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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 เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
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. 2561 ขึ้น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยการรวบรวมโครงการและ
กิจกรรมตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และที่ด าเนินงานเองโดยไม่ใช้
งบประมาณและโครงการกิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานอ่ืนที่เข้าด าเนินการในพ้ืนที่ต าบลถ้ าใหญ่  ภายใต้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) 

ลักษณะของแผนกำรด ำเนินงำน แผนด าเนินงาน เป็นการรวบรวมแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม การพัฒนาที่เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ จะด าเนินการเองและที่หน่วยงานราชการอ่ืนๆ ที่ด าเนินการ    
ในพ้ืนที่ โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลถ้ าใหญ ่

วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 

 เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการและกิจกรรม การพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ประจ าปีงบประมาณ 2561  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 3 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 าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไป
ด้วยความถูกต้อง 
 



3

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ จ านวน คิดเป็นร้อยละ หน่วยงาน

แผนงาน ทีด่ าเนินการ ของโครงการ งบประมาณ ของงบประมาณ รับผิดชอบหลัก

ทัง้หมด ทัง้หมด

1. ดา้นการศึกษา

   1.1  แผนงานการศึกษา 19                           15.57                     7,361,140         11.15                     กองการศึกษา

        

   1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 2                             1.64                       220,000            0.33                       ส านักปลัด

ของชุมชน  

รวม 21                          17.21                     7,581,140        11.48                     

2. ดา้นสิ่งแวดล้อม

   2.1  แผนงานเคหะและชุมชน 4                             3.28                       5,150,000         7.80                       กองสาธารณสุข

(งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล) และส่ิงแวดล้อม

   2.2  แผนงานสาธารณสุข 1                             0.82                       10,000             0.02                       กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

รวม 5                            4.10                       5,160,000        7.81                       

บัญชสีรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่
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ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ จ านวน คิดเป็นร้อยละ หน่วยงาน

แผนงาน ทีด่ าเนินการ ของโครงการ งบประมาณ ของงบประมาณ รับผิดชอบหลัก

3. ดา้นการเมอืง การบริหาร

   3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 16                           13.11                     19,511,490        29.55                     ส านักปลัดเทศบาล

   3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 2                             1.64                       40,000             0.06                       ส านักปลัดเทศบาล

ของชุมชน

   3.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1                             0.82                       3,000               0.00                       ส านักปลัดเทศบาล

   3.4 แผนงานงบกลาง 1                             0.82                       70,000             0.11                       กองการศึกษา

รวม 20                          16.39                     19,624,490       29.72                     

4. ดา้นเศรษฐกิจ

   4.1 แผนงานบริหารทัว่ไป 2                             1.64                       430,000            0.65                       ส านักปลัดเทศบาล

   4.2 แผนงานการเกษตร 3                             2.46                       1,080,000         1.64                       ส านักปลัดเทศบาล

   4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 2                             1.64                       30,000             0.05                       ส านักปลัดเทศบาล

ของชุมชน

รวม 7                            5.74                       1,540,000        2.33                       
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ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ จ านวน คิดเป็นร้อยละ หน่วยงาน

แผนงาน ทีด่ าเนินการ ของโครงการ งบประมาณ ของงบประมาณ รับผิดชอบหลัก

5. ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

   5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 10                           8.20                       4,590,500         6.95                       กองช่าง

(งานไฟฟ้า ถนน สะพาน ท่อระบายน  า)

   5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 2                             1.64                       800,000            1.21                       กองช่าง

(ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปา แหล่งน  า )

รวม 12                          9.84                       5,390,500        8.16                       

6. ดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต

   6.1 แผนงานสาธารณสุข 3                             2.46                       818,000            1.24                       กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

   6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 6                             4.92                       180,000            0.27                       ส านักปลัดเทศบาล

ของชุมชน

   6.3  แผนงานศาสนาวัฒนธรรม 14                           11.48                     754,000            1.14                       กองการศึกษา

และนันทนาการ

   6.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน 10                           8.20                       765,000            1.16                       ส านักปลัดเทศบาล

   6.5 แผนงานงบกลาง 4                             3.28                       15,332,000        23.22                     ส านักปลัด/กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ จ านวน คิดเป็นร้อยละ หน่วยงาน

แผนงาน ทีด่ าเนินการ ของโครงการ งบประมาณ ของงบประมาณ รับผิดชอบหลัก

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ 20                           16.39                     8,894,600         13.47                     ทุกกอง

รวม 57                          46.72                     26,743,600       40.50                     

รวมทัง้สิ้น 122                        66,039,730       
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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 สนับสนุนอุปกรณ์และส่ือ สนับสนุนอุปกรณ์และส่ือการเรียน 20,000      - ศพด. วัดไตรวิทยาราม กองการศึกษา

การเรียนการสอนใหก้ับศูนย์ การสอน เช่น หนังสือ เคร่ืองเขียน - ศพด. บ้านนาตาแย้ม

พฒันาเด็กเล็ก เคร่ืองขยายเสียง ฯลฯ ใหก้ับศูนย์ - ศพด. บ้านน ้าพุ
พฒันาเด็กเล็ก จ้านวน 3 ศูนย์

3 โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 200,000    ค่าย ตชด.42 กองการศึกษา

ประจ้าปี 2561

4 โครงการพฒันาครูผู้ดูแลเด็ก บคุลากรทางการศึกษาของ ศพด. 40,000      - ศพด. วัดไตรวิทยาราม กองการศึกษา

และบคุลากรใน ศพด. จ้านวน 3 ศูนย์ - ศพด. บ้านนาตาแย้ม

- ศพด. บ้านน ้าพุ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา

1.1 แผนงานการศึกษา

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

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. 2560 พ.ศ. 2561

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา

1.1 แผนงานการศึกษา

5 โครงการสนับสนุน เด็กเล็ก ใน ศพด. 517,380    - ศพด. วัดไตรวิทยาราม กองการศึกษา

อาหารเสริม(นม) ศพด. จ้านวน 3 ศูนย์ - ศพด. บ้านนาตาแย้ม

- ศพด. บ้านน ้าพุ

6 โครงการสนับสนุน นักเรียนสังกัด สพฐ จ้านวน 1,331,760  - โรงเรียนบ้านน ้าพุ กองการศึกษา

อาหารเสริม(นม) โรงเรียน จ้านวน 5 โรงเรียน - โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม

สังกัด สพฐ - โรงเรียนบ้านจ้าปา

- โรงเรียนวัดถ ้าใหญ่

- โรงเรียนมหาราช 3

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เด็กเล็ก ใน ศพด. 1,323,000  - ศพด. วัดไตรวิทยาราม กองการศึกษา

บริหารสถานศึกษา จ้านวน 3 ศูนย์ - ศพด. บ้านนาตาแย้ม

(อาหารกลางวนั) - ศพด. บ้านน ้าพุ

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย นักเรียนสังกัด สพฐ จ้านวน 2,740,000  - โรงเรียนบ้านน ้าพุ กองการศึกษา

บริหารสถานศึกษา จ้านวน 5 โรงเรียน - โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม

(อาหารกลางวนั) - โรงเรียนบ้านจ้าปา

- โรงเรียนวัดถ ้าใหญ่

- โรงเรียนมหาราช 3



9

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. 2560 พ.ศ. 2561

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา

1.1 แผนงานการศึกษา

9 โครงการส่งเสริมการ จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการศึกษา 20,000      - โรงเรียนบ้านน ้าพุ กองการศึกษา

จัดกิจกรรมด้านการศึกษา - โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม

- โรงเรียนบ้านจ้าปา

- โรงเรียนวัดถ ้าใหญ่

- โรงเรียนมหาราช 3

10 โครงการวนัวชิาการ ศพด. จัดกิจกรรม เช่นพธิมีอบ 20,000      - โรงเรียนบ้านน ้าพุ กองการศึกษา

ประกาศนียบตัร , ฯลฯ ให้ - โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม

เด็กนักเรียนในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก - โรงเรียนบ้านจ้าปา

จ้านวน 3 ศูนย์ - โรงเรียนวัดถ ้าใหญ่

- โรงเรียนมหาราช 3

11 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ จัดอบรม/ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 20,000      - โรงเรียนบ้านน ้าพุ กองการศึกษา

และทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ ส้าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก - โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม

ส้าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จ้านวน  3 ศูนย์ - โรงเรียนบ้านจ้าปา

- 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. 2560 พ.ศ. 2561

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา

1.1 แผนงานการศึกษา

12 โครงการจัดหาครูและ จัดหาผู้ดูแลเด็กและบคุลากร 360,000    - ศพด. วัดไตรวิทยาราม กองการศึกษา

บคุลากรสนับสนุน สนับสนุนการสอนส้าหรับ - ศพด. บ้านนาตาแย้ม

การศึกษาที่ขาดแคลน สถานศึกษาในสังกัด - ศพด. บ้านน ้าพุ
ไม่น้อยกวา่ 3 คน

13 โครงการจัดกิจกรรมแสดง บคุลากรทางการศึกษา 30,000      - ศพด. วัดไตรวิทยาราม กองการศึกษา

ผลงานทางวชิาการ เด็กเล็กใน ศพด. จ้านวน 3 แหง่ - ศพด. บ้านนาตาแย้ม

- ศพด. บ้านน ้าพุ

14 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 50,000      - ศพด. วัดไตรวิทยาราม กองการศึกษา

โดยภมูิปญัญาทอ้งถิ่น โดยปราชญ์ทอ้งถิ่น - ศพด. บ้านนาตาแย้ม ศพด.ทั ง 3 ศูนย์

- ศพด. บ้านน ้าพุ

15 โครงการประชุมผู้ปกครอง จัดประชุมผู้ปกครอง 50,000 - ศพด. วัดไตรวิทยาราม กองการศึกษา

ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ - ศพด. บ้านนาตาแย้ม ศพด.ทั ง 3 ศูนย์

จ้านวน 3 ศูนย์ - ศพด. บ้านน ้าพุ

16 โครงการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรมวนัส้าคัญของชาติ 50,000 - ศพด. วัดไตรวิทยาราม กองการศึกษา

วนัส้าคัญของชาติ ศาสนา ศาสนา  พระมหากษตัริย์ และ - ศพด. บ้านนาตาแย้ม ศพด.ทั ง 3 ศูนย์

พระมหากษตัริย์และ ปรเพณีทอ้งถิ่นจ้าเปน็ และสมควร - ศพด. บ้านน ้าพุ
ประเพณีทอ้งถิ่น
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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. 2560 พ.ศ. 2561

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา

1.1 แผนงานการศึกษา

17 โครงการพฒันาการจัดท้า จัดกิจกรรมเพื่อพฒันาการจัดท้า 50,000 - ศพด. วัดไตรวิทยาราม กองการศึกษา

แผนการสอน แผนการสอนอย่างน้อย - ศพด. บ้านนาตาแย้ม ศพด.ทั ง 3 ศูนย์

ปลีะ 1 ครั ง - ศพด. บ้านน ้าพุ

18 โครงการส่งเสริมการเรียน บคุลากรทางการศึกษา 30,000      - ศพด. วัดไตรวิทยาราม กองการศึกษา

นอกสถานที่ เด็กเล็กใน ศพด. จ้านวน 3 แหง่ - ศพด. บ้านนาตาแย้ม

- ศพด. บ้านน ้าพุ

19 โครงการสนับสนุน เด็กเล็กใน ศพด. จ้านวน 3 แหง่ 459,000    - ศพด. วัดไตรวิทยาราม กองการศึกษา

ค่าใช้จ่ายการบริหาร - ศพด. บ้านนาตาแย้ม ศพด.ทั ง 3 ศูนย์

สถานศึกษา - ศพด. บ้านน ้าพุ

20 โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก จัดการแข่งขันกีฬา ศพด. 50,000      - ศพด. วัดไตรวิทยาราม กองการศึกษา

ในสังกัดเทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่ - ศพด. บ้านนาตาแย้ม ศพด.ทั ง 3 ศูนย์

ปลีะ 1 ครั ง - ศพด. บ้านน ้าพุ
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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 สนับสนุน / อุดหนุนงบประมาณ 20,000        ที่ท้าการ ส้านักปลัด

องค์กรสตรีต้าบลถ ้าใหญ่ ในการท้ากิจกรรมต่าง ๆ กลุ่มสตรี เทศบาล

ของกลุ่มสตรีต้าบลถ ้าใหญ่

2 โครงการพฒันาศักยภาพ จัดอบรม ทศันศึกษาดูงาน/ 200,000      ส้านักปลัด

คณะกรรมการชุมชน ประชุม/จัดกิจกรรมต่างๆ เทศบาล

ในการพฒันาศักยภาพ

ของคณะกรรมการชุมชน

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา

1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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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 โครงการจัดหาที่รองรับ จัดหาภาชนะรองรับขยะ 50,000       พื นที่ กองสาธารณสุข

ขยะในพื นที่ต้าบลถ ้าใหญ่ ภายในพื นที่ต้าบลถ ้าใหญ่ ต้าบลถ ้าใหญ่ และส่ิงแวดล้อม

2 โครงการจ้างเหมา จ้างเหมาเอกชนก้าจัดขยะ 800,000      พื นที่ กองสาธารณสุข

ก้าจัดขยะในสถานที่ ของเอกชน และส่ิงแวดล้อม

เอกชนหรือราชการ

3 โครงการจัดซื อรถก้าจัด จัดซื อรถก้าจัดขยะ 3,500,000   เทศบาล กองสาธารณสุข

ขยะอัดทา้ย อัดทา้ยชนิด 6 ล้อ  ต้าบลถ ้าใหญ่ และส่ิงแวดล้อม

จ้านวน 1 คัน

4 โครงการจ้างเหมาจัดเก็บ จ้างเหมาบริการจัดเก็บ/ขนขยะ 800,000      เทศบาล กองสาธารณสุข

ขยะมูลฝอยไปก้าจัด ประจ้ารถขยะ ต้าบลถ ้าใหญ่ และส่ิงแวดล้อม

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานก้าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล)

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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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 โครงการอบรมเยาวชนอนุรักษ์ อบรมเยาวชนต้นแบบ 10,000        จ้านวน กองสาธารณสุข

ส่ิงแวดล้อม รักษส่ิ์งแวดล้อม ครั ง และส่ิงแวดล้อม

จ้านวน 1 ครั ง

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

2.2 แผนงานสาธารณสุข

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

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 จัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟงั 20,000         พื นที่ ส้านักปลัด

เพื่อจัดท้าแผนพฒันาเทศบาล ปญัหาความต้องการของ ต้าบลถ ้าใหญ่ เทศบาล

ประชาชนและจัดท้าแผน

พฒันาเทศบาล จ้านวน 1 ครั ง

2 โครงการเทศบาลเคล่ือนที่ จัดกิจกรรมเทศบาลเคล่ือนที่ 25,000         พื นที่ ส้านักปลัด

พบประชาชน พบประชาชน จ้านวน 1 ครั ง ต้าบลถ ้าใหญ่ เทศบาล

3 โครงการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรมวนัเทศบาล 15,000         เทศบาล ส้านักปลัด

วนัเทศบาล จ้านวน 1ครั ง ต้าบลถ ้าใหญ่ เทศบาล

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง การบรหิาร

    3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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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. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง การบรหิาร

    3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

4 โครงการฝึกอบรมและ จัดฝึกอบรม และทศันศึกษา 200,000 ส้านักปลัด

ทศันศึกษาดูงานของผู้บริหาร, ดูงานของผู้บริหาร ,สมาชิก เทศบาล

,สมาชิกสภาเทศบาล, สภาเทศบาลพนักงานเทศบาล, 

พนักงานเทศบาล,ลูกจ้างประจ้า, ลูกจ้างประจ้าพนักงานจ้าง,

พนักงานจ้าง,ผู้น้าชุมชน ผู้น้าชุมชนและกลุ่มองค์กร

และกลุ่มองค์กรต่างๆ ต่างๆ  ปลีะ 1 ครั ง

5 โครงการประดับธงชาติและธง จัดซื อธงชาติและธงตรา 40,000         เทศบาล ส้านักปลัด

ตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ สัญลักษณ์ใน วนัส้าคัญต่าง ๆ ต้าบลถ ้าใหญ่ เทศบาล

สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั  ดังนี 

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรม 1.แทน่ปกัธง พร้อมเสา

ราชินีนาถและพระบรม 2. ธงชาติ

วงศ์ศานุวงค์ทกุพระองค์ 3. ธงตราสัญลักษณ์ 

6 โครงการก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างอาคารส้านักงาน 16,690,000   จ้านวน ส้านักปลัด

ส้านักงานเทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่ เทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่ อาคาร เทศบาล/

(แหง่ใหม่) พร้อมปรับปรุง จ้านวน 1 หลัง พร้อมปรับปรุง กองช่าง

ภมูิทศัน์ ภมูิทศัน์(ตามแบบแปลนของ

เทศบาลต้าบลถ ้าใหญ)่
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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. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง การบรหิาร

    3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

7 โครงการจัดท้าปา้ย จัดท้าปา้ยประชาสัมพนัธ์ 72,000         เทศบาล ส้านักปลัด

ประชาสัมพนัธ์ โครงเหล็ก จ้านวน 10 ปา้ย ต้าบลถ ้าใหญ/ เทศบาล

พื นที่เทศบาล

ต้าบลถ ้าใหญ่

8 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้ จัดฝึกอบรมบคุลากร/ส่ง 200,000       เทศบาลต้าบลถ้าใหญ/่ ส้านักปลัด

บคุลากรเกี่ยวกับการปฏบิติังาน บคุลากเข้ารับการอบรม หน่วยงานอื่น เทศบาล

9 โครงการผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์ จัดท้าส่ือโฆษณาและส่ือ 110,000       เทศบาล ส้านักปลัด

เกี่ยวกับกิจการเทศบาล ประชาสัมพนัธเ์ผยแพร่ เช่น ต้าบลถ ้าใหญ เทศบาล

แผ่นปลิว,แผ่นพบั,สปอร์ทวทิยุ

โทรทศัน์ ฯลฯ

10 โครงการเลือกตั ง เปน็ค่าใช้จ่ายต่างๆ 702,490       พื นที่ ส้านักปลัด

นายกเทศมนตรีและ ในการด้าเนินการเลือกตั ง ต้าบลถ ้าใหญ่ เทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและ

นายกเทศมนตรี
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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. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง การบรหิาร

    3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

11 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพ จัดท้ากิจกรรมต่างๆ เช่น 30,000         พื นที่ กองคลัง

การจัดเก็บภาษรีายได้ - รณรงค์ประชาสัมพนัธใ์ห้ ต้าบลถ ้าใหญ่

ช้าระภาษี

- มอบของของรางวลั/ของ

ที่ระลึกใหผู้้ช้าระภาษดีีเด่น

ประจ้าปี

-ใหบ้ริการออกจัดเก็บภาษี

นอกสถานที่ในเขตเทศบาล

12 โครงการจัดท้าแผนที่ภาษแีละ จัดท้าแผนที่ภาษแีละทะเบยีน 350,000       พื นที่ กองคลัง

ทะเบยีนทรัพย์สิน ทรัพย์สิน ต้าบลถ ้าใหญ่

13 โครงการปรับปรุง ปรับปรุง / จัดหาเคร่ือง 30,000         เทศบาล ส้านักปลัด

อินเตอร์เน็ตต้าบล คอมพวิเตอร์ส้าหรับบริการ ต้าบลถ ้าใหญ่ เทศบาล

ประชาชน

14 โครงการด้าเนินงานตาม ด้าเนินการตามโครงการ/ 1,000,000     จ้านวน ส้านักปลัด

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมที่เปน็ประโยชน์ เช่น กิจกรรม เทศบาล

ที่เปน็ประโยชน์ต่อเทศบาล การจ้างเหมาบริการต่างๆ ,

และประชาชน ซื อดวงตราไปรษณีย์,
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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 สนับสนุนงบประมาณ / ประชุม/ 20,000          พื นที่ ส้านักปลัด

กระบวนการทบทวน ปรับปรุง อบรมใหค้วามรู้ในกระบวนการ ต้าบลถ ้าใหญ่ เทศบาล

พฒันาคุณภาพแผนชุมชน ทบทวน ปรับปรุง พฒันาแผน

ชุมชน ปลีะ 1 ครั ง

2  โครงการส่งเสริมใหค้วามรู้ จัดอบรม / กิจกรรมใหค้วามรู้ 20,000 เทศบาล ส้านักปลัด

ปอ้งกันและแก้ไขปญัหา ผู้บริหารทอ้งถิ่น,พนักงานส่วนทอ้งถิ่น ต้าบลถ ้าใหญ่ เทศบาล

ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้น้าชุมชน และประชาชนทั่วไป

และบคุคลในครอบครัว

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง การบรหิาร

3.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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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 ส้านักปลัด

สมานฉันทใ์นชุมชน ในการสร้างความปรองดอง ต้าบลถ ้าใหญ่ เทศบาล

สมานฉันท์

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง การบรหิาร

    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 โครงการสนับสนุนทนุการศึกษา สนับสนุนทนุการศึกษาใหก้ับ 70,000        สถาบนั ส้านักปลัด

ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ครูผู้ดูแลเด็ก ของ ศพด. การศึกษา เทศบาล

ส้าหรับผู้บริหาร, สมาชิกสภา ตามบนัทกึความร่วมมือทางวชิาการ

เทศบาล, พนักงานเทศบาล, ระหวา่งกรมส่งเสริมกับมหาวทิยาลัย

ลูกจ้างประจ้า และพนักงานจ้าง สวนดุสิต

ของเทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง การบรหิาร

   3.4  แผนงานงบกลาง
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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 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ ปรับปรุงภมูิทศัน์ในเขตเทศบาล 400,000 พื นที่  กองช่าง

ภายในเขตเทศบาล ต้าบลถ ้าใหญ่ ต้าบลถ ้าใหญ่

ต้าบลถ ้าใหญ่

2 โครงการเปดิแหล่งทอ่งเที่ยว เปดิแหล่งทอ่งเที่ยวและ 30,000 พื นที่ ส้านักปลัด

เพื่อต้อนรับประชาคม ประชาสัมพนัธใ์หน้ักทอ่งเที่ยว ต้าบลถ ้าใหญ่ เทศบาล

เศรษฐกิจอาเซียน รู้จักสถานที่ทอ่งเที่ยวในเขต

เทศบาลเพิ่มขึ น

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

   4.1 แผนงานบริหารทั่วไป

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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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 โครงการสนับสนุนศูนย์บริการ อุดหนุนงบประมาณใหศู้นย์เทคโนโลยี 10,000       ศูนย์ ส้านักปลัด

และถ่ายทอดเทคโนโลยี เกษตรกรประจ้าต้าบล เช่น ค่าจ้าท้าแผน ถ่ายทอดฯ เทศบาล

การเกษตรประจ้าต้าบล พฒันาเกษตรกร การรวมกลุ่มและพฒันา ส้านักงานเกษตร

กลุ่ม การฝึกอบรมอาชีพ ฯลฯ อ้าเภอ

2 ขุดลอกหว้ย/หนอง/คลองบงึ ขุดลอกหว้ย/หนอง/คลองบงึ 400,000      พื นที่เทศบาล กองช่าง

และก้าจัดวชัพชื ในพื นที่ และก้าจัดวชัพชืในแหล่งน ้า (งบ อปท.) ต้าบลถ ้าใหญ่

เทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่ ในพื นที่เทศบาลต้าบลถ ้าใหญ๋

3 โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น 1. ก่อสร้างฝายน ้าล้นบา้นวงัปริง 670,000      หมู่ที่ 1 กองช่าง

สายวงัปริง หมู่ที่ 1 ขนาดกวา้ง 3 มตร ยาว 17 เมตร

สูงเฉล่ีย 1.50 เมตร (ตามรายละเอียด

แบบแปลนของเทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่

ก้าหนด)

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

    4.2 แผนงานการเกษตร
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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 ส่งเสริมอาชีพในชุมชน ส่งเสริมอาชีพกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 20,000        พื นที่ ส้านักปลัด

ในชุมชน เช่นกลุ่มเลี ยงสัตว ์ฯลฯ ต้าบลถ ้าใหญ่ เทศบาล

2 โครงการสนับสนุนวสัดุ สนับสนุนวสัดุ อุปกรณ์ใหชุ้มชน 10,000        พื นที่ ส้านักปลัด

อุปกรณ์ต่างๆ ส้าหรับ เช่น อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ต้าบลถ ้าใหญ่ เทศบาล

ท้ากิจกรรมในชุมชน เพื่อบริการสาธารณะของชุมชน

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

4.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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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 250,000 ส้านักปลัด

ชุมชนต้าบลถ ้าใหญ่ ต้าบลถ ้าใหญ่ เทศบาล

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

    4.4 แผนงานงบกลาง

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

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 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,105,000  หมู่ที่ 2 กองช่าง

เสริมเหล็กสายหว้ยเล้าหมู หมู่ที่ 2 สายหว้ยเล้าหมู หมู่ที่ 2

ผิวจราจรกวา้ง 4 ม. หนา 0.15 ม.

ระยะทาง 500 ม. หรือพื นที่

ไม่น้อยกวา่ 2,000 ตร.ม. พร้อม

วางทอ่ระบายน ้าเส้นผ่าศูนย์กลาง

0.80 X 100 (มอก.ชั น 3) 

จ้านวน 7 ทอ่น พร้อมติดตั งปา้ย

ประชาสัมพนัธโ์ครงการปา้ยถาวร

จ้านวน 1 ปา้ย

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)



27

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. 2560 พ.ศ. 2561

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

2 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 623,000    หมู่ที่ 8 กองช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ถนนสาย ถนนสายนางพร้อม หมู่ที่ 8 

บา้นนางพร้อม หมู่ที่ 8 ผิวจราจรกวา้ง 3.50 ม. หนา 0.05 ม.

ระยะทาง 415 ม. หรือพื นที่

ไม่น้อยกวา่ 1,459 ตร.ม. 

(ตามรายละเอียดแบบแปลนของ

เทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่ก้าหนด)

พร้อมติดตั งปา้ยประชาสัมพนัธ์

โครงการปา้ยถาวร จ้านวน 1 ปา้ย

3 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก 837,000    หมู่ที่ 10 กองช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีตถนน คอนกรีตถนนสายแยกบา้นผู้ใหญ่พล - 

สายแยกบา้นผู้ใหญ่พล - ส่ีแยก ส่ีแยกหว้ยขัน หมู่ที่ 10  ผิวจราจรกวา้ง 

หว้ยขัน หมู่ที่ 10 4.00 ม. หนา 0.05 ม.ระยะทาง 508 ม. 

หรือพื นที่ไม่น้อยกวา่ 2,032 ตร.ม.

(ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาล

ต้าบลถ ้าใหญ่ก้าหนด) พร้อมติดตั งปา้ย

ประชาสัมพนัธโ์ครงการปา้ยถาวร 

จ้านวน 1 ปา้ย
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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. 2560 พ.ศ. 2561

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

4 โครงการปรับปรุงถนนจากสามแยก ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหนิคลุก 205,500    หมู่ที่ 5 กองช่าง

ข้างบา้นผู้ใหญ่วรัิตน์ - ถนน คสล. จ้านวน 261 ลบ.ม. พร้อมบดอัดแน่น

สายหน้าผึ ง หมู่ที่ 5 ไม่น้อยกวา่ 95% STANDARD PROCTOR

DENSITY ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม. 

ระยะทาง 435 ม. หรือพื นที่ไม่น้อยกวา่ 

1,740 ตร.ม. (ตามรายละเอียดแบบแปลน

ของเทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่ก้าหนด) 

พร้อมติดตั งปา้ยประชาสัมพนัธ ์

โครงการปา้ยถาวร จ้านวน 1 ปา้ย

5 โครงการติดตั งไฟฟา้สาธารณะ ติดตั งไฟฟา้สาธารณะทกุชุมชน 300,000    ชุมชนในเขต กองช่าง

พร้อมพาดสายไฟดับทกุชุมชน ในเขตเทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่ ท.ต. ถ ้าใหญ่

6 โครงการวางท่อ/วางบล็อคคอนกรีต/ วางทอ่/วางบล็อคคอนกรีต/ 400,000    พื นที่ในเขต กองช่าง

ปรับปรุงทอ่ระบายน ้า ปรับปรุงที่ระบายน ้าภายในต้าบล  ท.ต.ถ ้าใหญ่

ภายในต้าบล ม.1-10 หมู่ที่ 1 - 10
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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. 2560 พ.ศ. 2561

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

7 โครงการตีเส้นจราจรถนน ตีเส้นจราจรถนนในเขตรับผิดชอบ 400,000    ถนนในเขต กองช่าง

ในเขตรับผิดชอบของเทศบาล ของเทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่ รับผิดชอบ

ต้าบลถ ้าใหญ่ หมู่ที่ 1-10 ทต.ถ ้าใหญ่

8 โครงการซ่อมแซม หลุ่ม บอ่ ถนน ซ่อมแซม หลุม บอ่ ในเขต 400,000 ถนนในเขต กองช่าง

ในเขตเทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่ เทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่ รับผิดชอบ

อันเนื่องมาจากภยัพบิติั ทต.ถ ้าใหญ่

9 โครงการติดตั งกระจกส่องโค้ง ติดตั งกระจกส่องโค้ง   ภายในเขต 20,000      ถนนในเขต กองช่าง

ภายในเขตเทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่ เทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่ รับผิดชอบ

ทต.ถ ้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 โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปา ม.1-10 400,000    หมู่ที่ 1-10 กองช่าง

ประปาหมู่บา้น  ม.1-10

2 โครงการขุดลอกหว้ย/หนอง/คลอง/ ขุดลอกหว้ย/หนอง/คลอง/ 400,000    หมู่ที่ 1-10 กองช่าง

บงึ ภายในเขตเทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่ บงึ ภายในเขตเทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่

หมู่ที่ 1 - 10 หมู่ที่ 1 - 10

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.2  แผนงานเคหะและชุมชน (ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปา แหล่งน ้า )

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

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 โครงการเฝ้าระวงั  ปอ้งกัน - สนับสนุนวสัดุ อุปกรณ์ 50,000            พื นที่เทศบาล กองสาธารณสุข

และควบคุมโรคติดต่อ ในการปอ้งกันโรคติดต่อ เช่น ต้าบลถ ้าใหญ่ และส่ิงแวดล้อม

วคัซีนปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ , 

สารเคมีพน่หมอกควนัฯลฯ

4 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพ จ้างเหมาบคุลากรผู้มีวฒิุด้าน 120,000 เทศบาล กองสาธารณสุข

การปฏบิติังานด้าน สาธารณสุข ปฏบิติังาน ต้าบลถ ้าใหญ่ และส่ิงแวดล้อม

สาธารณสุข ในต้าแหน่งผู้ช่วยนักวชิาการ

สุขาภบิาล จ้านวน 1 คน

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

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. 2560 พ.ศ. 2561

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

   6.1 แผนงานสาธารณสุข

6 โครงการจ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการรายบคุคล 648,000 จ้านวนคน กองสาธารณสุข

รายบคุคลเพิ่มประสิทธภิาพ หรือปฏบิติังานเกี่ยวกับ และส่ิงแวดล้อม

งานรักษาความสะอาดและ 1. ประจ้ารถบรรทกุขยะ

การปอ้งกันโรค จ้านวน 2 คน

2. ตัดหญ้าหรือปรับปรุง

ภมูิทศัน์และกวาดเก็บขยะ

ในเขตเทศบาล จ้านวน 3 คน

3. ฉีดพน่สารเคมี ก้าจัดยุง

และพาหนะน้าโรค 

จ้านวน 1 คน

รวมทั งหมด 6 คน
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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 20,000       พื นที่เทศบาล ส้านักปลัด

ศูนย์พฒันาครอบครัวในชุมชน ครอบครัวในชุมชนต้าบลถ ้าใหญ่ ต้าบลถ ้าใหญ่ เทศบาล

เทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่ เช่น กิจกรรมต่าง ๆ 

2 โครงการพฒันาคุณภาพชีวติ สนับสนุนการด้าเนินตามโครงการ 10,000       พื นที่เทศบาล ส้านักปลัด

เด็ก คนชรา คนพกิาร อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บา้น ต้าบลถ ้าใหญ่ เทศบาล

ผู้ด้อยโอกาส และผู้ปว่ยเอดส์ (อผสม.) คนพกิาร ผู้ปว่ยเอดส์

3 โครงการรดน ้าด้าหวัผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมรดน ้าด้าหวัผู้สูงอายุ 100,000     พื นที่เทศบาล ส้านักปลัด

ในต้าบลถ ้าใหญ่ เช่น ค่าวสัดุ ต้าบลถ ้าใหญ่ เทศบาล

อุปกรณ์ ค่าอาหาร 

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

    6.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



34

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. 2560 พ.ศ. 2561

4 โครงการสนับสนุนส่งเสริมชุมชน สนับสนุนและส่งเสริมชุมชน 10,000 พื นที่เทศบาล ส้านักปลัด

ต้าบลถ ้าใหญ่ ต้าบลถ ้าใหญ่ เช่น อุปกรณ์ ต้าบลถ ้าใหญ่ เทศบาล

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เพื่อบริการ

สาธารณะของชุมชน หรือ กิจกรรม

ต่าง ๆ ของชุมชน

5 โครงการสนับสนุนและส่งเสริม สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม 20,000       พื นที่เทศบาล ส้านักปลัด

กิจกรรมเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน เช่น กิจกรรม ต้าบลถ ้าใหญ่ เทศบาล

ต่าง ๆ ของเด็กและเยาวชน

ในต้าบลถ ้าใหญ่

6 โครงการสนับสนุนกระบวนการ สนับสนุนการประชุมประชาคม/ 20,000       พื นที่เทศบาล ส้านักปลัด

ขับเคล่ือนแผนชุมชน ผู้น้าชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพ ต้าบลถ ้าใหญ่ เทศบาล

การขับเคล่ือนแผนชุมชนระดับ

ชุมชน และระดับต้าบล เช่น 

ค่าวทิยากร ค่าวสัดุ อุปกรณ์ 

ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่ง และ

เคร่ืองด่ืม ฯลฯ
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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

กีฬาและการแข่งขันกรีฑา อุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬา ต้าบลถ ้าใหญ่

นักเรียนและประชาชน ประจ้าต้าบล ,การแข่งขันกรีฑา

นักเรียนและประชาชน ,

การแข่งขันกีฬาต่างๆ

2 โครงการจัดซื อวสัดุ อุปกรณ์ จัดซื อวสัดุอุปกรณ์กีฬาต่างๆ 30,000 ชุมชนในพื นที่ กองการศึกษา

กีฬาใหชุ้มชนในเขตเทศบาล ใหชุ้มชน ต้าบลถ ้าใหญ่

3 โครงการสนับสนุนส่ง สนับสนุนการส่งนักกีฬาเข้าร่วม 30,000         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. 2561

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

   6.3 แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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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. 2560 พ.ศ. 2561

4 โครงการส่งเสริมงานประเพณี สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 40,000         ชุมชนในพื นที่ กองการศึกษา

ศาสนา และวฒันธรรม ประเพณีต่าง ๆ การท้านุบ้ารุง ต้าบลถ ้าใหญ่

ฟื้นฟ ูสืบทอดด้านศาสนา 

ศิลปวฒันธรรม และภมูิปญัญา

ทอ้งถิ่น

5 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาทอ้งถิ่นทุ่งสง 30,000         สถานที่ ทอ้งถิ่นอ้าเภอ

ทอ้งถิ่นทุ่งสงสัมพนัธ์ สัมพนัธ ์จ้านวน 1 ครั ง จัดการแข่งขัน ทุ่งสง

ต้านยาเสพติด

6 โครงการปฎบิติัธรรม จัดกิจกรรมปฏบิติัธรรม 40,000         สถานที่ กองการศึกษา

ปลีะ 1 ครั ง ปฏบิติัธรรม
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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 โครงการจัดซื อ/ จัดหาอุปกรณ์ จัดซื อ / จัดหาอุปกรณ์ เคร่ืองมือ 5,000          เทศบาล ส้านักปลัด

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใหแ้ก่สมาชิก เคร่ืองใช้ ใหแ้ก่สมาชิก อปพร. ต้าบลถ ้าใหญ่ เทศบาล

อปพร.ในต้าบล เช่น ชุด อปพร. ,ฯลฯ

2 โครงการฝึกอบรม/ทบทวน ฝึกอบรม/ทบทวนสมาชิก อปพร. 50,000        เทศบาล ส้านักปลัด

สมาชิก อปพร. อย่างน้อยปลีะ 1 ครั ง ต้าบลถ ้าใหญ่ เทศบาล

3 โครงการช่วยเหลือประชาชน สนับสนุนงบประมาณ ,วสัดุ , 500,000      พื นที่เทศบาล ส้านักปลัด

ที่ได้รับความเดือดร้อนจาก อุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้รับ ต้าบลถ ้าใหญ่ เทศบาล

สาธารณภยั ความเสียหาย

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

   6.4  แผนงานรักษาความสงบภายใน

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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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. 2560 พ.ศ. 2561

4 โครงการฝึกซ้อมแผน จัดอบรม / จัดกิจกรรมส่งเสริม 20,000        พื นที่เทศบาล ส้านักปลัด

สาธารณภยั ความรู้ เช่น ซักซ้อมวธิกีารปฏบิติั ต้าบลถ ้าใหญ่ เทศบาล

กรณีเกิดเพลิงไหม้, ใหค้วามรู้

เกี่ยวกับการอัคคีภยัเบื องต้น

5 โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา จัดกิจกรรมปอ้งกันและแก้ไขปญัหา 60,000 เทศบาล ส้านักปลัด

อุบติัเหตุทางถนน อุบติัเหตุทางถนน เช่น ค่าวสัดุ ต้าบลถ ้าใหญ่ เทศบาล

อุปกรณ์ ค่าอาหาร

6 โครงการอบรมใหค้วามรู้ อบรมใหค้วามรู้เร่ืองระเบยีบ 5,000          เทศบาล ส้านักปลัด

เกี่ยวกับระเบยีบวนิัยจราจร จราจร,ทดสอบการขับขี่ ฯลฯ ต้าบลถ ้าใหญ่ เทศบาล

7 โครงการติดตั งปา้ยจราจร ติดตั งปา้ยจราจรในชุมชน 5,000          พื นที่เทศบาล ส้านักปลัด

ในชุมชนเขตเทศบาล เขตเทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่ ต้าบลถ ้าใหญ่ เทศบาล

8 โครงการจัดท้าส่ือ จัดท้าส่ือประชาสัมพนัธเ์กี่ยวกับ 5,000 พื นที่เทศบาล ส้านักปลัด

ประชาสัมพนัธใ์หค้วามรู้ การปอ้งกันภยั จากสาธารณภยั ต้าบลถ ้าใหญ่ เทศบาล

เกี่ยวกับสาธารณภยั ต่าง ๆ
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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. 2560 พ.ศ. 2561

9 โครงการจัดท้าแนวกันไฟ จัดท้าแนวกันไฟในพื นที่เส่ียงต่อ 50,000 พื นที่เทศบาล ส้านักปลัด

ในพื นที่เทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่ การเกิดไฟปา่ และไฟจาก ต้าบลถ ้าใหญ่ เทศบาล

การจุดเผาในพื นที่ต้าบลถ ้าใหญ่

10 โครงการปอ้งกันและแก้ไข จัดอบรมใหค้วามรู้ปอ้งกัน/ 65,000 ที่ท้าการปกครอง ส้านักปลัด

ปญัหายาเสพติด มาตรการแก้ไขปญัหายาเสพติด อ้าเภอทุ่งสง เทศบาล

ใหเ้ด็กเยาวชนและประชาชน

ในชุมชน ตามเปา้หมายของ

(ศป.ปส.อ.) ก้าหนด
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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 โครงการเบี ยยังชีพ ผู้สูงอายุ สนับสนุนเบี ยยังชีพ ให ้ผู้สูงอายุ 12,100,000  พื นที่เทศบาล ส้านักปลัด

ในต้าบลถ ้าใหญ่ ประจ้าปี ต้าบลถ ้าใหญ่ เทศบาล

งบประมาณ พ.ศ. 2561

2 โครงการเบี ยยังชีพคนพกิาร สนับสนุนเบี ยยังชีพ ให ้คนพกิาร 2,832,000   พื นที่เทศบาล ส้านักปลัด

ในต้าบลถ ้าใหญ่ ประจ้าปี ต้าบลถ ้าใหญ่ เทศบาล

งบประมาณ พ.ศ. 2561

3 โครงการเบี ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ สนับสนุนเบี ยยังชีพ ให ้ผู้ปว่ย 120,000      พื นที่เทศบาล ส้านักปลัด

เอดส์ ในต้าบลถ ้าใหญ่ ต้าบลถ ้าใหญ่ เทศบาล

งบประมาณ พ.ศ. 2561

4 โครงการอุดหนุนสมทบกองทนุ สนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ 280,000 พื นที่เทศบาล กองสาธารณสุข

ประกันสุขภาพเทศบาล ด้าเนินการในกองทนุฯ ต้าบลถ ้าใหญ่ และส่ิงแวดล้อม

ต้าบลถ ้าใหญ่

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

    6.5 แผนงานงบกลาง
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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 โครงการส่งเสริมสนับสนุน อุดหนุนงบประมาณ ใหแ้ก่ 20,000        ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส้านักปลัด

การด้าเนินงานของศูนย์ข้อมูล อปท. ที่เปน็เจ้าภาพหลักในการ อ้าเภอทุ่งสง เทศบาล

ข่าวสารขององค์กรปกครอง จัดการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ส่วนทอ้งถิ่นระดับอ้าเภอ ตามโครงการศูนย์รวมข้อมูล

ข่าวสารการซื อหรือการจ้างของ

อปท.ระดับอ้าเภอทุ่งสง

2 สนับสนุนการจัดงานรัฐพธิี อุดหนุนงบประมาณใหท้ี่ท้าการ 7,000          ที่ท้าการปกครอง ส้านักปลัด

อ้าเภอทุ่งสง ปกครองเภอทุ่งสง  ในการจัดงาน อ้าเภอทุ่งสง เทศบาล

รัฐพธิต่ีาง ๆ  

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง การบรหิาร

    3.1 แผนงานบริหารทั่วไป

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 โครงการขยายเขตไฟฟา้ อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาค 300,000         พื นที่เทศบาล กองช่าง/

และระบบจ้าหน่ายไฟฟา้ อ้าเภอทุ่งสง และการไฟฟา้ ต้าบลถ ้าใหญ่ การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค

หมู่ที่ 1- 10 ส่วนภมูิภาคอ้าเภอร่อนพบิลูย์ สาขาทุ่งสง/ร่อนพบิลูย์

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1 เคหะและชุมชน

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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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 โครงการสนับสนุนงาน อุดหนุนงบประมาณใหท้ี่ท้าการ 15,000        ที่ท้าการปกครอง กองการศึกษา

ประเพณีเดือนสิบ ปกครองเภอทุ่งสง ปลีะ 1 ครั ง อ้าเภอทุ่งสง

2 โครงการสนับสนุนการจัดงาน อุดหนุนงบประมาณใหท้ี่ท้าการ 65,000        ที่ท้าการปกครอง กองการศึกษา

เทศกาลประเพณีชักพระ ปกครองเภอทุ่งสง  ในการจัดงาน อ้าเภอทุ่งสง

อ้าเภอทุ่งสง ประเพณีชักพระ ปลีะ 1 ครั ง

3 โครงการงานประเพณีมาฆบชูา อุดหนุนงบประมาณให้ 4,000          ที่ท้าการปกครอง กองการศึกษา

แหผ้่าขึ นธาตุ ที่ท้าการปกครองเภอทุ่งสง อ้าเภอทุ่งสง

 ในการสนับสนุนการจัดงาน

ประเพณีมาฆบชูาแหผ้่า  ขึ นธาตุ 

4 โครงการอุดหนุนวดัไตรวทิยาราม อุดหนุนงบประมาณให้ 40,000        วดัไตรวทิยาราม กองการศึกษา

ในการจัดงานประเพณีชักพระ วดัไตรวทิยาราม ปลีะ 1 ครั ง

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

    6.3 แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ
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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. 2560 พ.ศ. 2561

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

    6.3 แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

5 โครงการอุดหนุนวดัจ้าปาวนาราม อุดหนุนงบประมาณให้ 40,000        วดัจ้าปาวนาราม กองการศึกษา

ในการจัดงานประเพณีชักพระ วดัจ้าปาวนาราม ปลีะ 1 ครั ง

6 โครงการอุดหนุนวดัถ ้าใหญ่ อุดหนุนงบประมาณให้ 40,000        วดัถ ้าใหญ่ กองการศึกษา

ในการจัดงานประเพณีชักพระ วดัถ ้าใหญ่ ปลีะ 1 ครั ง

7 โครงการอุดหนุนส้านักสงฆ์ อุดหนุนงบประมาณให้ 40,000        ส้านักสงฆ์ กองการศึกษา

ถ ้าพระหอในการจัดงาน ส้านักสงฆ์ถ ้าพระหอ ปลีะ 1 ครั ง ถ ้าพระหอ

ประเพณีชักพระ

8 โครงการอุดหนุนวดันาตาแย้ม อุดหนุนงบประมาณให้ 40,000        วดันาตาแย้ม กองการศึกษา

ในการจัดงานประเพณีชักพระ วดันาตาแย้ม ปลีะ 1 ครั ง
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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 ครุภณัฑ์ส้านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 24,000       กองคลัง

บานเล่ือนกระจก 2 บาน

2 ชั น จ้านวน 3 ตู้ 

2 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส้านักงาน ตู้ไม้เก็บระวางแผนที่ 20,000       กองคลัง

จ้านวน 1 ตู้

3 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส้านักงาน เก้าอี หวักลม 4,000         กองคลัง

จ้านวน 2 ตัว

4 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส้านักงาน เก้าอี ส้านักงานแบบล้อเล่ือน 4,000         กองคลัง

ปรับสูงต้่า จ้านวน 2 ตัว

5 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์เคร่ืองพมิพ ์Multifunction 10,000       กองการศึกษา

ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED

ขาวด้า 1 เคร่ือง

บญัชีจ านวนครภุณัฑ์

แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

งบประมาณ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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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. 2560 พ.ศ. 2561

6 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์เคร่ืองคอมพวิเตอร์ จ้านวน 2 เคร่ือง 44,000       กองการศึกษา

ส้าหรับใช้งานในกองการศึกษาและ

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

7 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์เคร่ืองคอมพวิเตอร์ โน๊ตบุ๊ก 21,000       กองการศึกษา

จ้านวน 1 เคร่ือง ส้าหรับใช้งาน

ในกองการศึกษา

8 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส้านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 10,000       กองการศึกษา

แบบ 2 ชั น มีฝากระจกปดิ

จ้านวน 2 ตู้

9 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส้านักงาน จัดซื อเคร่ืองโทรสารแบบ 18,000       กองการศึกษา

ใช้กระดาษธรรมดา

จ้านวน 1 เคร่ือง

10 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส้านักงาน จัดซื อเคร่ืองปรับอากาศ 108,600     กองการศึกษา

ขนาด 26,000 บทียีู จ้านวน 3 เคร่ือง

 ให ้ศพด. จ้านวน 3 ศูนย์
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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. 2560 พ.ศ. 2561

11 แผนงานเคหะ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะจัดซื อรถบรรทกุขยะอัดทา้ย 3,500,000   กองสาธารณสุข

และชุมชน ขนส่ง ชนิด 6 ล้อ จ้านวน 1 คัน และส่ิงแวดล้อม

(งานก้าจัดขยะ

มูลฝอยและส่ิงปฏกิูล)

12 แผนงานเคหะและ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์จัดซื อเคร่ืองพริ น 53,000 กองช่าง

ชุมชน  แบบพริ นกระดาษ A3  

จ้านวน 1 เคร่ือง

13 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์จัดซื อเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 21,000       ส้านักปลัด

โน้ตบุ๊ก ส้าหรับประมวลผล เทศบาล

ของส้านักปลัด จ้านวน 1 เคร่ือง

14 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส้านักงาน จัดซื อชั นเก็บเอกสาร แบบ 2 ชั น 10,000       ส้านักปลัด

บานเล่ือน จ้านวน 2 ตู้ เทศบาล

เพื่อจัดเก็บเอกสารของส้านักปลัด

15 งานรักษาความสงบค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิงจัดซื อรถดับเพลิงของ 4,500,000   ส้านักปลัด

ภายใน ส้านักงานเทศบาลต้าบล เทศบาล

ถ ้าใหญ่ จ้านวน 1 คัน
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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. 2560 พ.ศ. 2561

16 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ค่าบ้ารุงรักษาครุภณัฑ์ซ่อมแซม  ครุภณัฑ์ เคร่ืองมือ 70,000       ส้านักปลัด

เคร่ืองใช้ในส้านักงานเทศบาล เทศบาล

และกองคลัง กองคลัง

17 งานรักษาความสงบค่าครุภณัฑ์ ค่าบ้ารุงรักษาครุภณัฑ์ซ่อมแซม  ครุภณัฑ์ เคร่ืองมือ 2,000         ส้านักปลัด

ภายใน เคร่ืองใช้ในงานปอ้งกัน ฯ เทศบาล

18 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าบ้ารุงรักษาครุภณัฑ์ซ่อมแซม  ครุภณัฑ์ เคร่ืองมือ 15,000       กองการศึกษา

เคร่ืองใช้ในกองการศึกษา

19 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ค่าบ้ารุงรักษาครุภณัฑ์ซ่อมแซม  ครุภณัฑ์ เคร่ืองมือ 10,000       กองสาธารณสุข

เคร่ืองใช้ในกองสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม

20 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ค่าบ้ารุงรักษาครุภณัฑ์ซ่อมแซม  ครุภณัฑ์ เคร่ืองมือ 450,000     กองสาธารณสุข

เคร่ืองใช้ในกองสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม

และกองช่าง กองช่าง


