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  ตามที่เทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)      
ไปแล้ว เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 นั น 

  เนื่องจากแผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่        
(พ.ศ. 2561-2564) ด้าเนินการแล้วเสร็จ และประกาศใช้แผนพัฒนาดังกล่าว เมื่อ 20 ธันวาคม 2559 ซึ่งห้วง
ระยะเวลาดังกล่าวจนถึงปัจจุบันได้ล่วงเลยเวลามาแล้วพอสมควร  ท้าให้บริบทในพื นที่ มีการเปลี่ยนแปลง
ล้าดับความส้าคัญของโครงการตามความจ้าเป็นเร่งด่วนที่ได้วางไว้ ซึ่งเกิดจากปัญหาความเดือนร้อนของ
ประชาชนที่เกิดขึ นใหม่  รวมถึงการด้าเนินการโครงการต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และ
หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่ให้ด้าเนินการ เช่น  การด้าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข  
ที่มีหนังสือสั่งการให้ด้าเนินการ จึงจ้าเป็นต้องเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลต้าบล  
ถ ้าใหญ่จึงจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ขึ น โดยอาศัย
อ้านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559 การแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ 9 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่ฉบับนี  จะสามารถบรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชน ในเขตเทศบาล
ต้าบลถ ้าใหญ่ อีกทั งสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และสุดท้ายนี  
ขอขอบคุณคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่  ประชาคมต้าบลถ ้าใหญ่ และคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท้าแผนพัฒนาเทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่  ที่ใหค้วามร่วมมือในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)  
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ของเทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่ ให้ส้าเร็จลุล่วงด้วยดีมา ณ โอกาสนี  
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หลักการและเหตุผล 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1  

 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้ท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพื่อเป็น    
แนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น  โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ได้ตามความจ าเป็น
และความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
  ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นสี่ปีทีเ่พ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  

(3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือ 
เปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  

  เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ มีความจ าเป็นที ่จะต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1  เพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและ       
ความต้องการของประชาชน และเพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาความจ าเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน  
อีกทั้งเพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” ที่มุ่งเน้น การแก้ปัญหาปากท้องของ
ประชาชน ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายจ าเป็นเร่งด่วนที่รัฐบาลมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ หรือเศรษฐกิจท้องถิ่น และต้องการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รวมถึงหนังสือ
สั่งการในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริต่าง ๆ   
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แบบ ผ. 07

ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท )

1. ดา้นการศึกษา

   1.1  แผนงานการศึกษา -           -              3            3,030,000    3         3,030,000     3         3,030,000     9          9,090,000     

        

   1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง - - - - - - - -

ของชุมชน  

รวม -          -                3            3,030,000   3        3,030,000    3        3,030,000    9          9,090,000     

2. ดา้นสิ่งแวดล้อม

   2.1  แผนงานเคหะและชุมชน 1          2,600,000     1            2,600,000    - - - - 2          5,200,000     

(งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล)

   2.2  แผนงานสาธารณสุข 1          25,000         1            25,000        1         25,000         1         25,000         4          100,000        

รวม 2          2,625,000    2            2,625,000   1        25,000        1        25,000        6          5,300,000     

3. ดา้นการเมอืง การบริหาร

   3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1          250,000       1            25,000        1         25,000         -         25,000         3          325,000        

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี ( พ.ศ. 2561 - 2564 ) เพ่ิมเตมิและเปลี่ยนแปลง ฉบับที ่1

เทศบาลต าบลถ  าใหญ่

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 รวม 4  ปีปี  2564



2

ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท )

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 รวม 4  ปีปี  2564

   3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง - - - - - - - - - -

ของชุมชน

   3.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - -

   3.4 แผนงานงบกลาง - - - - - - - - - -

รวม 1          250,000       1            25,000       1        25,000        -         25,000        3          325,000       

4. ดา้นเศรษฐกิจ

   4.1 แผนงานบริหารทัว่ไป - - - - - - - - - -

   4.2 แผนงานการเกษตร 1          150,000       3            1,550,000    1         150,000       1         150,000       6          2,000,000     

   4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 1          200,000       1            200,000      1         200,000       1         200,000       4          800,000        

ของชุมชน

   4.4 แผนงานงบกลาง - - - - - - - - - -

รวม 2          350,000       4            1,750,000   2        350,000      2        350,000      10        2,800,000     



3

ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท )

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 รวม 4  ปีปี  2564

5. ดา้นโครงสร้างพื นฐาน

   5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 22        23,975,800   16          20,613,600  4         1,210,000     3         810,000       45         46,609,400    

(งานไฟฟ้า ถนน สะพาน ท่อระบายน  า) -                 

   5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1          1,500,000     1            1,500,000    - - - - 2          3,000,000     

(ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปา 

แหล่งน  า )

รวม 23        25,475,800  17          22,113,600 4        1,210,000    3        810,000      47        49,609,400   

6. ดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต

   6.1 แผนงานสาธารณสุข 5          650,864       6            890,864      6         890,864       6         890,864       23         3,323,456     

   6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 1          300,000       2            70,000        2         70,000         2         70,000         7          510,000        

ของชุมชน

   6.3  แผนงานศาสนาวัฒนธรรม - - 1            300,000      1         300,000       1         300,000       3          900,000        

และนันทนาการ

   6.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน 3          998,000       5            988,000      4         738,000       4         738,000       16         3,462,000     



4

ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท )

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 รวม 4  ปีปี  2564

   6.5 แผนงานงบกลาง - - - - - - - - - -

รวม 9          1,948,864    14          2,248,864   13      1,998,864    13      1,998,864    49        8,195,456     

รวมทั งสิ น 37        30,649,664  41          31,792,464 24      6,638,864    22      6,238,864    102      75,319,856   



5
แบบ ผ. 01

 2. บญัชีโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจัดท าแผนการศึกษา เพื่อใหส้ถาบนัการศึกษา ส่งเสริมกิจกรรม และค่าใช้จ่าย 30,000 30,000 30,000 จ านวน ท าใหบ้คุลากร กองการศึกษา

ทอ้งถิ่นส่ีปี และงานการศึกษาในสังกัด ต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดท า (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) กิจกรรม ทางการศึกษาและ

เทศบาลต าบลถ  าใหญ่ แผนการศึกษา / เพิ่มเติมและ ที่ด าเนินการ เจ้าหน้าที่ทางการศึกษา

มีแผนการศึกษาที่ถูกต้อง เปล่ียนแปลงแผนการศึกษาทอ้งถิ่น มีความรู้เร่ืองการจัดท า

รองรับภารกิจงานต่าง ๆ ส่ีป ีเช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม แผนการศึกษา สถาบนั

ค่าจัดท าเล่มเอกสาร และค่าใช้จ่าย การศึกษา และงาน

อื่น ๆ การศึกษามีแผนการศึกษา

ใช้ที่ถูกต้อง

2 โครงการจัดตั งโรงเรียน - เพื่อเปน็ศูนย์กลางการจัด จัดตั งโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 200,000 200,000 200,000 จ านวน - มีสถานศึกษารองรับ กองการศึกษา

ในสังกัดเทศบาลต าบลถ  าใหญ่ กิจกรรมการศึกษษ ต าบลถ  าใหญ่ จ านวน 1 แหง่ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) โรงเรียน ความต้องการของประชาชน

- เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ ที่ตัดตั ง และสร้างโอกาสทางการศึกษา

ส าหรับเด็กและเยาวชน ของเด็กและเยาวชนมากขึ น

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา

1.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ. 2561 - 2564 ) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1

เทศบาลต าบลถ  าใหญ่

งบประมาณและที่มา
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แบบ ผ. 01

 2. บญัชีโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  การจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยังยืน

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 2  การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการศูนย์บริการจัดการ -เพื่อลดปญัหาชยะในชุมชน ก่อสร้างศูนย์บริการจัดการขยะ 2,600,000 2,600,000 จ านวน ปริมาณขยะลดลง กองสาธารณสุข

ขยะพร้อมเตาเผาขยะรวม - เพื่อการก าจัดขยะมูลฝอย พร้อมเตาเผาขยะรวมควบคุม (งบอปท.) (งบอปท.) แหง่ ท าใหส้ภาพแวดล้อมดีขึ น และส่ิงแวดล้อม

ควบคุมอากาศ ที่ถูกวธิี อากาศ สะอาดเรียบร้อย

(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ. 2561 - 2564 ) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1

เทศบาลต าบลถ  าใหญ่

งบประมาณและที่มา



7
แบบ ผ. 01

 2. บญัชีโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  การจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยังยืน

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 2  การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการอาสาสมัคร เพื่อสร้างเสริมสนับสนุน มีอาสาสมัครทอ้งถิ่นรักษโ์ลก 25,000 25,000 25,000 25,000 -จ านวน อาสาสมัครทอ้งถิ่นรักษโ์ลก กองสาธารณสุข

ทอ้งถิ่นรักษโ์ลก การด าเนินงานด้านการจัดการ ไม่ต่ ากวา่ ร้อยละ 50 ของครัวเรือน (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) อถล. เปน็แกนน าในการขับเคล่ือน

ของขยะมูลฝอยและเฝ้าระวงั - จ านวน การจัดการขยะมูลฝอย

ทรัพยากรธรรมชาติและ กิจกรรม และเฝ้าระวงัคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อมในพื นที่ต าบล โครงการ ส่ิงแวดล้อมทรัพยากร

ถ  าใหญ่ ธรรมชาติในชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ. 2561 - 2564 ) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1

เทศบาลต าบลถ  าใหญ่

งบประมาณและที่มา
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แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 5  การเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลและการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการอบรมคุณธรรม เพื่อใหค้ณะผู้บริหาร อบรมคุณธรรมและจริยธรรม 25,000 25,000 25,000 จ านวน บคุลากรของเทศบาล ส านักปลัด

จริยธรรม สภาชิกสภาเทศบาล ใหก้ับคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ผู้เข้าร่วม ต าบลถ  าใหญ่มีคุณธรรม เทศบาล

พนักงานเทศบาล/ลูกจ้าง เทศบาล/ลูกจ้าง ของเทศบาล อบรม และจริยธรรมในการ

มีคุณธรรมและจริยธรรม ต าบลถ  าใหญ่ ปฏบิติังาน

2 ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ เพื่อใหม้ีอาคารใช้ส าหรับ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 250,000 จ านวน มีอาคารใช้ส าหรับ ส านักปลัด

ด้านข้างเทศบาลต าบลถ  าใหญ่ กิจการต่าง ๆ ของเทศบาล กวา้ง 3 เมตร ยาว 5 เมตร (งบอปท.) อาคาร ท ากิจกรรมต่าง ๆ เทศบาล/

(ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลถ  าใหญ่ ในงานของเทศบาล กองช่าง

ก าหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ. 2561 - 2564 ) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1

เทศบาลต าบลถ  าใหญ่

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณและที่มา
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แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การบรหิารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการก่อสร้างนบกั นน  า เพื่อใหป้ระชาชนมีน  า ก่อสร้างนบกั นน  า คลองปากแพรก 700,000 จ านวนพื นที่ ประชาชนมีน  าส าหรับ กองช่าง

คลองปากแพรก หมู่ที่ 4 ส าหรับบริโภค น  าใช้ จ านวน 1 จุด (งบอปท.) บริโภค น  าในการ

ส าหรับการเกษตรและ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบล ท าเกษตรและปอ้งกัน

ปอ้งกันน  าทว่ม ถ  าใหญ่ก าหนด) น  าทว่ม

2 โครงการก่อสร้างนบกั นน  า เพื่อใหป้ระชาชนมีน  า ก่อสร้างนบกั นน  า หมู่ที่ 8 700,000 จ านวนพื นที่ ประชาชนมีน  าส าหรับ กองช่าง

หมู่ที่ 8 ส าหรับบริโภค น  าใช้ จ านวน 1 จุด (ตามแบบแปลน (งบอปท.) บริโภค น  าในการ

ส าหรับการเกษตรและ ที่เทศบาลต าบลถ  าใหญ่ก าหนด) ท าเกษตรและปอ้งกัน

ปอ้งกันน  าทว่ม น  าทว่ม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ. 2561 - 2564 ) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1

เทศบาลต าบลถ  าใหญ่

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

4.2 แผนงานการเกษตร

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การบรหิารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

4.2 แผนงานการเกษตร

งบประมาณและที่มา

3 สนับสนุนกลุ่มบริหาร เพื่อใหป้ระชาชนมีน  า สนับสนุนการด าเนินงานกลุ่ม 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนกลุ่ม ประชาชนมีน  าส าหรับ ส านักปลัด

จัดการน  าในมูลนิธอิุทกพฒัน์ ส าหรับบริโภค น  าใช้ บริการจัดการน  าในมูลนิธอิุทกพฒัน์ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) บริโภค น  าในการ เทศบาล

ต าบลถ  าใหญ่ ส าหรับการเกษตรและ ต าบลถ  าใหญ่ เช่น วสัดุ อุปกรณ์ ท าเกษตรและปอ้งกัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ปอ้งกันน  าทว่ม เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ต่าง ๆ ฯลฯ น  าทว่ม



11
แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 สนับสนุนการด าเนินงาน เพื่อแก้ปญัหายางพารา สนับสนุนความร่วมมือเทศบาล 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน ประชาชนมีอาชีพ ส านักปลัด

ด้านความร่วมมือเทศบาลต าบลถ  าใหญ่ ตกต่ า เพิ่มมูลค่าใหก้ับ ต าบลถ  าใหญ่ ร่วมกับภาครัฐ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) หน่วยงาน และรายได้ที่เพิ่มขึ น เทศบาล

ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ยางพารา ยกระดับรายได้ ภาคเอกชนกลุ่มองค์กรต่าง ๆ แก้ปญัหาราคา

กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในการแปรรูป ใหก้ับประชาชนในชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าใหก้ับยางพารา เช่น ยางพาราตกต่ าได้

ยางพาราเปน็ผลิตภณัฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า สนับสนุนวสัดุ อุปกรณ์ในการวจิัย

สนับสนุนความรู้ วสัดุอุปกรณ์ 

ใหก้ับกลุ่มต่าง ๆในการแปรรูป

ยางพาราเปน็ผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ฯลฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ. 2561 - 2564 ) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1

เทศบาลต าบลถ  าใหญ่

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่มา
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แบบ ผ. 01

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู ่เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยทุธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อความสะดวกและ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 55,500 ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็กสายวังปริง หมู่ที่ 1 ความปลอดภัย สายวังปริง กว้าง 4 ม. ระยะทาง (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทาง หนา 0.15 ม. ยาว 25 ม. ปลอดภัยในการ

(ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลถ  าใหญ่ เดินทางสัญจร

ก าหนด)

2 โครงการวางบล็อคคอนกรีต เพื่อความสะดวกและ วางบล็อคคอนกรีตในชุมชนบ้านตาว 490,000.00  490,000.00 490,000.00 จ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ในชุมชนบ้านตาว หมู่ที่ 1 ความปลอดภัย จ านวน 3 จดุ ขนาด 2.4 × 2.4 ม. พื นที่ ความสะดวกและ

จ านวน 3 จดุ ในการเดินทาง ยาว 8.0 ม. ปลอดภัยในการ

ลดน  าท่วมขงั เดินทางสัญจร

น  าไม่ท่วมขงั

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี ( พ.ศ. 2561 - 2564 ) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

เทศบาลต าบลถ  าใหญ่

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้า ถนน ท่อระบายน  า)

งบประมาณและที่มา
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ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู ่เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยทุธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้า ถนน ท่อระบายน  า)

งบประมาณและที่มา

3 โครงการปรับปรุงถนนถมหินคลุก เพื่อความสะดวกและ ปรับปรุงถนนถมหินคลุก 433,000 433,000 ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยบ้านตาว - เปิก หมู่ที่ 1 ความปลอดภัย ขนาดกว้าง 4 ม.  ระยะทาง 1,000 ม. (งบ อปท.) (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทาง ปลอดภัยในการ

4 โครงการกอ่สร้างท่อเหล่ียม เพื่อความสะดวกและ กอ่สร้างท่อเหล่ียม 400,000      จ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายวัดจ าปา หมู่ที่ 3 ความปลอดภัย ขนาด 2.4 × 2.4 ม. ยาว 8.0 ม. (งบ อปท.) พื นที่ ความสะดวกและ

ในการเดินทาง ปลอดภัยในการ

เดินทาง

5 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อความสะดวกและ กอ่สร้างถนนคอนกรีต 1,100,000 1,100,000 ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยจ าปาสามัคคี 2  ม.3 ความปลอดภัย กว้าง 4 ม. ระยะทาง 500 ม. (งบ อปท.) (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทาง ปลอดภัยในการ

เดินทางสัญจร

6 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อความสะดวกและ กอ่สร้างถนนคอนกรีต กว้าง 3 ม. 487,000 ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยจ าปาสามัคคี 5  ม.3 ความปลอดภัย ระยะทาง 326 ม. หนา 0.12 ม. (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทาง (ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลถ  าใหญ่ ปลอดภัยในการ

ก าหนด) เดินทางสัญจร
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ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู ่เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยทุธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้า ถนน ท่อระบายน  า)

งบประมาณและที่มา

7 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนได้รับ กอ่สร้างถนนคอนกรีต 300,000      ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายคลองขลบ - เขต ต.ร่อนพิบูลย์ ความสะดวก ปลอดภัย ขนาดกว้าง 3 ม. ระยะทาง 300 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

หมู่ที่ 3 ในการเดินทางสัญจร ปลอดภัยในการ

เดินทางสัญจร

8 กอ่สร้างสะพานคลองปากแพรก เพื่อความสะดวกและ กอ่สร้างสะพานคอนกรีต กว้าง 9 ม. 4,000,000 4,000,000 จ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ที่ 4 ความปลอดภัย ยาว 32 ม. (งบ อปท.)/ (งบ อปท.) สะพาน ความสะดวกและ

ในการเดินทาง (รายละเอียดและรูปแบบตามที่ (งบ เงินกู)้ (งบ เงินกู)้ ปลอดภัยในการ

เทศบาลต าบลถ  าใหญ่ก าหนด) เดินทางสัญจร

9 กอ่สร้างสะพานวัดถ  าใหญ่ เพื่อความสะดวกและ กอ่สร้างสะพานคอนกรีต กว้าง 9 ม. 4,000,000 4,000,000 จ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ที่ 4 ความปลอดภัย ยาว 32 ม. (งบ อปท.) (งบ อปท.) สะพาน ความสะดวกและ

ในการเดินทาง (รายละเอียดและรูปแบบตามที่ (งบ เงินกู)้ (งบ เงินกู)้ ปลอดภัยในการ

เทศบาลต าบลถ  าใหญ่ก าหนด) เดินทางสัญจร
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ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู ่เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยทุธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้า ถนน ท่อระบายน  า)

งบประมาณและที่มา

10 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อความสะดวกและ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 321,000     ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

พาราแอสฟัลท์คอนกรีต ความปลอดภัย ขนาดกว้าง 3 ม.  ระยะทาง 150 ม. (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

ซอยควนไสสูง 3 หมู่ที่ 4 ในการเดินทาง หนา 0.05 ม. (ตามแบบที่เทศบาล ปลอดภัยในการ

ต าบลถ  าใหญ่ก าหนด) เดินทางสัญจร

11 โครงการปรับปรุงถนนปูทับ เพื่อความสะดวกและ ปรับปรุงถนนปูทับแอสฟัลท์ติก 1,300,000   ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ความปลอดภัย คอนกรีต   ขนาดกว้าง 4 ม.  (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

ถนนซอยใต้สายไฟ หมู่ที่ 4 ในการเดินทาง ระยะทาง 650  ม. ปลอดภัยในการ

เดินทางสัญจร

12 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อความสะดวกและ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,200,000   2,200,000    ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยควนไสสูง หมู่ที่ 4 ความปลอดภัย ขนาดกว้าง 4 ม. ระยะทาง 1,000 ม. (งบ อปท.) (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทาง ปลอดภัยในการ

เดินทางสัญจร
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ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู ่เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยทุธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้า ถนน ท่อระบายน  า)

งบประมาณและที่มา

13 โครงการกอ่สร้างท่อเหล่ียม/ เพื่อความสะดวกและ วางท่อระบายน  า 400,000     400,000      400,000     - จ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ท่อระบายน  า สายในวัง หมู่ที่ 5 ความปลอดภัย ขนาด  Ø 0.80 × 1.00 ม. (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื นที่ ความสะดวกและ

ในการเดินทาง 3 แถว จ านวน 3 จดุ ปลอดภัยในการ

เดินทางสัญจร

14 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อความสะดวกและ ปรับปรุงถนนถมหินคลุก 840,000     840,000      ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายควนยาง หมู่ที่ 5 ความปลอดภัย ขนาดกว้าง  4 ม.  ระยะทาง 700 ม. (งบ อปท.) (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

 (นาตาแยม้ใต้) ในการเดินทาง ปลอดภัยในการ

เดินทางสัญจร

15 โครงการปรับปรุงถนนสายหน้าอวด เพื่อความสะดวกและ ปรับปรุงถนนถมหินคลุก 1,200,000   1,200,000    ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ที่ 5 (นาตาแยม้เหนือ) ความปลอดภัย ขนาดกว้าง  4 ม.  ระยะทาง 3,000 ม. ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทาง ปลอดภัยในการ

เดินทางสัญจร
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ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู ่เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยทุธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้า ถนน ท่อระบายน  า)

งบประมาณและที่มา

16 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อความสะดวกและ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3,872,000   3,872,000    ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก สายอ่าวอีแกะ หมู่ที่ 6 ความปลอดภัย ขนาดกว้าง 4 ม.  ระยะทาง 1,760 ม. ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทาง ปลอดภัยในการ

เดินทางสัญจร

17 กอ่สร้างถนนพาราแอสฟัลท์ เพื่อความสะดวกและ กอ่สร้างถนนพาราแอสฟัลท์ 158,600     158,600      ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยนายสีนาม หมู่ที่ 8 ความปลอดภัย ขนาดกว้าง 4 ม. ระยะทาง 61 ม. ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทาง ปลอดภัยในการ

เดินทางสัญจร

18 โครงการกอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม เพื่อความสะดวกและ กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม 350,000     ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถนนสายไร่ควน - สวนส้ม หมู่ที่ 8 ความปลอดภัย ขนาด 2.4 X 2.4 X 1.00 ม. ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทาง ยาว 400 ม. ปลอดภัยในการ

เดินทางสัญจร
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ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู ่เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยทุธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้า ถนน ท่อระบายน  า)

งบประมาณและที่มา

19 โครงการปรับปรุงด้วยพาราแอสฟัลท์ เพื่อความสะดวกและ ปรับปรุงถนนด้วยพาราแอสฟัลท์ติก 625,700     ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

คอนกรีต ซ.สายเอเชีย 41 - ถนนพาด ความปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 5 ม. หนา 0.05 ม. (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

หมู่ที่ 9 ในการเดินทาง ระยะทาง  205 ม. ปลอดภัยในการ

(ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลถ  าใหญ่ เดินทาง

ก าหนด)

20 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อความสะดวกและ กอ่สร้างถนนคอนกรีต 456,000     ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็กสายเขาหัวช้าง หมู่ที่ 9 ความปลอดภัย ขนาดกว้าง 3 ม. ระยะทาง 300 ม. (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทาง หนา 0.12 เมตร ปลอดภัยในการ

(ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลถ  าใหญ่ เดินทางสัญจร

ก าหนด)

21 โครงการฝังท่อระบายน  าสามแยก เพื่อความสะดวกและ ฝังท่อระบายน  า คสล. 600,000 600,000 ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

โรงเรียนบ้านน  าพุ  หมู่ที่ 10 ความปลอดภัย Ø 1.00 × 1.00 ม.ระยะทาง 50 ม. (งบ อปท.) (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทาง ปลอดภัยในการ

ลดน  าท่วมขงั เดินทางสัญจร

น  าไม่ท่วมขงั
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ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู ่เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยทุธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้า ถนน ท่อระบายน  า)

งบประมาณและที่มา

22 โครงการกอ่สร้างถนนพาราแอสฟัลท์ เพื่อความสะดวกและ กอ่สร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต 496,000 ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

คอนกรีต ซ.บ้านนายสมศักด์ิ หมู่ที่ 10 ความปลอดภัย ขนาดกว้าง  4  ม. ระยะทาง 192 ม. (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทาง หนา 0.05 ม. (ตามแบบแปลนเทศบาล ปลอดภัยในการ

ต าบลถ  าใหญ่ก าหนด) เดินทางสัญจร

น  าไม่ท่วมขงั

23 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อความสะดวกและ กอ่สร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 461,000 ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็กซอยหลานตาภู่อุทิศ 2 ความปลอดภัย 5.50 ม  ระยะทาง 196 ม. (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

หมู่ที่ 4 ในการเดินทาง หนา 0.12 เมตร (ตามแบบแปลน ปลอดภัยในการ

เทศบาลต าบลถ  าใหญ่ก าหนด) เดินทางสัญจร

น  าไม่ท่วมขงั

24 โครงการจดัท า/ปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้ประชาชนเดินทาง จดัท า/ปรับปรุงซ่อมแซม 500,000 500,000 200,000 200,000 จ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ป้ายชื่อถนน,ป้ายชื่อซอยต่าง ๆ สัญจรไปมาสะดวก ป้ายชื่อถนน,ป้ายชื่อซอยต่าง ๆ  (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ซอย ความสะดวก

ในเขตเทศบาลต าบลถ  าใหญ่ รู้เส้นทางจดุมุ่งหมาย หมู่ที่ 1- 10 ให้อยูใ่นสภาพ ในการใช้เส้นทาง

ในการเดินทาง ใช้งานได้ สัญจรไปมา
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ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู ่เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยทุธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้า ถนน ท่อระบายน  า)

งบประมาณและที่มา

25 โครงการจา้งเหมาจดัท าขอ้มูล เพื่อให้มีฐานขอ้มูลระบบ จา้งเหมาพนักงาน เพื่อจดัเกบ็ 120,000 120,000 120,000 120,000 จ านวน ท าให้การวางแผน กองช่าง

ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปโภคใช้ประกอบ ขอ้มูลด้านสาธารณูปโภค (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คน ในการท างาน

ในต าบลถ  าใหญ่ ในการท างาน จ านวน 1 คน มีประสิทธิภาพ
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แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพื นฐาน

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื นฐาน

    5.2  แผนงานเคหะและชุมชน (ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปา แหล่งน  า )

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการขยายเขตประปาภเูขา เพื่อใหป้ระชาชนมีน  า ขยายประปาภเูขาโดยใช้ทอ่ประปา 1,500,000 1,500,000 ระยะทาง ประชาชนมีน  า กองช่าง

สายวงัปริง ม.1 -บา้นไร่ควน ม.8 ส าหรับอุปโภค บริโภค HDPE 100 ขนาด Ø 160 มม.       (งบ อปท.) (งบ อปท.) อุปโภคบริโภค

(ชั น PN 6.3) ระยะทาง 2,500 ม. อย่างเพยีงพอ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ. 2561 - 2564 ) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1

เทศบาลต าบลถ  าใหญ่

งบประมาณและที่มา
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แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจ้างเหมาบริการ - เพื่อจ้างเหมาบคุคลภายนอก ประชาชนผู้เจ็บปว่ยฉุกเฉิน 240,000 240,000 240,000 จ านวนผู้รับ ประชาชนผู้ประสบ กองสาธารณสุข

งานแพทย์ฉุกเฉิน ปฏบิติังานการแพทย์ฉุกเฉิน ในเทศบาลต าบลถ  าใหญ่ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) บริการการ อุบติัเหตุหรือเจ็บปว่ย และส่ิงแวดล้อม

บริการประชาชนตลอด 24 ชม. แพทย์ฉุกเฉิน ฉุกเฉินในพื นที่เทศบาล

- เพื่อใหบ้ริการงานการแพทย์ ต าบลถ  าใหญ่ได้รับ

ฉุกเฉินของเทศบาลต าบลถ  าใหญ่ การช่วยเหลือ และส่งต่อ

ส าหรับผู้ปว่ยฉุกเฉิน และประสบ โรงพยาบาลใกล้เคียง

อุบติัเหตุ ได้รับบริการที่มีมาตรฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ. 2561 - 2564 ) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1

เทศบาลต าบลถ  าใหญ่

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

   6.1 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

   6.1 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณและที่มา

2 โครงการสัตวป์ลอดโรค - เพื่อควบคุมปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ จัดซื อวคัซีนปอ้งกันโรค 75,720 75,720 75,720 75,720 สัตวเ์ลี ยงสุนัข พื นที่ต าบลถ  าใหญ่ กองสาธารณสุข

คนปลอดภยัจากโรคพษิ ในสุนัขแมวที่มีเจ้าของและไม่มี โรคพษิสุนัขบา้ในสัตวเ์ลี ยง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) แมวที่ได้รับวคัซีนปลอดโรคพษิสุนัขบา้ และส่ิงแวดล้อม

สุนัขบา้ เจ้าของ และได้รับวคัซีนครอบคลุม สุนัข แมว จ านวน 2,524 ตัว ครอบคลุม

ตามจ านวนประชากร ค่าวคัซีนและอุปกรณ์ตัวละ ร้อยละ 100

- เพื่อใหพ้ื นที่ต าบลถ  าใหญ่ 30 บาท

เปน็พื นที่ปลอดโรคพษิสุนัขบา้

3 โครงการส ารวจข้อมูล เพื่อส ารวจประชากรสุนัข แมวและขึ น ส ารวจข้อมูลและขึ นทะเบยีน 15,144 15,144 15,144 15,144 - จ านวนสุนัข มีทะเบยีนข้อมูล กองสาธารณสุข

จ านวนสัตวแ์ละขึ นทะเบยีน ทะเบยีนในระบบ สุนัข แมว มีเจ้าของและไม่มี (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) แมวที่ขึ นทะเบยีนสัตวเ์ลี ยง สุนัข แมว และส่ิงแวดล้อม

ตามโครงการสัตวป์ลอดโรค ThaiRabies.net เจ้าของ - จ านวนครั ง ที่ถูกต้องสมบรูณ์

คนปลอดภยัจากโรคพษิสุนัข ของการส ารวจ

บา้
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แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน ก่อสร้างอาคารศูนย์ผลิตและ 300,000 จ านวน ประชนมีสถานที่ส าหรับใช้ ส านักปลัด

ผลิตและแปรรูปผลิตภณัฑ์ มีอาชีพและรายได้ที่เพิ่มขึ น แปรรูปผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร อาคาร ในการผลิตและแปรรูปสินค้า เทศบาล

ทางการเกษตรต าบลถ  าใหญ่ ขนาดกวา้ง  5 ม.  ยาว  8 ม. ที่ก่อสร้าง ทางการเกษตร ท าใหม้ีอาชีพ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 และรายได้ที่เพิ่มขึ น

(รายละเอียดและรูปแบบตาม

ที่เทศบาลต าบลถ  าใหญ่ก าหนด)

2 โครงการพฒันาคุณภาพชีวติ เพื่อเปน็ขวญัก าลังใจใหก้ับ อบรมใหค้วามรู้และลงเยี่ยม 50,000     50,000     50,000      จ านวน ท าใหม้ีความรู้ในการดูแล ส านักปลัด

เด็ก คนชรา คนพกิาร ผู้ปว่ยติดเตียง/ผู้สูงอาย,ุ การดูแลผู้ปว่ยติดเตียง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ครั ง ผู้ปว่ยติดเตียง/ผู้สูงอาย/ุ เทศบาล

ผู้ด้วยโอกาส และผู้ปว่ยเอดส์ ผู้พกิาร,ผู้ปว่ยเอดส์ ผู้สูงอาย,ุผู้พกิารและผู้ปว่ยเอดส์ ผู้พกิาร ผู้ปว่ยเอดส์ และท าให้

ผู้ปว่ย/ผู้สูงอาย/ุผู้พกิารมี

ขวญัและก าลังใจ

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

    6.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ. 2561 - 2564 ) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1

เทศบาลต าบลถ  าใหญ่

งบประมาณและที่มา



25
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

    6.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่มา

3 โครงการส่งเสริมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กและเยาวชน สนับสนุนและส่งเสริมการจัด 20,000     20,000     20,000      จ านวน เด็กและเยาวชนในพื นที่ ส านักปลัด

เด็กและเยาวชน เปน็คนดีของสังคม กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับเด็ก (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) กิจกรรม มีคุณภาพ เปน็คนดีของสังคม เทศบาล

และเยาวชนในต าบลถ  าใหญ่ ที่ด าเนินการ



26
แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการสนับสนุน เพื่อสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม สนับสนุนการด าเนินกิจกรรม 300,000   300,000   300,000    จ านวนศูนย์ ศูนย์พฒันากีฬาและสุขภาพ ส านักปลัด

ศูนย์พฒันากีฬาและสุขภาพย่อย ของศูนย์พฒันากีฬาและ ของศูนย์พฒันากีฬาและ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พฒันากีฬา ย่อยประจ าหมู่บา้น เทศบาล

หมู่ที่ 1 - 10 สุขภาพย่อย หมู่ที่ 1 - 10 สุขภาพย่อย หมู่ที่ 1 - 10 ย่อย มีทรัพยากรในการพฒันา

ศักยภาพของประชาชน

ด้านกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ

เพื่อความแข็งแรง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ. 2561 - 2564 ) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1

เทศบาลต าบลถ  าใหญ่

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

    6.3  แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

งบประมาณและที่มา



27
แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปรับปรุงโรงจอดรถ เพื่อใหม้ีส านักงานส าหรับ ปรับปรุงโรงจอดรถเปน็ส านักงาน 320,000 จ านวน มีอาคารส าหรับปฏบิติังาน ส านักปลัด

เปน็อาคารส านักงาน ท างานด้านงานปอ้งกัน ขนาดกวา้ง  5 ม. ยาว 9 ม.  (งบ อปท.) อาคาร ด้านบรรเทาและสาธารภยั เทศบาล

(งานปอ้งกันและบรรเทา และบรรเทาสาธารณภยั (ตามรายละเอียดและรูปแบบ

สาธารณภยั) ที่เทศบาลต าบลถ  าใหญ่ก าหนด)

2 โครงการจ้างเหมาพนักงาน เพื่อปฏบิติัด้านงานสาธารภยั จ้างเหมาพนักงาน ประจ างาน 648,000 648,000 648,000 648,000 จ านวน การใหบ้ริการงานปอ้งกัน ส านักปลัด

ดับเพลิง ประจ าส านักงาน ประจ างานปอ้งกัน ปอ้งกันและบรรเทาสาธารภยั (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คน และบรรเทาสาธารภยั เทศบาล

พนักงานเทศบาล และบรรเทาสาธารภยั จ านวน 6 คน มีประสิทธภิาพมากขึ น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ. 2561 - 2564 ) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1

เทศบาลต าบลถ  าใหญ่

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

   6.4  แผนงานรักษาความสงบภายใน

งบประมาณและที่มา



28
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

   6.4  แผนงานรักษาความสงบภายใน

งบประมาณและที่มา

3 โครงการติดตั งระบบวทิยุ - เพื่อประสิทธภิาพการติดต่อ ติดตั ง เสา Solf Support 250,000 จ านวนจุด การใหบ้ริการงานปอ้งกัน ส านักปลัด

ส่ือสาร ส่ือสารของ อปท. 24 ม. พร้อมสายอากาศ (งบ อปท.) ที่ติดตั ง และบรรเทาสาธารภยั เทศบาล

- เปน็เครือข่ายส ารอง สายน าสัญญาณ และวทิยุ มีประสิทธภิาพมากขึ น

ยามฉุกเฉิน ส่ือสาร แบบประจ าที่

4 โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา เพื่อปอ้งกันแก้ไขปญัหา จัดกิจกรรมเกี่ยวกับปอ้งกันและ 50,000 50,000 50,000 จ านวน สามารถปอ้งกันและแก้ไข ส านักปลัด

ไฟปา่และหมอกควนัในพื นที่ ไฟปา่และหมอกควนัในพื นที่ แก้ไขปญัหาไฟปา่ เช่น ฝึกอบรม (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) กิจกรรม ปญัหาไฟปา่ที่เกิดขึ นได้ เทศบาล

ของเทศบาลต าบลถ  าใหญ่ ของเทศบาล เจ้าหน้าที่อาสามสมัครไฟปา่ ที่ด าเนินการ

จัดฝึกอบรมเตรียมความพร้อม

ในการปอ้งกันไฟปา่ จัดท าแนว

กันไฟ ฯลฯ ตามภารกิจถ่ายโอน

5 โครงการสร้างความปรองดอง เพื่อใหเ้กิดความปรองดอง จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้าง 10,000 10,000 10,000 จ านวน ท าใหเ้กิดความปรองดอง ส านักปลัด

สมานฉันท ์สร้างความสุขยั่งยืน สมานฉันทแ์ละอยู่ร่วมกัน ความปรองดองสมาฉันทใ์หก้ับ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) กิจกรรม สมานฉันทแ์ละความสุข เทศบาล

ในพื นที่เทศบาลต าบลถ  าใหญ่ ของประชาชนในพื นที่ ประชาชนในพื นที่ ปลีะ 1 ครั ง ที่ด าเนินการ ที่ยั่งยืนกับประชาชนใน

ต าบลถ  าใหญ่ พื นที่



29
แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อใหเ้ด็กสามารถ นักเรียนสังกัด สพฐ จ านวน 2,800,000 2,800,000 2,800,000 จ านวน นักเรียนมีสุขภาพ กองการศึกษา

บริหารสถานศึกษา พฒันาการทางร่างกาย จ านวน 5 โรงเรียน (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) นักเรียน ร่างกายที่แข็งแรง 

(อุดหนุนอาหารกลางวนั) และด้านโภชนาการได้

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ. 2561 - 2564 ) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1

เทศบาลต าบลถ  าใหญ่

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา

    1.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณและที่มา

ส าหรบัอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ องค์ประชาชน



30 แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการพระราชด าริ - เพื่อสืบสานหมอหมู่บา้น อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 196,700   196,700   196,700   196,700   จ านวนประชาชน ประชาชนในชุมชน กองสาธารณสุข

อบรมหมอหมู่บา้น ในพระราชประสงค์ หมอหมู่บา้น คณะกรรมการชุมชน (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) และชุมชนที่เข้าร่วม มีความรู้ในการรักษา และส่ิงแวดล้อม

ในพระราชประสงค์ มีความรู้เพิ่มขึ นและน าไปใช้ในชีวติ จ านวน 28 ชุมชน อบรม พยาบาลเบื องต้น

ประจ าวนัได้ ชุมชนละ 7,025 บาท และช่วยเหลือผู้อื่น

2 โครงการพระราชด าริ - เพื่อกระตุ้นใหผู้้หญิงไทยในชุมชน อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 207,900   207,900   207,900   207,900   จ านวนประชาชน ผู้หญิงในชุมชน กองสาธารณสุข

สืบสานพระราชปณิธาน ตรวจเต้านมด้วยตนเอง คณะกรรมการชุมชน (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) และชุมชนที่เข้าร่วม มีความรู้ในการตรวจ และส่ิงแวดล้อม

สมเด็จย่าต้านมะเร็งเต้านม - เพื่อใหผู้้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ จ านวน 28 ชุมชน กิจกรรมโครงการ เต้านมด้วยตนเองได้

เพิ่มขึ นและน าไปใช้ในชีวติประจ าวนัได้ ชุมชนละ 7,425 บาท และรู้ความผิดปกติ

3 โครงการพระราชด าริ เพื่อสนับสนุนเยาวชนจัดกิจกรรม อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ 155,400   155,400   155,400   155,400   จ านวนประชาชน เยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับ กองสาธารณสุข

รณรงค์และแก้ไขปญัหา สร้างสรรค์ โดยไม่ยุ่งเกี่ยว คณะกรรมการชุมชน (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) และชุมชนที่เข้าร่วม ยาเสพติด ร่วมกิจกรรม และส่ิงแวดล้อม

ยาเสพติด To be กับยาเสพติด จ านวน 28 ชุมชน กิจกรรมโครงการ ที่สร้างสรรค์ เสริมสร้าง

numberone ชุมชนละ 5,550 บาท ความสุขใหก้ับตนเอง

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ. 2561 - 2564 ) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1

ส าหรบัอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ องค์ประชาชน

เทศบาลต าบลถ  าใหญ่

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

   6.1 แผนงานสาธารณสุข



31
แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2  พัฒนาการทอ่งเที่ยวบนพื นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 อุดหนุนศูนย์ปฏบิติัการร่วม เพื่อใหศู้นย์ปฏบิติัการร่วม อุดหนุนงบประมาณ ใหแ้ก่ 30,000    30,000    30,000    30,000     จ านวน การด าเนินงานของศูนย์ ส านักปลัด

ในการช่วยเหลือประชาชนของ ในการช่วยเหลือประชาชน อปท. ที่เปน็เจ้าภาพหลัก (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ชุมชน ปฏบิติัการร่วมในการ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ ในการจัดการศูนย์ปฏบิติัการร่วม ช่วยเหลือประชาชน

อ าเภอทุ่งสง ที่ก าหนดเปน็ไปด้วยความเรียบร้อย ในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครอง

และมีประสิทธภิาพ ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส่วนทอ้งถิ่นอ าเภอ

อ าเภอทุ่งสง ทุ่งสงมีประสิทธภิาพ

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ. 2561 - 2564 ) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1

ส าหรบัอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ องค์ประชาชน

เทศบาลต าบลถ  าใหญ่

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

    6.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน
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แบบ ผ. 03

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพื นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ เพื่อใช้เปน็สถานที่ส าหรับ ปรับปรุงภมูิทศัน์สระน  าสาธารณะ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนพื นที่ ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง

สระน  าสาธารณะหว้ยเล้าหมู ออกก าลังกายและพกัผ่อน หว้ยเล้าหมู (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) พกัผ่อนและออกก าลังกาย

หย่อนใจของประชาชน ดังนี เพิ่มขึ น มีนักทอ่งเที่ยว

และนักทอ่งเที่ยว - ก่อสร้างถนนคอนกรีตรอบสระ เข้ามาในพื นที่เพิ่มขึ น

ส าหรับเปน็ทางเดิน/ทางวิง่

- ก่อสร้างอาคารสาธารณูปโภค

- ก่อสร้างหอ้งสุขา

- ก่อสร้างศาลาที่พกั

(รายละเอียดและรูปแบบ

ตามที่เทศบาลต าบลถ  าใหญ่ก าหนด)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ. 2561 - 2564 ) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1

ส าหรบั ประสานโครงการพัฒนาองค์การบรหิารส่วนจังหวัด

เทศบาลต าบลถ  าใหญ่

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื นฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน  า)
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แบบ ผ. 05

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพื นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ เพื่อใช้เปน็สถานที่ส าหรับ ปรับปรุงภมูิทศัน์สระน  าสาธารณะ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนพื นที่ ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง

สระน  าสาธารณะหว้ยเล้าหมู ออกก าลังกายและพกัผ่อน หว้ยเล้าหมู (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) พกัผ่อนและออกก าลังกาย

หย่อนใจของประชาชน ดังนี เพิ่มขึ น มีนักทอ่งเที่ยว

และนักทอ่งเที่ยว - ก่อสร้างถนนคอนกรีตรอบสระ เข้ามาในพื นที่เพิ่มขึ น

ส าหรับเปน็ทางเดิน/ทางวิง่

- ก่อสร้างอาคารสาธารณูปโภค

- ก่อสร้างหอ้งสุขา

- ก่อสร้างศาลาที่พกั

(รายละเอียดและรูปแบบ

ตามที่เทศบาลต าบลถ  าใหญ่ก าหนด)

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ. 2561 - 2564 ) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1

ส าหรบั ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลต าบลถ  าใหญ่

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื นฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน  า)
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แบบ ผ. 08

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครภุณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน จัดซื อเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 22,000      22,000      22,000      กองคลัง

ของกองคลัง จ านวน 3 เคร่ือง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

2 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน จัดซื อโทรศัพทเ์คล่ือนที่ 10,000      10,000      10,000      กองคลัง

ของกองคลัง จ านวน 1 เคร่ือง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

3 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน จัดซื อโทรศัพทเ์คล่ือนที่ 10,000      10,000      10,000      กองการศึกษา

ของกองการการศึกษา จ านวน 1 เคร่ือง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

4 แผนงานเคหะ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อใช้บริการประชาชนในการดูด จัดซื อรถสูบส่ิงปฏกิูลเพื่อใช้ 2,700,000  กองสาธารณสุข

และชุมชน ขนส่ง ส่ิงปฏกิูลตามครัวเรือนและงาน ในภารกิจ ของงานเทศบาล (งบ อปท.) และส่ิงแวดล้อม

(งานก าจัดขยะ บริการสาธารณะด้านการรักษา ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 

มูลฝอยและส่ิงปฏกิูล) ความสะอาด 4,000 ลิตร จ านวน 1 คัน

5 แผนงานเคหะและ ค่าครุภณัฑ์ ค่าบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ เพื่อใช้ในกิจการของเทศบาล ปรับปรุงซ่อมแซมรถหกล้อ 500,000    กองช่าง

ชุมชน และเปล่ียนสภาพเปน็รถ (งบ อปท.)

เอนกประสงค์ จ านวน 1 คัน

บญัชีครภุณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ. 2561 - 2564 ) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1

เทศบาลต าบลถ  าใหญ่

งบประมาณและที่มา
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครภุณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่มา

6 แผนงานเคหะและ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน จัดซื อเคร่ืองมือวดัไฟฟา้ 15,000      15,000      15,000      กองช่าง

ชุมชน ของกองช่าง เพื่อใช้ในการปฏบิติังานของ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

กองช่าง

7 แผนงานเคหะและ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน จัดซื อเคร่ืองสูบน  า Submersible 50,000      50,000      50,000      กองช่าง

ชุมชน ของกองช่าง เพื่อใช้ในการปฏบิติังานของ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

กองช่าง หมู่ที่ 1-10

8 แผนงานเคหะและ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน จัดซื อปั้มหอยโข่ง 50,000      50,000      50,000      กองช่าง

ชุมชน ของกองช่าง เพื่อใช้ในการปฏบิติังานของ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

กองช่าง หมู่ที่ 1-10

9 แผนงานเคหะและ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน จัดซื อเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 30,000      30,000      30,000      กองช่าง

ชุมชน ของกองช่าง เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

ของกองช่าง 

10 แผนงานเคหะและ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน จัดซื อรถกระเช้าไฟฟา้ 3,700,000  กองช่าง

ชุมชน และขนส่ง ของกองช่าง สามารถยกสูงได้ไม่น้อยกวา่ (งบ อปท.)

15 เมตร เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน

ของกองช่าง  จ านวน 1 คัน
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11 แผนงานเคหะและ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน จัดซื อรถหกล้อ (รถยนต์บรรทกุ 2,000,000  กองช่าง

ชุมชน และขนส่ง ของกองช่าง เททา้ย) ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ (งบ อปท.)

4 ลูกบาศก์หลา  เพื่อใช้ในการ

ปฏบิติังานของกองช่าง

จ านวน 1 คัน

12 แผนงานเคหะและ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดเก็บแฟม้ข้อมูลเอกสาร จัดซื อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 10,000      10,000      10,000      กองช่าง

ชุมชน ภายในกองช่าง เพื่อใช้งาน แบบ 2 ชั น มีฝากระจกปดิ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

ได้สะดวกเและปอ้งกัน จ านวน 3 ตู้

การสูญหายของเอกสาร

13 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏบิติังานของ เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ 15,000      15,000      15,000      15,000      ส านักปลัด

ส านักปลัด LED สี จ านวน 1 เคร่ือง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

14 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏบิติังานของ เคร่ืองพมิพช์นิด Inkjet  Printer 8,000        8,000       8,000        8,000       ส านักปลัด

ส านักปลัด จ านวน 1 เคร่ือง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

15 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้น เพื่อใช้บริการน  าด่ืม จัดซื อตู้เย็น  ขนาด 8.5 คิว 17,000      17,000      17,000      17,000      ส านักปลัด

งานครัว ใหก้ับประชาชนที่มาติดต่อราชการ จ านวน 1 ตู้ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เทศบาล
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16 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน จัดซื อโทรศัพทเ์คล่ือนที่ 20,000      20,000      20,000      ส านักปลัด

ของส านักปลัด/คณะบริหาร/ จ านวน 2 เคร่ือง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เทศบาล

ประธานสภา/ปลัดเทศบาล

17 ค่าครุภณัฑ์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน จัดซื อรถจักรยานยนต์ 38,000      ส านักปลัด

ขนส่ง ของงานปอ้งกันและบรรเทา 110 ซีซี เกียร์ธรรมดา (งบ อปท.) เทศบาล

สาธารณภยั จ านวน 1 คัน

18 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏบิติังานของ จัดซื อเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 21,000      21,000      21,000      ส านักปลัด

ส านักนักปลัด โน๊ตบุ๊ก จ านวน 1 เคร่ือง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เทศบาล

เพื่อใช้ในส านักปลัด

19 แผนงานรักษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ เพื่อจัดซื อกล้องวงจรปดิ ติดตั ง จัดซื อกล้องวงจรปดิ 150,000    150,000    150,000    ส านักปลัด

ความสงบภายใน ในส านักงานและจุดเส่ียงในชุมชน ใช้ในส านักงานเทศบาล (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เทศบาล

และชุมชน

20 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน จัดซื อโทรศัพทเ์คล่ือนที่ 10,000      10,000      10,000      กองสาธารณสุข

ของกองกองสาธารณสุข จ านวน 1 เคร่ือง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) และส่ิงแวดล้อม
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21 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน จัดซื อรถจักรยานยนต์ 38,000      กองสาธารณสุข

ขนส่ง ของกองกองสาธารณสุข 110 ซีซี เกียร์ธรรมดา (งบ อปท.) และส่ิงแวดล้อม

จ านวน 1 คัน

22 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏบิติังานของ จัดซื อเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 22,000      22,000      กองสาธารณสุข

กองสาธารณสุข เพื่อใช้ในกองสาธารณสุข (งบ อปท.) (งบ อปท.) และส่ิงแวดล้อม

จ านวน 2 เคร่ือง

23 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณา เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน จัดซื อเคร่ืองโทรทศัน์ 16,000      กองสาธารณสุข

เผยแพร่ นอกสถานที่ของ LED ขนาด 40 นิ ว (งบ อปท.) และส่ิงแวดล้อม

กองสาธารณสุขฯ จ านวน 1 เคร่ือง

24 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน โต๊ะและเก้าอี ส านักงาน 30,000      30,000      30,000      กองสาธารณสุข

ของกองกองสาธารณสุข (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) และส่ิงแวดล้อม

25 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อเก็บแฟม้ข้อมูลเอกสาร ตู้เก็บเอกสาร/ชั นวาง 16,000      16,000      16,000      กองสาธารณสุข

ของกองกองสาธารณสุข (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) และส่ิงแวดล้อม

26 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน เคร่ืองตัดหญ้า 15,000      กองสาธารณสุข

ของกองกองสาธารณสุข จ านวน 1 เคร่ือง (งบ อปท.) และส่ิงแวดล้อม
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27 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน จัดซื อเคร่ืองส ารองไฟ 6,400 6,400 6,400 6,400 กองสาธารณสุข

ของกองสาธารณสุข ใช้ส าหรับใช้ในกองสาธารณสุขฯ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) และส่ิงแวดล้อม

28 รักษาความสงบภาย ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในอาคารบรรเทาสาธารภยั เคร่ืองปรับอากาศ 33,000      ส านักปลัด

ใน ขนาด 24,00 บทียีู จ านวน 1 เคร่ือง (งบ อปท.)

29 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในส านักปลัดเทศบาล เคร่ืองปรับอากาศ 33,000      ส านักปลัด

ขนาด 24,00 บทียีู จ านวน 1 เคร่ือง (งบ อปท.)

30 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ เพื่อใช้ในส านักปลัดเทศบาล เคร่ืองขยายเสียงแบบพกพา 10,000      ส านักปลัด

จ านวน 1 ชุด (งบ อปท.)


