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สวนที่ 1 

บทนํา 

แผนการดําเนินงานจะเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน          

เพ่ือควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเปนเครื่องมือ    

ในการติดตามการดําเนินงานและการประเมินผล แผนการดําเนินงานจะกําหนดรายละเอียด       

ของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยโครงการ/

กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดําเนินงานจะมีที่มาจาก 

1) งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (รวมทั้งเงินอุดหนุน         

ที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินอุดหนุนใหหนวยงานอื่นดําเนินการ) 

2) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเองโดยไมใช

งบประมาณ (ถามี) 

3) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงาน

อื่น ๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด หรืออาจสอบถามไปยังหนวยงานตาง ๆ      

ที่เกี่ยวของ 

4) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืน ๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาเห็นวาจะเกิด

ประโยชนในการประสานการดําเนินงานในพื้นที่ 
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ลักษณะของแผนการดําเนินงาน 

1. เปนแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเปนแผนดําเนินการ (Action Plan) 

2. จัดทําหลังจากที่ไดมีการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปแลว 

3. แสดงถึงเปาหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดง      

ถึงการดําเนินงานจริง 

4. เปนการรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานที่จะเขามาดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.2548 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนพัฒนาสามปและ

แผนการดําเนินงาน สําหรับแผนการดําเนินงานนั้น มีจุดมุงหมาย เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/

โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ประจําปงบประมาณนั้น แผนการดําเนินงาน เปนเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการกิจกรรม ทั้งหมด

ที่จะดําเนินการในปงบประมาณนั้น ทําใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้น ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน ลดความซํ้าซอนของโครงการมีการประสาน

และบูรณาการ การทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนงานโครงการ   

ในแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเมื่อส้ินปมีความสะดวกมากข้ึนอีกดวย 
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ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.2548 (หมวด 5 ขอ 26) ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนการดําเนินงานโดย

มีข้ันตอน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยราชการสวนกลางสวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืน ๆ   

ที่ตองดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําราง

แผนการดําเนินงานโดยพิจารณาแผนงาน/โครงการ จากแผนงาน/โครงการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินและหนวยงานตาง ๆ 

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน นํารางแผนการดําเนินงานเสนอตอ

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

4. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถ่ิน

ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวัน นับแตวันท่ี

ประกาศเพื่อใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกัน และตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 
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แผนภูมิข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสนบัสนนุการจดัทําแผนพฒันาท้องถ่ิน 

คณะกรรมการสนบัสนนุการจดัทําแผนพฒันาท้องถ่ิน 

คณะกรรมการสนบัสนนุการจดัทําแผนพฒันาท้องถ่ิน 

คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน 

ผู้บริหารท้องถ่ิน 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จดัทําร่างแผนการดําเนินงาน 

เสนอร่างแผนการดําเนินงาน 

เสนอร่างแผนการดําเนินงานตอ่ผู้บริหารท้องถ่ิน 

พิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน 

ผู้บริหารท้องถ่ินให้ความเหน็ชอบ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

หน่วยงานอ่ืน 

ประกาศใช้ 
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ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 

แผนการดําเนินงานเปนแผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่แสดงถึง

รายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณนั้น แผนการดําเนินงานมีความสําคัญดังนี้ 

1. เปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน 

2. สามารถควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

3. เปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและการประเมินผล 

4. แผนการดําเนินงานมีลักษณะเปนแผนดําเนินการที่แสดงถึงเปาหมายรายละเอียดของ

กิจกรรมงบประมาณและระยะเวลาที่ชัดเจน  ทําใหประชาชนไดรับทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาใน

พ้ืนท่ีดําเนินการไดอยางชัดเจน สามารถนําไปสูการแกไขปญหาและสนองตอบความตองการของ

ประชาชนในทองถ่ินไดอยางแทจริง 
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ส่วนที่ 2 
บัญชีสรปุจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
เทศบำลต ำบลพรหมโลก อ ำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
จ ำนวน

โครงกำรที่
ด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงกำร

ท้ังหมด 
จ ำนวนงบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณ

ท้ังหมด 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
- แผนงานเคหะและชุมชน 

 
10 

 
23.80 4,008,600 62.67 

 
กองช่าง/ส านักปลัด 

รวม 10 23.80 4,008,600 62.67 ทต.พรหมโลก 
2.ด้านพัฒนาคนและสังคมคุณภาพ 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
- แผนงานรักษาความสงบภายใน 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  

  

 

รวม 22 52.40 1,957,220 30.60 ทต.พรหมโลก 
3.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
- แผนงานบริหารทั่วไป 

  
  

 

รวม - - - - ทต.พรหมโลก 
4.ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
- แผนงานสาธารณสุข 

  
  

 

รวม 5 11.90 125,000 1.95 ทต.พรหมโลก 
5.ด้านการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพ 
- แผนงานบริหารทั่วไป 

  
  

 

รวม 5 11.90 305,000 4.80 ทต.พรหมโลก 
รวมทั้งสิ้น 42 100.00 6,395,820 100.00  

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

เทศบำลต ำบลพรหมโลก อ ำเภอพรหมคีรี จงัหวัดนครศรีธรรมรำช 

แบบ ผด.01 
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1. แผนงำนบริหำรทั่วไป 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอยีดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. การจดัการเลือกตั้ง

นายกเทศมนตรแีละ
สมาชิกเทศบาลต าบล
พรหมโลก 

เพื่อด าเนินการจัดการเลือกตั้ง 300,000 เทศบาล
ต าบลพรหม
โลก 

ส านักปลัด 

          
 
 
 

 

2. โครงการคลินิกกฎหมาย เพื่ออบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในเขตเทศบาลด้าน
กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง และจัดท า
เอกสารความรู้ด้านกฎหมาย 

10,000 เทศบาล
ต าบลพรหม
โลก 

ส านักปลัด 

     
 

      

3. โครงการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง 

เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง 

15,000 เทศบาล
ต าบลพรหม
โลก 

ส านักปลัด 
            

4. โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน 

เพื่อให้ความรู้ด้านต่างๆ กับ
ประชาชนในชุมชน 

50,000 เทศบาล
ต าบลพรหม
โลก 

ส านักปลัด 
            

5. โครงการพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัตงิานของ
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้างประจ า 
พนักงานจ้างและลูกจ้าง
เทศบาล 
 

เพื่ออบรมสัมมนาและทัศนะ
ศึกษาดงูาน 

200,000 เทศบาล
ต าบลพรหม
โลก 

ส านักปลัด 

            

6. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์

จัดฝึกอบรม และจัดกิจกรรม
ในการสร้างปรองดอง 
สมานฉันท์ของคนในชาต ิ

30,000 เทศบาล
ต าบลพรหม
โลก 

ส านักปลัด 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอยีดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ของคนในชาติ 

7 ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก คุณสมบัติ เก้าอีพ้ลาสติกมี
พนักพิง 
เกรดเอ มั่นคง แข็งแรง ใชใ้น
อาคารอเนกประสงค์ของ
เทศบาล  จ านวน 100  ตัว 
ราคาตามท้องตลาด 

28,000 เทศบาล
ต าบลพรหม
โลก 

ส านักปลัด 

            

8 ค่าจัดซื้อเครื่องถ่าย
เอกสาร 

คุณสมบัติ  เครื่องถ่ายเอกสาร 
ระบบดิจิตอล (ขาว-ด า)  
ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 
ราคาและคุณสมบัติตาม
มาตรฐานครุภณัฑ์ 

120,000 เทศบาล
ต าบลพรหม
โลก 

ส านักปลัด 

            

9 ค่าจัดซื้อตู้เก็บแบบฟอร์ม คุณสมบัติ ตู้เหล็กเก็บ
แบบฟอร์ม 10 ลิ้นชัก จ านวน 
2 ตู้  เพื่อใชง้านทะเบียน
ราษฎร นอกบญัชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 

6,400 เทศบาล
ต าบลพรหม
โลก 

ส านักปลัด 

            

10 ค่าจัดซื้อโต๊ะ
เอนกประสงค์ 

คุณสมบัติ โต๊ะ เอนกประสงค์ 
แบบพับขา จ านวน 20  ตัว  
ขนาดกว้าง 60 ซ.ม. ยาว 180 
ซ.ม. สูง 75 ซ.ม. ราคาตาม
ท้องตลาด 
 

44,000 เทศบาล
ต าบลพรหม
โลก 

ส านักปลัด 

            

11 ตู้เก็บเอกสาร ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน ชั้น
เหล็กมีจ านวน 3 ชิ้น ปรับ
ระดับสูง-ต่ าตามต้องการ วาง

22,000 เทศบาล
ต าบลพรหม
โลก 

ส านักปลัด 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอยีดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
เอกสารได้ทัง้ 4 ชั้น จ านวน 4 
ตู้ ตู้ละ 5,500 บาท 

12 เครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนดิ LED 
ขาวด า 

- เป็นอุปกรณ์ทีม่ีความสามารถ
เป็น Printer, Copier, 
Scanner และ Fax ภายใน
เครื่องเดียวกัน 
- มีหน่วยความจ า(Memory) 
ขนาดไม่น้อยกวา่ 128 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 
10/100 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีความละเอียดในการพิมพ์
ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่
น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที
(ppm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด 
A4 ได ้
- มีความละเอียดในการสแกน
สูงสุด ไม่น้อยกว่า 
1,200x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ

9,000 เทศบาล
ต าบลพรหม
โลก 

ส านักปลัด 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอยีดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
(Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได ้
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่
น้อยกว่า 99 ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 
ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- สามารถใช้ไดก้ับ A4, Letter, 
Legal และ Custom โดยถาด
ใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 
แผ่น 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

            
2. แผนงำนกำรรกัษำควำมสงบภำยใน 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอยีดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในงาน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย(ฝึกรว่มแผน) 

เพื่อฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่
เจ้าหน้าที่ที่ปฏบิัติงานป้องกัน
สาธารณภัย อาสาสมัคร 
นักเรียน ประชาชน  เพื่อ
เตรียมความพรอ้มในการ
ปฏิบัติงานเกีย่วกับสาธารณภัย
ที่อาจจะเกิดขึ้นในชุมชน โดย
จ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ที่ให้ความรู้และสาธิตวิธีการ
แก้ปัญหากรณีเกิดสาธารณภัย   

20,000 เทศบาล
ต าบลพรหม
โลก 

ส านักปลัด 

            

2. โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

เพื่อรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม ่
 

15,000 เทศบาล
ต าบลพรหม
โลก 

ส านักปลัด 

            

3. โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต ์

เพื่อรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

15,000 เทศบาล
ต าบลพรหม
โลก 

ส านักปลัด 
            

4. โครงการป้องกนัและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

40,000 เทศบาล
ต าบลพรหม
โลก 

ส านักปลัด 
            

5. โครงการฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ในสถานศึกษา 

เพื่อฝึกการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในสถานศึกษา 

30,000 เทศบาล
ต าบลพรหม
โลก 

ส านักปลัด 
            

6 ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิง คุณลักษณะ   
1. ชุด FR COTTON เคลือบ
ด้วยสารป้องกันไฟ 

50,000 เทศบาล
ต าบลพรหม
โลก 

ส านักปลัด 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอยีดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2. หมวกดับเพลิงติดหงอน
เดี่ยวท าด้วยไฟเบอร์กลาส 
แข็งแรงทนทานต่อแรง
กระแทก โครงในหมวกเป็น
ชนิดลอยตัว มกี าบังหน้า  
3. รองเท้าดับเพลิง HARVIK 
มาตรฐาน CE/EN และ NFPA 
มีรายละเอียดดงันี้ โครงสร้าง
ภายนอกผลิตจากยางที่ทาน
ความร้อนได้ดี   โครงสร้าง
ภายในซับด้วย cotton cavas 
ป้องกันการอับชื้นขณะสวมใส่   
พื้นรองเท้าสามารถป้องกัน
ความร้อน กันสารเคมีที่เป็น
กรด-ด่าง กันน้ ามันและกันน้ า
ได้  พื้นรองเท้าเสริมแผ่นสแตน
เลสเต็มเท้า กันตะปูทิ่มแทง 
ป้องกันกระแสไฟฟ้าได้ 18 kv 
(ESR) จ านวน 2 ชุด ราคาตาม
ท้องตลาด 

 
 

  
 
 

   

            
3. แผนงำนสำธำรณสุข 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอยีดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพ

หน่วยกู้ชพีเทศบาลต าบล
พรหมโลก 

เพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยกู้ชพี
เทศบาลต าบลพรหมโลก 

15,000 เทศบาล
ต าบลพรหม
โลก 

กอง
สาธารณสุข             

2. โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า 

เพื่อรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า 

30,000 เทศบาล
ต าบลพรหม
โลก 

กอง
สาธารณสุข             

3. โครงการรกัษ์น้ า รักษ์ป่า 
รักษาสิ่งแวดล้อม 

จัดท าโครงการรักษ์น้ า รักษ์ป่า 
รักษาสิ่งแวดล้อมในการจัด
กิจกรรมให้เยาวชน ประชาชน 
มีความรู้ความเข้าใจ มีความ
ตระหนัก และมสี่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อม เช่น 
ปัญหาขยะมูลฝอยและน้ าเสีย 
กิจกรรมอนุรักษ์และดูแล
สิ่งแวดล้อม กิจกรรมปลูก
ต้นไม้ กิจกรรมโครงการรักน้ า 
รักป่า รักษาแผ่นดิน ฯลฯ และ
เพื่อสอดคล้องกบัแนวทางการ
ตั้งงบประมาณในการแก้ไข
ปัญหาความเดอืนร้อนและ
ปรับปรงุคุณภาพชีวิต 
 
 

20,000 เทศบาล
ต าบลพรหม
โลก 

กอง
สาธารณสุข 

            

4. โครงการส่งเสริมการมี
การคัดแยกขยะชุมชน 

เพื่อจัดท าโครงการส่งเสริมการ
คัดแยกขยะชุมนอบรมให้
ความรู้ สร้างความเข้าใจและ

50,000 เทศบาล
ต าบลพรหม
โลก 

กอง
สาธารณสุข             
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอยีดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ความตระหนักในการคัดแยก
ขยะและลดปริมาณขยะของ
ชุมชนในเขตเทศบาล และเพื่อ
สอดคล้องกับแนวทางการตั้ง
งบประมาณตามนโยบายแห่ง
รัฐ คสช. และ
กระทรวงมหาดไทย 

5. โครงการอาหารสะอาด 
น้ าดื่มปลอดภัย น้ าใช้
ปราศจากสารปนเปื้อน 

เพื่อจัดท าโครงการอาหาร
สะอาด น้ าดื่มปลอดภัย น้ าใช้
ปราศจากสารปนเปื้อน เป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชุด
ทดสอบสารตกค้างในอาหาร 
สารตกค้างในน้ าประปาและ
เครื่องส าอาง และเป็น
ค่าใช้จ่ายในการออกตรวจ 
และจัดอบรมใหค้วามรู้ 

20,000 เทศบาล
ต าบลพรหม
โลก 

กอง
สาธารณสุข 

            

 
 

  
 
 
 
 
 
 

   

            
4. แผนงำนเคหะและชุมชน 

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอยีดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดซื้อกระจกโคง้พร้อม

ติดตั้ง 
เพื่อจัดซื้อกระจกโค้งพร้อม
ติดตั้งจ านวน 2 ชุด 

22,000 เทศบาล
ต าบลพรหม
โลก 

กองช่าง 
            

2. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายพรหมโลก 6 
ปลายอวน 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. สาย
พรหมโลก 6 – ปลายอวน 
 
 
 
 

416,000 เทศบาล
ต าบลพรหม
โลก 

กองช่าง 

            

3. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายหลังเขาขุน
พนม – นาเสน – บ้านปึก
(ต่อเนื่อง) และวางทอ่
ระบายน้ า คสล. พร้อม
บ่อพัก 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. สาย
หลังเขาขุนพนม - นาเสน - 
บ้านปึก(ตอ่เนื่อง) และวางท่อ
ระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก 

283,000 เทศบาล
ต าบลพรหม
โลก 

กองช่าง 

            

4. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายห้วยคุ้งคุ้ง 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. สาย
ห้วยคุ้งคุ้ง 

416,000 เทศบาล
ต าบลพรหม
โลก 

กองช่าง 
            

5. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายห้วยทรายขาว 
– หลังเขาขุนพนม 
 
 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. สาย
ห้วยทรายขาว –  
หลังเขาขุนพนม 

968,000 เทศบาล
ต าบลพรหม
โลก 

กองช่าง 

            

6 โครงการก่อสร้างถนน
สายห้วยหยี – โคกแบก 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. สาย
ห้วยหยี - โคกแบก 

405,600 เทศบาล
ต าบลพรหม
โลก 

กองช่าง 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอยีดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
7 โครงการขยายไหล่ทาง 

คสล. ริมถนนสายหน้า
อ าเภอ – ทุ่งนาโด – เขา
ปูน 

ขยายไหลท่าง คสล. ริมถนน
สายหน้าอ าเภอ - ทุ่งนาโด - 
เขาปูน 

470,000 เทศบาล
ต าบลพรหม
โลก 

กองช่าง 

            

8 โครงการซ่อมแซมผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตถนนสายพรชุนเหนือ 
– บ่อดิน(บริเวณห้วยทอง
เพียร) 

เพื่อซ่อมแซมผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรตีถนนสายพรุ
ชนเหนือ - บ่อดิน(บริเวณห้วย
ทองเพียร) 
 
 
 

483,000 เทศบาล
ต าบลพรหม
โลก 

กองช่าง 

            

9 โครงการซ่อมแซมอาคาร
งานธุรการศูนย์พัฒนา
เด็กเลก็เทศบาล 

ซ่อมแซมอาคารงานธุรการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 

50,000 เทศบาล
ต าบลพรหม
โลก 

กองช่าง 
            

10 โครงการติดตัง้กล้องวงจร
ปิด CCTV 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV 495,000 เทศบาล
ต าบลพรหม
โลก 

กองช่าง 
            

 
 

 
 
 
 
 
 

    

            
งำนไฟฟ้ำถนน 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอยีดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. โครงการขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะ บริเวณ
โดยรอบเขาปูน 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
บริเวณโดยรอบเขาปูน 

65,000 เทศบาล
ต าบลพรหม
โลก 

กองช่าง 
            

2. โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะและระบบ
จ าหน่ายถนนสายเขาปูน 
(สายศูนย์เดก็เลก็) 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
และระบบจ าหน่ายถนนสาย
เขาปูน (สายศูนย์เด็กเล็ก) 

145,000 เทศบาล
ต าบลพรหม
โลก 

กองช่าง 

            

 
 

     
            

5. แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอยีดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. โครงการค่ายเดก็และ

เยาวชนเทศบาลต าบล
พรหมโลก 

เพื่ออบรมและจัดค่ายเด็กและ
เยาวชน 

70,000 เทศบาล
ต าบลพรหม
โลก 

ส านักปลัด 
            

2. โครงการจัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้ตามแนว
พระราชด าร ิ

เพื่อจัดตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ตาม
แนวพระราชด าร ิ

50,000 เทศบาล
ต าบลพรหม
โลก 

ส านักปลัด 
            

3 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
แก่ประชาชน 

เพื่อฝึกอบรมอาชีพแก่
ประชาชน 

30,000 เทศบาล
ต าบลพรหม
โลก 

ส านักปลัด 
            

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการชุมชน

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการชุมชนเทศบาล

100,000 เทศบาล
ต าบลพรหม

ส านักปลัด 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอยีดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
เทศบาลต าบลพรหมโลก ต าบลพรหมโลก โลก 

5 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง 

50,000 เทศบาล
ต าบลพรหม
โลก 

ส านักปลัด 
            

6 โครงการด าเนินกิจกรรม
ของกลุ่มเกษตรกร
เทศบาลต าบลพรหมโลก 

เพื่อด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม
เกษตรกรเทศบาลต าบลพรหม
โลก 

50,000 เทศบาล
ต าบลพรหม
โลก 

ส านักปลัด 
            

7 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม
คนพิการเทศบาลต าบล
พรหมโลก 

เพื่อสนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรมของกลุ่มคนพิการ
เทศบาลต าบลพรหมโลก 
 
 

20,000 เทศบาล
ต าบลพรหม
โลก 

ส านักปลัด 

            

8 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม
ผู้สูงอายุเทศบาลต าบล
พรหมโลก 

เพื่อสนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุ
เทศบาลต าบลพรหมโลก 

100,000 เทศบาล
ต าบลพรหม
โลก 

ส านักปลัด 

            

9 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม
สตรีพัฒนาเทศบาลต าบล
พรหมโลก 

สนับสนุนการด าเนินกิจกรรม
ของกลุ่มสตรีพัฒนาเทศบาล
ต าบลพรหมโลก 

50,000 เทศบาล
ต าบลพรหม
โลก 

ส านักปลัด 

            

 
 

  
 
 
 

   

            
6. แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
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งำนกีฬำและนนัทนำกำร 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอยีดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการแข่งขันกีฬา

ชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพ
ติด 

เพื่อจัดแข่งขันกฬีาชุมชน
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด 

250,000 เทศบาล
ต าบลพรหม
โลก 
 

กองศกึษา 

            

2 โครงการฝึกอบรมทกัษะ
ฟุตบอลขั้นพื้นฐาน(คลินิก
ฟุตบอล)ให้กับเด็กและ
เยาวชน 

เพื่ออบรมทกัษะฟุตบอลขั้น
พื้นฐาน(คลินิกฟุตบอล)ให้กับ
เด็กและเยาวชน 

50,000 เทศบาล
ต าบลพรหม
โลก 

กองศกึษา 

            

3 โครงการวันเดก็แห่งชาติ เพื่อจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ 100,000 เทศบาล
ต าบลพรหม
โลก 

กองศกึษา 
            

4 โครงการจัดซื้อเก้าอี้นั่ง
พลาสติก 

เพื่อจัดซื้อเก้าอีพ้ลาสติก 12,500 เทศบาล
ต าบลพรหม
โลก 

กองศกึษา 
            

5 โครงการจัดซื้อพัดลมติด
ฝาผนัง 

เพื่อจัดซื้อพัดลม 7,600 เทศบาล
ต าบลพรหม
โลก 

กองศกึษา 
            

6 โครงการจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 80,400 เทศบาล
ต าบลพรหม
โลก 

กองศกึษา 
            

7 เครื่องเล่นดีวีด ี เพื่อจัดซื้อเครื่องเล่นดีวีด ี 10,000 เทศบาล
ต าบลพรหม
โลก 

กองศกึษา 
            

8 โทรทัศน์แอลอดีี เพื่อจัดซื้อโทรทศัน์แอลอีดี 13,000 เทศบาล กองศกึษา             



 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พงศ. 2561 |  

 

20 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอยีดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ต าบลพรหม
โลก 

9 เครื่องโปรเจคเตอร์ เพื่อจัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร ์ 14,000 เทศบาล
ต าบลพรหม
โลก 

กองศกึษา 
            

10 เครื่องตัดหญ้า เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 9,500 เทศบาล
ต าบลพรหม
โลก 

กองศกึษา 
            

 
 

     
            

งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอยีดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการจัดงานประเพณี

ลอยกระทง 
เพื่อจัดงานประเพณีลอย
กระทง 

250,000 เทศบาล
ต าบลพรหม
โลก 

กองศกึษา 
            

2 โครงการวันสงกรานต์เพือ่
ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น
และวันผู้สูงอายุ 

เพื่อจัดงานวันสงกรานต์เพื่อ
ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
วันผู้สูงอาย ุ

100,000 เทศบาล
ต าบลพรหม
โลก 

กองศกึษา 
            

 
 

     
            

 


