้นตาว หมู่ที่ 1 ผิวจราจร 1,265,000  หมู่ที่ 1 กองช่าง

เสริมเหล็กสายบา้นตาว กวา้ง 4 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 524 ม. หรือพื นที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 1 ต าบลถ  าใหญ่ ไม่น้อยกวา่ 2,096 ตร.ม. พร้อมวางทอ่ระบายน  า คสล.

เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 x 1.00 เมตร จ านวน 2 จุด จ านวน 15 ทอ่น

(ตามรายละเอียดรูปแบบและรายการของเทศบาลต าบลถ  าใหญ)่

พร้อมติดตั งปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการปา้ยถาวร  จ านวน 1 ปา้ย

และปา้ยชั่วคราว จ านวน 1 ปา้ย

 

2 โครงการปรับปรุงทอ่ระบายน  า ปรับปรุงทอ่ระบายน  าบา้นเปกิ หมู่ที่ 1 ปรับปรุงทอ่ระบายน  า คสล. 316,000    หมู่ที่ 1 กองช่าง

บา้นเปกิ หมู่ที่ 1 ต าบลถ  าใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร 

(ตามรายละเอียดรูปแบบและรายการของเทศบาลต าบลถ  าใหญ)่

พร้อมติดตั งปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ ปา้ยถาวร จ านวน 1 ปา้ย

และปา้ยชั่วคราว จ านวน 1 ปา้ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจาก ประมาณ ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ (บาท) หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน)

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหว้ยชัน หมู่ที่ 4 ผิวจราจร 485,000    หมู่ที่ 4 กองช่าง

เสริมเหล็กสายหว้ยชัน หมู่ที่ 4 กวา้ง 4.00 ม.  หนา 0.15 ม. ระยะทาง 200 ม. หรือพื นที่ก่อสร้าง

ไม่น้อยกวา่ 800 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร

(ตามรายละเอียดรูปแบบของเทศบาลต าบลถ  าใหญ่ก าหนด) 

พร้อมติดตั งปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ ปา้ยถาวร จ านวน 1 ปา้ย

และปา้ยชั่วคราว จ านวน 1 ปา้ย

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถ  าพระหอ - ช่องชก  หมู่ที่ 6 1,580,000  หมู่ที่ 6 กองช่าง

เสริมเหล็กสายถ  าพระหอ - ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 407 ม. หรือพื นที่

ช่องชก  หมู่ที่ 6 ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 1,628 ตร.ม. (ตามรายละเอียดรูปแบบและรายการ

ของเทศบาลต าบลถ  าใหญ)่ พร้อมติดตั งปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ

(ปา้ยถาวร) จ านวน 1 ปา้ย  และปา้ยชั่วคราว จ านวน 1 ปา้ย

 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้นอ่าวอิแกะ  หมู่ที่ 6 443,800    หมู่ที่ 10 กองช่าง

เสริมเหล็กสายบา้นอ่าวอิแกะ ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 200 ม. หรือพื นที่

หมู่ที่ 6 ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 800 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหนิคลุกข้างละ  0.30 ม.

(ตามรายละเอียดรูปแบบและรายการของเทศบาลต าบลถ  าใหญ)่ 

พร้อมติดตั งปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการปา้ยถาวร  จ านวน 1 ปา้ย

และปา้ยชั่วคราว จ านวน 1 ปา้ย
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แบบ ผด. 02

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจาก ประมาณ ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ (บาท) หลัก

1 โครงการติดตั งไฟฟา้สาธารณะ ติดตั งไฟฟา้สาธารณะทกุชุมชน 400,000     ชุมชนในเขต กองช่าง

พร้อมพาดสายไฟดับทกุชุมชน ในเขตเทศบาลต าบลถ  าใหญ่  ท.ต. ถ  าใหญ่ 

2 ปรับปรุงทอ่ระบายน  า ปรับปรุงที่ระบายน  าภายในต าบล  250,000      พื นที่ในเขต กองช่าง

ภายในต าบล ม.1-10 หมู่ที่ 1 - 10  ท.ต.ถ  าใหญ่ 

3 โครงการซ่อมแซม หลุ่ม บอ่ ถนน ซ่อมแซม หลุม บอ่ ในเขต 250,000  ถนนในเขต กองช่าง

ในเขตเทศบาลต าบลถ  าใหญ่ เทศบาลต าบลถ  าใหญ่ รับผิดชอบ

อันเนื่องมาจากภยัพบิติั ทต.ถ  าใหญ่

4 โครงการติดตั งกระจกส่องโค้ง ติดตั งกระจกส่องโค้ง   ภายในเขต 50,000  ถนนในเขต กองช่าง

ภายในเขตเทศบาลต าบลถ  าใหญ่ เทศบาลต าบลถ  าใหญ่ รับผิดชอบ

ทต.ถ  าใหญ่

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.2  แผนงานเคหะและชุมชน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจาก ประมาณ ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.2  แผนงานเคหะและชุมชน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

5 โครงการขยายเขตไฟฟา้ อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาค 400,000      พื นที่เทศบาล กองช่าง/

และระบบจ าหน่ายไฟฟา้ อ าเภอทุ่งสง และการไฟฟา้ ต าบลถ  าใหญ่ กฟภ.

หมู่ที่ 1- 10 ส่วนภมูิภาคอ าเภอร่อนพบิลูย์ สาขาทุ่งสง/

ร่อนพบิลูย์
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แบบ ผด. 02

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจาก ประมาณ ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ (บาท) หลัก

1 โครงการเฝ้าระวงั  ปอ้งกัน - เปน็ค่าใช้จ่ายในการปอ้งกันและควบคุม 30,000       พื นที่เทศบาล กองสาธารณสุข

และควบคุมโรคติดต่อ โรคพษิสุนัขบา้ โรคไข้เลือดออก  โรคติดเชื อ ต าบลถ  าใหญ่ และส่ิงแวดล้อม

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น ค่าวสัดุ 

อุปกรณ์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ

2 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพ จ้างเหมาบคุลากรผู้มีวฒิุด้านสาธารณสุข 360,000 เทศบาล กองสาธารณสุข

การปฏบิติังาน ปฏบิติังานในต าแหน่งผู้ช่วยนักวชิาการ ต าบลถ  าใหญ่ และส่ิงแวดล้อม

ด้านสาธารณสุข สุขาภบิาล จ านวน 2 คน

3 โครงการสัตวป์ลอดโรค ควบคุมปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ 75,000 หมู่ที่ 1 - 10 กองสาธารณสุข

คนปลอดดภยัจาก ในสัตวเ์ลี ยง สุนัข แมว เช่น และส่ิงแวดล้อม

โรคพษิสุนัขบา้ ค่าวคัซีน และวสัดุอุปกรณ์ ฯลฯ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

   6.1 แผนงานสาธารณสุข
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจาก ประมาณ ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ (บาท) หลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

   6.1 แผนงานสาธารณสุข

4 โครงการส ารวจข้อมูลสัตวเ์ลี ยง เปน็ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน 15,000 หมู่ที่ 1 - 10 กองสาธารณสุข

และขึ นทะเบยีนตามโครงการ ผู้ส ารวจประชากรสุนัข แมว และส่ิงแวดล้อม

สัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั

จากโรคพษิสุนัขบา้

5 โครงการงานแพทย์ฉุกเฉิน ค่าจ้างเหมาบริการบคุคล 240,000 เทศบาล กองสาธารณสุข

ภายนอกปฏบิติังานการแพทย์ ต าบลถ  าใหญ่ และส่ิงแวดล้อม

ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

6 โครงการพระราชด าริ อุดหนุนใหค้ณะกรรมการชุมชน 560,000     ชุมชนในพื นที่ กองสาธารณสุข

ด้านสาธารณสุข จ านวน 28 ชุมชน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่าย ทต. ถ  าใหญ่ และส่ิงแวดล้อม

สนับสนุนการด าเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

ชุมชนละ 3 โครงการ
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แบบ ผด. 02

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจาก ประมาณ ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ (บาท) หลัก

1 โครงการสนับสนุนและส่งเสริม สนับสนุนและส่งเสริมศูนย์พฒันา 40,000             พื นที่เทศบาล ส านักปลัด

ศูนย์พฒันาครอบครัวในชุมชน ครอบครัวในชุมชนต าบลถ  าใหญ่ ต าบลถ  าใหญ่ เทศบาล

เทศบาลต าบลถ  าใหญ่ เช่น ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน หรือ 

กิจกรรมต่าง ๆ หรือกิจกรรมต่าง ๆ

ของศูนย์พฒันาครอบครัวในชุมชน

2 โครงการพฒันาคุณภาพชีวติ สนับสนุนและส่งเสริมการพฒันา 70,000             พื นที่เทศบาล ส านักปลัด

เด็ก คนชรา คนพกิาร คุณภาพชีวติของเด็ก คนชรา ต าบลถ  าใหญ่ เทศบาล

ผู้ด้อยโอกาส และผู้ปว่ยเอดส์ คนพกิาร ผู้ด้อยโอกาส และผู้ปว่ย

เอดส์ ฯลฯ

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

    6.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจาก ประมาณ ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ (บาท) หลัก

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

    6.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

3 โครงการสนับสนุนและส่งเสริม สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม 50,000            พื นที่เทศบาล ส านักปลัด

สภาเด็กและเยาวชน ของสภาเด็กและเยาวชน เช่น ต าบลถ  าใหญ่ เทศบาล

การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 

หรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของเด็ก

และเยาวชนในต าบลถ  าใหญ่ ฯลฯ

4 โครงการรดน  าด าหวัผู้สูงอายุ ค่าใช่จ่ายในการจัดงานรดน  าด าหวั 130,000           พื นที่เทศบาล ส านักปลัด

ผู้สูงอายุ เช่น ค่าวสัดุ อุปกรณ์ ต าบลถ  าใหญ่ เทศบาล

ค่าอาหาร ฯลฯฃ
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แบบ ผด. 02

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจาก ประมาณ ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ (บาท) หลัก

1 โครงการสนับสนุนการแข่งขัน สนับสนุนงบประมาณ,วสัดุ 300,000             พื นที่เทศบาล กองการศึกษา

กีฬาประจ าต าบลและการแข่งขัน อุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬา ต าบลถ  าใหญ่

กีฬาต่าง ๆ ประจ าต าบล ,การแข่งขันกรีฑา

นักเรียนและประชาชน ,

การแข่งขันกีฬาต่างๆ

2 โครงการสนับสนุนส่ง สนับสนุนการส่งนักกีฬาเข้าร่วม 10,000               สถานที่ กองการศึกษา

นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ที่นักกีฬา

กีฬาในระดับต่าง ๆ กับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น ค่าชุด เข้าร่วมแข่งขัน

อุปกรณ์กีฬา เคร่ืองด่ืม เวชภณัฑ์

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

   6.3 แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจาก ประมาณ ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ (บาท) หลัก

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

   6.3 แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

3 โครงการฝึกอบรมทกัษะกีฬา ฝึกอบรมทกัษะกีฬาพื นฐาน 40,000               พื นที่เทศบาล กองการศึกษา

พื นฐานใหเ้ด็กและเยาวชน ใหเ้ด็กและเยาวชนในต าบลถ  าใหญ่ ต าบลถ  าใหญ่

ในต าบลถ  าใหญ่ เช่น ค่าวทิยากร ผู้ฝึกสอน 

อุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าเช่า ฯลฯ

4 โครงการสนับสนุนศูนย์กีฬา สนับสนุนการด าเนินกิจกรรม 80,000 ชุมชนในพื นที่ กองการศึกษา

และสุขภาพย่อย หมู่ที่ 1 - 10 ของศูนย์กีฬาและสุขภาพย่อย ต าบลถ  าใหญ่

หมู่ที่ 1 - 10

5 โครงการส่งเสริมงานประเพณี สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 50,000               ชุมชนในพื นที่ กองการศึกษา

ศาสนา และวฒันธรรม ประเพณีต่าง ๆ การท านุบ ารุง ต าบลถ  าใหญ่

ฟื้นฟ ูสืบทอดด้านศาสนา 

ศิลปวฒันธรรม และภมูิปญัญา

ทอ้งถิ่น

6 โครงการปฎบิติัธรรม จัดกิจกรรมปฏบิติัธรรม 50,000              สถานที่ กองการศึกษา

ปลีะ 1 ครั ง ปฏบิติัธรรม
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจาก ประมาณ ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ (บาท) หลัก

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

   6.3 แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

7 โครงการสนับสนุน อุดหนุนงบประมาณใหท้ี่ท าการ 15,000              ที่ท าการปกครอง กองการศึกษา

งานประเพณีเดือนสิบ ปกครองเภอทุ่งสง ตามโครงการ อ าเภอทุ่งสง

จัดงานประเพณีเดือนสิบ ประจ าปี

2564

8 โครงการสนับสนุนการจัดงาน อุดหนุนงบประมาณใหท้ี่ท าการ 65,000              ที่ท าการปกครอง กองการศึกษา

เทศกาลประเพณีชักพระ ปกครองเภอทุ่งสง ตามโครงการ อ าเภอทุ่งสง

อ าเภอทุ่งสง จัดงานประเพณีชักพระอ าเภอทุ่งสง

ประจ าป ี2564

9 โครงการงานประเพณีมาฆบชูา อุดหนุนงบประมาณให้ 4,000                ที่ท าการปกครอง กองการศึกษา

แหผ้่าขึ นธาตุ ที่ท าการปกครองเภอทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง

 ในการสนับสนุนการจัดงาน

ประเพณีมาฆบชูาแหผ้่า  ขึ นธาตุ 

ประจ าป ี2564

10 โครงการอุดหนุนวดัไตรวทิยาราม อุดหนุนงบประมาณให้ 40,000              วดัไตรวทิยาราม กองการศึกษา

ในการจัดงานประเพณีชักพระ วดัไตรวทิยาราม ประจ าป ี2564
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจาก ประมาณ ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ (บาท) หลัก

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

   6.3 แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

11 โครงการอุดหนุนวดัจ าปาวนาราม อุดหนุนงบประมาณให้ 40,000              วดัจ าปาวนาราม กองการศึกษา

ในการจัดงานประเพณีชักพระ วดัจ าปาวนาราม ประจ าป ี2564

12 โครงการอุดหนุนวดัถ  าใหญ่ อุดหนุนงบประมาณให้ 40,000              วดัถ  าใหญ่ กองการศึกษา

ในการจัดงานประเพณีชักพระ วดัถ  าใหญ่ ประจ าป ี2564

13 โครงการอุดหนุนส านักสงฆ์ อุดหนุนงบประมาณให้ 40,000              ส านักสงฆ์ กองการศึกษา

ถ  าพระหอในการจัดงาน ส านักสงฆ์ถ  าพระหอ ถ  าพระหอ

ประเพณีชักพระ ประจ าป ี2564

14 โครงการอุดหนุนวดันาตาแย้ม อุดหนุนงบประมาณให้ 40,000              วดันาตาแย้ม กองการศึกษา

ในการจัดงานประเพณีชักพระ วดันาตาแย้ม ประจ าป ี2564



34
แบบ ผด. 02

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจาก ประมาณ ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ (บาท) หลัก

1 โครงการจัดซื อ/ จัดหาอุปกรณ์ จัดซื อ / จัดหาอุปกรณ์ เคร่ืองมือ 10,000             เทศบาล ส านักปลัด

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใหแ้ก่สมาชิก เคร่ืองใช้ ใหแ้ก่สมาชิก อปพร. ต าบลถ  าใหญ่ เทศบาล

อปพร.ในต าบล เช่น ชุด อปพร. ,ฯลฯ

2 โครงการฝึกอบรม/ทบทวน ฝึกอบรม/ทบทวนสมาชิก อปพร. 30,000             เทศบาล ส านักปลัด

สมาชิก อปพร. เช่น การพฒันาศักยภาพ อปพร. ต าบลถ  าใหญ่ เทศบาล

ด้านปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั

3 โครงการช่วยเหลือประชาชน สนับสนุนงบประมาณ ,วสัดุ , 469,400           พื นที่เทศบาล ส านักปลัด

ที่ได้รับความเดือดร้อนจาก อุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้รับ ต าบลถ  าใหญ่ เทศบาล

สาธารณภยั ความเสียหาย

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

   6.4  แผนงานรักษาความสงบภายใน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจาก ประมาณ ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ (บาท) หลัก

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

   6.4  แผนงานรักษาความสงบภายใน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

4 โครงการฝึกซ้อมแผน ฝึกซ้อมแผนสาธารณภยั เช่น 20,000             พื นที่เทศบาล ส านักปลัด

สาธารณภยั ภยัน  าทว่ม ภยัจากดินโคลนถล่ม ต าบลถ  าใหญ่ เทศบาล

ภยัจากการเกิดอุบติัเหตุ ฯลฯ

5 โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา จัดกิจกรรมปอ้งกันและแก้ไขปญัหา 30,000 เทศบาล ส านักปลัด

อุบติัเหตุทางถนน อุบติัเหตุทางถนน เช่น ค่าวสัดุ ต าบลถ  าใหญ่ เทศบาล

อุปกรณ์ ค่าอาหาร

6 โครงการรณรงค์ความปลอดภยั รณรงค์ความปลอดภยัทางถนน 20,000             เทศบาล ส านักปลัด

ทางถนนสวมหมวกนิรภยั สวมหมวกนิรภยั 100 เปอร์เซ็น ต าบลถ  าใหญ่ เทศบาล

100 เปอร์เซ็น ตามนโยบายรัฐบาล

7 โครงการติดตั งปา้ยจราจร ติดตั งปา้ยจราจรในชุมชน 100,000           พื นที่เทศบาล ส านักปลัด

ในชุมชนเขตเทศบาล เขตเทศบาลต าบลถ  าใหญ่ ต าบลถ  าใหญ่ เทศบาล

8 โครงการจัดท าปา้ย จัดท าปา้ยประชาสัมพนัธแ์จ้งเตือน 5,000 พื นที่เทศบาล ส านักปลัด

ประชาสัมพนัธแ์จ้งเตือน เกี่ยวกับสาธารณภยัต่าง ๆ เช่น ต าบลถ  าใหญ่ เทศบาล

เกี่ยวกับสาธารณภยั ภยัแล้ง อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจาก ประมาณ ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ (บาท) หลัก

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

   6.4  แผนงานรักษาความสงบภายใน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

9 โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา ค่าใช้จ่ายตามโครงการการปอ้งกัน 15,000 พื นที่เทศบาล ส านักปลัด

ไฟปา่และหมอกควนัในพื นที่ และแก้ไขปญัหาไฟปา่และหมอกควนั ต าบลถ  าใหญ่ เทศบาล

ของเทศบาลต าบลถ  าใหญ่ ในพื นที่ ทต.ถ  าใหญ่และปา่สงวน

และปา่สงวนแหง่ชาติ แหง่ชาติตามภารกิจถ่ายโอน

ตามภารกิจถ่ายโอน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เช่น การฝึกอบรมเจ้าหน้าที/่อาสา

สมัครปอ้งกันไฟปา่ การจัดแนวกันไฟ

ฯลฯ

10 โครงการปอ้งกันและแก้ไข จัดอบรมใหค้วามรู้ปอ้งกัน/ 10,000 ที่ท าการปกครอง ส านักปลัด

ปญัหายาเสพติด มาตรการแก้ไขปญัหายาเสพติด อ าเภอทุ่งสง เทศบาล

ใหเ้ด็กเยาวชนและประชาชน

ในชุมชน ตามเปา้หมายของ

(ศป.ปส.อ.) ก าหนด

11 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ อบรมพนักงานเทศบาลและผู้ปฏบิติั 50,000 เทศบาล ส านักปลัด

พนักงานผู้ปฏบิติังานปอ้งกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพการปอังกันและ ต าบลถ  าใหญ่ เทศบาล

และบรรเทาสาธารณภยั บรรเทาสาธารณภยัขององค์กร

และพนักงานเทศบาล
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจาก ประมาณ ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ (บาท) หลัก

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

   6.4  แผนงานรักษาความสงบภายใน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

12 โครงการสนับสนุนเครือข่าย จัดอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับ 100,000 เทศบาล ส านักปลัด

เฝ้าระวงัและเตือนภยัพบิติั ภยัพบิติัร่วมกับเครือข่ายเฝ้าระวงั ต าบลถ  าใหญ่ เทศบาล

และเตือนภยัพบิติั เช่น ค่าวทิยากร

ค่าวสัดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ฯลฯ

13 โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิติัการ จัดอบรมชุดปฏบิติัการ จิตอาสา 150,000 เทศบาล ส านักปลัด

จิตอาสาภยัพบิติั ประจ าเทศบาล ภยัพบิติัประจ าเทศบาลต าบลถ  าใหญ่ ต าบลถ  าใหญ่ เทศบาล

ต าบลถ  าใหญ่

14 โครงการจ้างเหมาพนักงาน จ้างเหมาพนักงานดับเพลิง 893,000 เทศบาล ส านักปลัด

ดับเพลิง ประจ างานปอ้งกันและบรรเทา ต าบลถ  าใหญ่ เทศบาล

สาธารณภยั จ านวน 8 คน



38
แบบ ผด. 02

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจาก ประมาณ ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ (บาท) หลัก

1 โครงการเบี ยยังชีพ ผู้สูงอายุ จ่ายเบี ยยังชีพ ให ้ผู้สูงอายุ 12,000,000     พื นที่เทศบาล ส านักปลัด

ในต าบลถ  าใหญ่ ประจ าปี ต าบลถ  าใหญ่ เทศบาล

งบประมาณ พ.ศ. 2564

2 โครงการเบี ยยังชีพคนพกิาร จ่ายเบี ยยังชีพ ให ้คนพกิาร 3,500,000      พื นที่เทศบาล ส านักปลัด

ในต าบลถ  าใหญ่ ประจ าปี ต าบลถ  าใหญ่ เทศบาล

งบประมาณ พ.ศ. 2564

3 โครงการเบี ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ จ่ายเบี ยยังชีพ ให ้ผู้ปว่ย 120,000         พื นที่เทศบาล ส านักปลัด

เอดส์ ในต าบลถ  าใหญ่ ต าบลถ  าใหญ่ เทศบาล

งบประมาณ พ.ศ. 2564

4 โครงการอุดหนุนสมทบกองทนุ สนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ 280,000 พื นที่เทศบาล กองสาธารณสุข

ประกันสุขภาพเทศบาล ด าเนินการในกองทนุฯ ต าบลถ  าใหญ่ และส่ิงแวดล้อม

ต าบลถ  าใหญ่

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

    6.5 แผนงานงบกลาง
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แบบ ผด. 02/1

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครภุณัฑ์) รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท) หลัก

1 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื อเก้าอี แถว 4 ที่นั่ง ขนาดกวา้ง 80 ซม. 10,400      ส านักปลัด

ยาว 238 ซม. สูง 78 ซม. จ านวน 2 ชุด

2 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื อเก้าอี เบาะหนังมีพนักพงิ ขาชุป ขนาดกวา้ง 13,800      ส านักปลัด

 44 ซม. ลึก 55 ซม. สูง 91 ซม. จ านวน 30 ตัว

3 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื อเก้าอี พกัคอยไม้ บนุวมทั งที่นั่ง - ที่พงิ 42,000      ส านักปลัด

ขนาดกวา้ง 50 ซม. ลึก 50 ซม. สูง 950 ซม. 

จ านวน 12 ตัว

4 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน - จัดซื อเก้าอี ส าหรับพนักงานเทศบาล 25,000      ส านักปลัด

ระดับบริหารงานทั่วไป ประเภทอ านวยการทอ้งถิ่น

ระดับกลาง ขนาด 80 x 66 x 119 - 129 ซม.

หุ้มหนัง ปรับสวงิได้ ขาอลูมิเนียมมีแกนโช๊ค

จ านวน 1 ตัว เปน็เงิน 6,000 บาท

บญัชีจ านวนครภุณัฑ์

แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

งบประมาณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครภุณัฑ์) รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท) หลัก

งบประมาณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

- จัดซื อเก้าอี ส าหรับพนักงานเทศบาล 

ระดับช านาญการ เปน็เก้าอี เบาะหนังมีพนักพงิ

ปรับระดับสูงต่ าได้ มีล้อหมุนรอบตัว จ านวน 2 ตัว 

เปน็เงิน 9,000 บาท

- จัดซื อเก้าอี ส าหรับพนักงานเทศบาล 

ระดับปฏบิติังานแบบมีพนักพงิตาข่าย

ปรับระดับสูงต่ าได้ มีล้อหมุนรอบตัว จ านวน 4 ตัว 

เปน็เงิน 10,000 บาท

5 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน - จัดซื อเก้าอี หวักลมหุ้มหนัง 4,000       ส านักปลัด

ขนาด 100 x 5.5 x 156 ซม. จ านวน 4 ตัว 

6 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน - จัดซื อเคร่ืองขัดพื น จ านวน 1 เคร่ือง 20,000      ส านักปลัด

คุณลักษณะพื นฐาน

- มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกวา่ 16 นิ ว

- ใช้ไฟฟา้

- ราคาพร้อมอุปกรณ์

7 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน - จัดซื อเคร่ืองดูดฝุ่น ขนาด 20 ลิตร 14,000      ส านักปลัด

จ านวน 1 เคร่ือง
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครภุณัฑ์) รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท) หลัก

งบประมาณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

8 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน - จัดซื อตู้ท าน  าร้อน - น  าเย็น แบบมีสองก๊อก 10,000      ส านักปลัด

แยกน  าร้อนและน  าเย็นแทง๊ค์น  าเปน็ชนิดสแตนเลส

9 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน - จัดซื อตู้ไม้เก็บเอกสาร 4 ชั น กวา้ง 77 ซม. 19,600      ส านักปลัด

ลึก 39 ซม. สูง 160 ซม. จ านวน 7 ตู้

10 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน - จัดซื อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปดิ 90,600      ส านักปลัด

ขนาดกวา้ง 91 ซม. ลึก 45 ซม. สูง 183 ซม. 

จ านวน 6 ตู้ เปน็เงิน 31,200 บาท

- จัดซื อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเล่ือนกระจก

ขนาด 4 ฟตุ กวา้ง 49 ซม. ลึก 40.60 ซม. 

สูง 87.4 ซม. จ านวน 11 ตู้ เปน็เงิน 53,900 บาท

- จัดซื อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดลิ นชักและช่องวาง

เอกสาร (ตู้รวม) จ านวน 1 ตู้ เปน็เงิน 5,500 บาท

11 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน - จัดซื อโต๊ะคอมพวิเตอร์แบบโต๊ะเหล็กส าหรับหอ้ง 9,800       ส านักปลัด

ประชาสัมพนัธแ์ละศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

จ านวน 2 ตัว โต๊ะขนาด 3.5 ฟุต 
(1077 x 669 x 750 มม.) มีลิ นชัก พร้อมที่วาง

คีย์บอร์ด
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครภุณัฑ์) รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท) หลัก

งบประมาณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

12 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน - จัดซื อโต๊ะท างานระดับนักบริหารงานทั่วไป 44,800      ส านักปลัด

ประเภทอ านวยการทอ้งถิ่นระดับกลาง 

ขนาด 1,400 x 700 x 760 มม. จ านวน 1 ตัว

เปน็เงิน 12,900 บาท

- จัดซื อโต๊ะท างานระดับนักบริหารงานทั่วไป

ประเภทอ านวยการทอ้งถิ่นระดับต้น เปน็โต๊ะเหล็ก

ขนาด 5 ฟตุ กวา้ง 153.4 ซม. ลึก 77.3 สูง 750 ซม. 

จ านวน 3 ตัว เปน็เงิน 20,100 บาท

- จัดซื อโต๊ะท างานพนักงานเทศบาลระดับช านาญการ

เปน็โต๊ะเหล็ก ขนาด 4.5 ฟตุ กวา้ง 1,381 มม.

 ลึก 669 มม. สูง 750 ซม. จ านวน 2 ตัว

เปน็เงิน 11,800 บาท

13 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน - จัดซื อโต๊ะท างานเข้ามุม ยาว 120 ซม. ลึก 75 ซม. 7,000       ส านักปลัด

สูง 75 ซม. ไม้น๊อคดาว จ านวน 1 ชุด

14 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน - จัดซื อโต๊ะพบัอเนกประสงค์หน้าขาว เปน็โต๊ะขาว 24,000      ส านักปลัด

เคลือบด้วยโฟเมก้า ขนาดความยาว 180 ซม.

ลึก 60 ซม. สูง 75 ซม. จ านวน 10 ตัว
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครภุณัฑ์) รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท) หลัก

งบประมาณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

15 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน - จัดซื อโต๊ะหมู่บชูา ชนิดหมู่ 7 หน้า 5 5,000       ส านักปลัด

ขนาดกวา้งแต่ละโต๊ะ 5 นิ ว ฐานโต๊ะขนาไม่ต่ ากวา่.

56 x 46 x 63 ซม. จ านวน 1 ชุด

16 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน - จัดซื อพาติชั่น (Partition) 65,600      ส านักปลัด

ขนาดกวา้ง 1 เมตร สูง 1.5 เมตร จ านวน 12 ชุด 

17 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้น - จัดซื อเคร่ืองกรองน  า สแตนเลส 3 ขั นตอน 65,600      ส านักปลัด

งานครัว ติดผนัง จ านวน 3 เคร่ือง

18 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ - จัดซื อเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับประมวลผล 22,000      ส านักปลัด

แบบที่ 1  (จอไม่น้อยกวา่ 19 นิ ว) จ านวน 1 เคร่ือง

ส าหรับใช้งานในฝ่ายธรุการ

19 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ - จัดซื อเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน 44,000      ส านักปลัด

ประมวลผล จ านวน 2 เคร่ือง

20 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ - จัดซื อเคร่ืองพมิพ ์Multifunction เลเซอร์/LED สี 15,000      ส านักปลัด

จ านวน 1 เคร่ือง ส าหรับใช้ในหอ้งประชาสัมพนัธ์

และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครภุณัฑ์) รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท) หลัก

งบประมาณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

21 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ - จัดซื อเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์/LED สี ชนิด Network 40,000      ส านักปลัด

แบบที่ 1 (18 หน้า/นาท)ี จ านวน 4 เคร่ือง

22 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ - จัดซื อเคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 1 เคร่ือง 5,800       ส านักปลัด

23 งานบริหารงานคลัง ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน - จัดซื อเก้าอี ส านักงานของพนักงานเทศบาล 5,000       กองคลัง

จ านวน 1 ตัว แบบล้อเล่ือนปรับระดับสูงต่ าได้

หว้ยด้วยหนัง PU เพื่อทดแทนครุภณัฑ์ที่ช ารุด

24 งานบริหารงานคลัง ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน - จัดซื อเคร่ืองโทรสาร ขนาดหน่วยความจ า 5,000       กองคลัง

512 KB หน้าจอ 1 แถว การปอ้นกระดาษ

สูงสุด 30 แผ่น ส าหรับส่งเอกสาร เพื่อความสะดวก

ในการติดต่อส่ือสาร

25 งานบริหารงานคลัง ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน - จัดซื อตู้เหล็กเก็บเอกสารของกองคลัง 26,500      กองคลัง

แบบบานทบึ 2 บาน จ านวน 3 ตู้  

จ านวน 16,500 บาท

- จัดซื อตู้เหล็กเก็บเอกสารของกองคลัง

แบบบานเล่ือน 2 บาน 2 ชั น จ านวน 2 ตู้  

จ านวน 10,000 บาท



45
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครภุณัฑ์) รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท) หลัก

งบประมาณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

26 งานบริหารงานคลัง ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน - จัดซื อเคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ด า 120,000    กองคลัง

และสี) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาท ีจ านวน 1 เคร่ือง

27 งานบริหารงานคลัง ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน - จัดซื อเคร่ืองโทรสาร ขนาดหน่วยความจ า 5,000       กองคลัง

512 KB หน้าจอ 1 แถว การปอ้นกระดาษสูงสุด

30 แผ่น ส าหรับส่งเอกสาร เพื่อความสะดวก

ในการติดต่อส่ือสาร

28 งานบริหารงานคลัง ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน - จัดซื อโต๊ะท างานแบบเหล็ก ขนาด 6 ฟตุ 72,000      กองคลัง

จ านวน 2 ตัว เปน็เงิน 16,000 บาท และโต๊ะท างาน

แบบเหล็ก ขนาด 5 ฟตุ จ านวน 8 ตัว เปน็เงิน

56,000 บาท เพื่อทดแทนครุภณัฑ์ที่ช ารุด

29 งานบริหารงานคลัง ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซื อเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับประมวลผล 60,000      กองคลัง

แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ ว)

จ านวน 2 เคร่ือง

30 งานบริหารงานคลัง ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ - จัดซื อเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน 22,000      กองคลัง

ประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง



46
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครภุณัฑ์) รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท) หลัก

งบประมาณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

31 งานบริหารงานคลัง ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ - จัดซื อเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์/LED สี ชนิด Network 10,000      กองคลัง

แบบที่ 1 (18 หน้า/นาท)ี จ านวน 1 เคร่ือง

32 งานบริหารงานคลัง ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ - จัดซื อเคร่ืองสแกนเนอร์ส าหรับงานเอกสาร 17,000      กองคลัง

ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จ านวน 1 เคร่ือง

33 งานบริหารงานคลัง ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ - จัดซื อเคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 2 เคร่ือง 5,000       กองคลัง

34 งานรักษาความสงบ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน - จัดซื อเคร่ืองถ่ายเอกสาร ส าหรับงานปอ้งกัน 90,000      ส านักปลัด

ภายใน และบรรเทาสาธารณภยั จ านวน 1 เคร่ือง

35 งานรักษาความสงบ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ - จัดซื อรถจักรยานยนต์ตรวจการ จ านวน 1 คัน 50,000      ส านักปลัด

ภายใน และขนส่ง

36 งานรักษาความสงบ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง - จัดซื อเคร่ืองเล่ือยโซ่ยนต์  จ านวน 1 เคร่ือง 30,000      ส านักปลัด

ภายใน

37 งานรักษาความสงบ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้วทิยุ - จัดซื อเคร่ืองขยายเสียงแบบพกพา ขนาด 15 นิ ว 10,000      ส านักปลัด

ภายใน พร้อมไมล์ไร้สาย จ านวน 1 เคร่ือง



47
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครภุณัฑ์) รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท) หลัก

งบประมาณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

38 งานรักษาความสงบ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้วทิยุ - จัดซื อเคร่ืองวทิยุส่ือสารทั งระบบ 200,000    ส านักปลัด

ภายใน เช่น เคร่ืองจ่ายไฟ เคร่ืองวดัสัญญาณ สายน าสัญญาณ

เสาอากาศ ฯลฯ

39 งานรักษาความสงบ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้น - จัดซื อเคร่ืองกรองน  าสแตนเลส 3 ขั นตอน 6,000       ส านักปลัด

ภายใน งานครัว (ติดผนัง) ส าหรับใช้ในงานปอ้งกันและบรรเทา

สาธารณภยั จ านวน 1 เคร่ือง

40 งานรักษาความสงบ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้น - จัดซื อเคร่ืองท าน  าร้อน - น  าเย็น แบบมีสองก๊อก 10,000      ส านักปลัด

ภายใน งานครัว แยกน  าร้อนและเย็นแทง๊ค์น  าเปน็ชนิดสแตนเลส

41 งานรักษาความสงบ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้น - จัดซื อตู้เย็น จ านวน 1 เคร่ือง 17,000      ส านักปลัด

ภายใน งานครัว ตู้เย็นชนิด 2 ประตู ขนาด 8.4 คิว ขึ นไป

42 งานรักษาความสงบ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่น - จัดซื อปา้นจราจร และครุภณัฑ์จราจร 100,000    ส านักปลัด

ภายใน ต่าง ๆ เช่นปา้ยสามเหล่ียมจราจร ปา้ยกั นทางจราจร

แทง่แบริเออร์ ปา้ยบอกทาง ปา้ยแจ้งเตือนต่าง ๆ

43 บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน - จัดซื อเก้าอี ท างานของพนักงานเทศบาล 2,500       กองการศึกษา

การศึกษา ระดับปฏบิติัการ แบบมีพนักพงิตาข่าย ปรับระดับ

สูงต่ าได้ มีล้อหมุนรอบตัว จ านวน 1 ตัว



48
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครภุณัฑ์) รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท) หลัก

งบประมาณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

44 บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน - จัดซื อตู้ไม้วางเอกสารของกองการศึกษา แบบ 4 ชั น 30,000      กองการศึกษา

การศึกษา จ านวน 2 ตู้ 

45 บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน - จัดซื อตู้เหล็กเก็บเอกสารของกองการศึกษา 26,500      กองการศึกษา

การศึกษา แบบบานทบึ 2 บาน จ านวน 3 ตู้ เพื่อจัดเก็บเอกสาร

ภายในกองการศึกษาใหใ้ช้งานได้อย่างสะดวก

และปอ้งกันการสูญหาย จ านวน 16,500 บาท

- จัดซื อตู้เหล็กเก็บเอกสารของกองการศึกษา

แบบบานเล่ือน 2 บาน 2 ชั น จ านวน 2 ตู้ เพื่อจัดเก็บ

เอกสารภายในกองการศึกษาใหใ้ช้งานได้อย่างสะดวก

และปอ้งกันการสูญหาย จ านวน 10,000 บาท

46 งานก่อนวยัเรียน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้น จัดซื อคูลเลอร์น  าด่ืมแบบสแตนเลส ส าหรับเด็ก 20,000      กองการศึกษา

และประถมศึกษา งานครัว ภายในศูนย์พฒันาเด็กเล็กของเทศบาล ทั ง 3 ศูนย์ 

จ านวน 5 ใบ ขนาดบรรจุน  า 3 ลิตร

47 งานก่อนวยัเรียน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้น จัดซื อเคร่ืองกรองน  าสแตนเลส แบบ 3 ทอ่ 13,500      กองการศึกษา

และประถมศึกษา งานครัว จ านวน 3 ชุด เพื่อใช้ภายในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

ของเทศบาล ทั ง 3 ศูนย์ ศูนย์ละ 1 ชุด



49
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครภุณัฑ์) รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท) หลัก

งบประมาณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

48 งานก่อนวยัเรียน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้น จัดซื อซิ งล้างจาน เพื่อใช้ภายในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 22,000      กองการศึกษา

และประถมศึกษา งานครัว ของเทศบาล ทั ง 3 ศูนย์ จ านวน 5 ชุด

49 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื อเก้าอี ส านักงานของพนักงานเทศบาล 5,000       กองสาธารณสุข

เกี่ยวกับสาธารณสุข ระดับปฏบิติัการ จ านวน 2 ตัว แบบล้อเล่ือน และส่ิงแวดล้อม

ปรับระดับสูงต่ าได้ พนักพงิตาข่ายโปร่ง

50 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื อตู้ไม้วางเอกสาร แบบเปดิโล่ง 4 ชั น 3,000       กองสาธารณสุข

เกี่ยวกับสาธารณสุข จ านวน 2 ตู้ และส่ิงแวดล้อม

51 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื อตู้เหล็กเก็บเอกสารของกองสาธารณสุขและ 10,000      กองสาธารณสุข

เกี่ยวกับสาธารณสุข สิงแวดล้อม  แบบบานทบึ 2 บาน จ านวน 2 ตู้ และส่ิงแวดล้อม

เพอืจัดเก็บเอกสารของกองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อมใหใ้ช้งานได้อย่างสะดวกและปอ้งกัน

การสูญหาย

52 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื อโต๊ะท างานพนักงานเทศบาลระดับปฏบิติัการ 7,600       กองสาธารณสุข

เกี่ยวกับสาธารณสุข จ านวน 2 ตัว โต๊ะขนาดกวา้ง 80 ซม. ยาว 150 ซม. และส่ิงแวดล้อม

สูง 75 ซม. มี 1 ลิ นชัก, 1 ตู้เก็บเอกสารด้านขวา

และ 1 ตู้ เก็บเอกสารด้านซ้าย



50
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครภุณัฑ์) รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท) หลัก

งบประมาณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

53 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื อโต๊ะวางเคร่ืองคอมพวิเตอร์ จ านวน 2 ตัว 5,000       กองสาธารณสุข

เกี่ยวกับสาธารณสุข โต๊ะขนาดกวา้ง 80 x 60 x 75 ซม. มีช่องวาง และส่ิงแวดล้อม

เคสคอมพวิเตอร์เฉพาะและถาดวางคีย์บอร์ด/เม้าส์

54 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซื อเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับประมวลผล 22,000      กองสาธารณสุข

เกี่ยวกับสาธารณสุข แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ ว) และส่ิงแวดล้อม

จ านวน 1 เคร่ือง

55 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ - จัดซื อเคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 1 เคร่ือง 2,500       กองสาธารณสุข

เกี่ยวกับสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม

56 แผนงานเคหะและ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่น จัดซื อเคร่ืองพน่หมอกควนัเพื่อใช้ในงานควบคุม 59,000 กองสาธารณสุข

ชุมชน ปอ้งกันโรค จ านวน 1 เคร่ือง และส่ิงแวดล้อม

57 แผนงานเคหะและ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื อเก้าอี แถว 4 ที่นั่ง ส าหรับนั่งรอ จ านวน 2 ชุด 10,000 กองช่าง

ชุมชน

58 แผนงานเคหะและ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื อเก้าอี ส าหรับพนักงานเทศบาล ระดับช านาญการ 4,500 กองช่าง

ชุมชน เปน็เก้าอี เบาะหนัง มีพนักพงิปรับระดับสูงต่ าได้

มีล้อหมุนได้รอบตัว จ านวน 1 ตัว



51
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครภุณัฑ์) รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท) หลัก

งบประมาณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

59 แผนงานเคหะและ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื อตู้กระจกบานเล่ือน ขนาดสูง 87 ซม. 30,000      กองช่าง

ชุมชน ความยาว 150 ซม. จ านวน 6 ตู้

60 แผนงานเคหะและ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร จัดซื อโต๊ะท างานส าหรับพนักงานเทศบาล 5,900 กองช่าง

ชุมชน ระดับปฏบิติัการ ขนาด 4.5 ฟตุ 

(1184 x 669 x 750 มม.) จ านวน 1 ตัว

61 แผนงานเคหะและ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน - จัดซื อพาติชั่น (Partition)  ขนาดความสูง 150 ซม. 65,600      กองช่าง

ชุมชน ขนาดความกวา้ง 80 ซม. สูง 1.5 เมตร 

จ านวน 20 ชุด 

62 แผนงานเคหะและ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร จัดซื อเคร่ืองสูบน  าแบบจุ่มได้ (Submersible Pump) 100,000 กองช่าง

ชุมชน เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน หมู่ที่ 1 - 10 ต าบลถ  าใหญ่

จ านวน 3 เคร่ือง

63 แผนงานเคหะและ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร จัดซื อเคร่ืองสูบน  าแบบหอยโข่ง 50,000 กองช่าง

ชุมชน เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน หมู่ที่ 1 - 10 ต าบลถ  าใหญ่
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจาก ประมาณ ด าเนินการ รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ (บาท) หลัก

1 โครงการขุดลอกทรายบริเวณ เพื่อขุดลอกทรายที่ไหลมากอง 87,756        ฝายน  าล้น กปภ.สาขา

ฝายน  าล้นบา้นคลองเปกิ ที่บริเวณหน้าฝายน  าล้น ท าให้ บา้นคลองเปกิ ทุ่งสง

กักเก็บน  าได้น้อย จึงขุดลอกทราย

เพื่อใช้เปน็ที่กักเก็บและชะลอน  าดิบ

ส าหรับผลิตน  าประปาในฤดูแล้ง

บญัชีจ านวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

หน่วยงาน  การประปาส่วนภมูิภาคสาขาทุ่งสง

อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรธีรรมราช

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

    6.5 แผนงานงบกลาง

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ด าเนินการในพ้ืนที่เทศบาลต าบลถ้ าใหญ ่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564


