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ค ำน ำ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  ข้อ ๒๖ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน  โดยมีขั้นตอนด าเนินการ  ดังนี้   

(๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่
ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น   

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2548  แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ 
๒  พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๒๗  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็น
อ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”   

ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  จึงได้ด าเนินการ
จัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น  เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปงีบประมาณ
นั้น  และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  
ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  ฉบับนี้  จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งสงและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี  
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************************************* 
 
 
5  มกรำคม  2561 
- ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนเพื่อด าเนินการจัดท าร่างแผนการด าเนิน  
  ประจ าปีงบประมาณ 2561 
10  มกรำคม  2561 
- ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพ่ือพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 
15  มกรำคม  2561 
- ประกาศใช้แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2561 
15  มกรำคม  2561 
- ประชาสัมพนัธ์แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2561 

แบบ ผด. 
๐๑ 
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๑.  บทน า 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด าเนินการจัดท า
แผนการด าเนินงาน ตามข้อ  ๒๖  การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้   โดยมีขั้นตอน
ด าเนินการ  ดังนี้   

(๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่
ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น   

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙           
ข้อ ๑๒  “แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น”   

 ภายใต้ระเบียบดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  ขึ้น  เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  และใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  ให้มีความชัดเจน
ในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ 
ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวก
มากขึ้น  โดยการจัดท าแผนการด าเนินงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
(๑)  เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด า เนินการจริง

ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ 
(๒)  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลทุ่งสง  ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
(๓)  เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียด

ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้น                                                             
 
 

ส่วนที่ 1ส่วนที่ 1ส่วนที่ 1   
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๓.  ขั้นตอนการจดัท าแผนการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ ๑  ขั้นตอนการจดัท าร่างแผน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ              
ที่ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  

ขั้นตอนที่ ๒  ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน   
ขั้นตอนที่  ๓  การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อ
ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  

 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณน้ัน   

“การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”  

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  มีรายละเอียดเค้าโครงการดังนี้ 
  ส่วนที่  ๑ บทน า ประกอบด้วย 

๑.  บทน า 
๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
๓.  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
๔.  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

ส่วนที่  ๒   บัญชีโครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย 
๑.  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบผด. ๐๑)   
๒.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบผด. ๐๒)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๑ 
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                                                                        แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
แผนภูมิ : แสดงขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนนิงานองค์การบรหิารส่วนต าบลทุง่สง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑   
 
 
 

รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา 

จัดท ารา่งแผนการด าเนินงาน 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอผู้บริหารท้องถ่ิน 

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน 

ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้
อย่างน้อยสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณด าเนินการฯ 

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

ผู้บริหารท้องถ่ิน 

รัฐวสิาหกิจและ

หน่วยงานอ่ืนๆ  

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

องค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิ่น  

หน่วยราชการ

ส่วนกลาง   

ส่วนภูมิภาค  
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                                                                        แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

 
๔.  ประโยชนข์องแผนการด าเนนิงาน 

(๑)  ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง    
มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 

(๒)  ท าใหก้ารใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(๓)  ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลท าให้การติดตามและ

ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก  รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
(๔)  ใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการด าเนินงานให้

เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

******************************* 
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  อ าเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ยุทศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการท่ี
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของโครงการ
ท้ังหมด 

จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณท้ังหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.1 แผนงานเคหะและชุมชน 20 95..24 6,782,812.07  97.84 กองช่าง 
1.2 แผนงานการพาณิชย์ 1 4.76       150,000.00  2.16 กองช่าง 

รวม 21 100.00 6,932,812.07 100.00   
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2.1  แผนงานการเกษตร 2 100.00 109,350.00  100.00 ส านักปลัด 

รวม 2 100.00 109,350.00  100.00  
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  
3.1  แผนงานการศึกษา 8 27.59 5,771,090.00 28.87 ส านักปลัด 
3.2 แผนงานการศาสนา ประเพณีและ
วัฒนธรรมและนันทนาการ 7 24.14 635,250.00 3.18 ส านักปลัด 
3.3  แผนงานงบกลาง 4 13.79 13,288,100.00 66.47 ส านักปลัด 
3.4  แผนงานการสร้างความเข้มเข็ง
ของชุมชน 6 20.69 115,000.00 0.58 ส านักปลัด 
3.5  แผนงานรักษาความสงบภายใน 4 13.79 181,020.00 0.91 ส านักปลัด 

รวม 29 100.00 19,990,460.00 100.00   
 
 

แบบ ผด.01 
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ยุทศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการท่ี
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของโครงการ
ท้ังหมด 

จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณท้ังหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
4.1  แผนงานสาธารณสุข 6 85.71 300,904.00 66.00 ส านักปลัด 
4.2  แผนงานงบกลาง 1 14.29 155,000.00 34.00 ส านักปลัด 

รวม 7 100 455,904.00 100.00   
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารองค์กร 
5.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

2 3.03 250,650.00 43.92 
ส านักปลัด 

5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 3 4.55 320,000.00 56.08 ส านักปลัด 
รวม 5 7.58 570,650.00 100.00 ส านักปลัด 

6.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม 
6.1 แผนงานการเกษตร 2 100.00 50,000.00                 100.00  ส านักปลัด 

รวม 2 100.00 50,000.00 100.00   
รวมท้ังส้ิน 66 100.00 28,109,176.07 100.00   
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง   อ าเภอนาบอน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม       
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน                      
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                
    ๑.1 แผนงานเคหะและชุมชน   

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 

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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายโคกคลุ้ม หมู่ท่ี 1 
ต าบลทุ่งสง 

ก่อสร้างจากถนน คสล.เดิม กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 230.00 เมตร หนา 0.15เมตร ไหล่ทาง
หินคลุกกว้างข้างละ 0.30  เมตร พร้อมวาง
ป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1ป้าย 
 

500,000 หมู่ท่ี1 กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านโคก หมู่ท่ี 2               
ต าบลทุ่งสง                     

โดยเร่ิมก่อสร้างจากสามแยกบ้านโคก กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร 
พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย 
 

500,000 หมู่ท่ี 2 กองช่าง             

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทุ่งเค็ด หมู่ท่ี 3 
ต าบลทุ่งสง 

โดยเร่ิมก่อสร้างต่อจากถนน คสล.เดิม กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว่างข้างละ 0.30 เมตร 
และวางท่อ คศล. (คุณภาพช้ัน 3) ขนาด 
0.40×1.00 เมตร จ านวน 2 จุด ๆ ละ 6 ท่อน 
พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย 
 
 

500,000  หมู่ท่ี 3 กองช่าง             

แบบ ผด.02 
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบนค่าย (จากบ้าน
นางพรรณี เพชรคง-
โคกเค่ียม) หมู่ท่ี 4   
ต าบลทุ่งสง 
 

โดยเร่ิมก่อสร้างต่อจากถนน คสล.เดิม กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร 
พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย 

   500,000  หมู่ท่ี4 กองช่าง             

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สาย โคกบ่อ หมู่ท่ี 4  
ต าบลทุ่งสง 

โดยเร่ิมก่อสร้างจากสามแยกโคกบ่อ กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางหินคลุมกว้างข้างละ 0.30 เมตร 
พร้อมวางท่อกลม คสล.(คุณภาพช้ัน 3) ขนาด 
0.60×1.00 เมตร จ านวน 1 ชุด 7 ท่อน และ
วางป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย 
  

  499,700   หมู่ท่ี 4 กองช่าง             

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายสายนบเทวดา หมู่
ท่ี 6  ต าบลทุ่งสง 

โดยเร่ิมก่อสร้างจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เดิม กว้าง 5.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 
0.30 เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1ป้าย 
 

  498,600  หมู่ท่ี 6 กองช่าง             

8 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายซอยประสานมิตร 
หมู่ท่ี 8 ต าบลทุ่งสง 

โดยเร่ิมก่อสร้างจากถนนสายทุ่งสง – ทุ่งใหญ่ 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว่างข้างละ 0.30 
เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์         
จ านวน 1 ป้าย 
 
 

  500,000  หมู่ท่ี 8 กองช่าง             
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านคลองโอม    
หมู่ท่ี 8  ต าบลทุ่งสง 

โดยเร่ิมก่อสร้างจากถนนสายส านักสงฆ์สวน
ธรรมจรจรัส กว้าง 4.00 เมตร ยาว 45.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง
ข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวางป้าย
ประชาสัมพันธ์  จ านวน 1 ป้าย 
 

    97,800   หมู่ท่ี 8 กองช่าง             

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายสุวิทย์- 
บ้านนายจวน  อ าลอย 
หมู่ท่ี 9 ต าบลทุ่งสง 
 

โดยเร่ิมก่อสร้างต่อจากถนนลาดยางเดิม กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 440.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร 
พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์    จ านวน 1 ป้าย 

500,000 หมู่ท่ี 9 กองช่าง             

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายไสยูงปัก – หนอง
ใหญ ่หมู่ท่ี 10              
ต าบลทุ่งสง 

โดยเร่ิมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ไสยูงปัก – หนองใหญ่ หมู่ท่ี 10 โดยเร่ิมจาก
ถนนสายไสยูงปัก – คลองโอม กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร 
พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน 1 ป้าย   
 

500,000 หมู่ท่ี 10 กองช่าง             

12 โครงการขุดเจาะบ่อ
น้ าบาดาลบริเวณพ้ืนท่ี
บ้านนายสังวรณ์ เครือ
จันทร์ หมู่ท่ี 6            
ต าบลทุ่งสง               

ขุดเจาะบ่อบาดาล จ านวน 1 จุด โดยใช้ท่อ 
PVC. ช้ัน 13.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ให้มีปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ซ.ม. 
พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   
จ านวน 1 ป้าย   
 

215,700 หมู่ท่ี 6 กองช่าง             
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 

13 โครงการขุดเจาะบ่อ
น้ าบาดาลบริเวณพ้ืนท่ี
นายสุรเชษฐ์  โกศล 
หมู่ท่ี 10 ต าบลทุ่งสง                

ขุดเจาะบ่อบาดาล จ านวน 1 จุด โดยใช้ท่อ 
PVC. ช้ัน 13.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
ให้มีปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ซ.ม. 
พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
จ านวน 1 ป้าย  
 

215,700 หมู่ท่ี 10 กองช่าง             

14 โครงการติดป้ายเตือน
เขตโรงเรียนและตีเส้น
จราจรชะลอความเร็ว
ถนนสายส่ีแยกสิเด่ – 
เขตต าบลฉวาง 
(บริเวณหน้าโรงเรียน
ชุมชนบ้านส่ีแยก)          
หมู่ท่ี 4  ต าบลทุ่งสง 
 

ติดต้ังป้ายเตือนเขตโรงเรียนและตีเส้นจราจร
ชะลอความเร็วถนนสายส่ีแยกสิเด่ – เขตต าบล
ฉวาง (บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านส่ีแยก) 
โดยด าเนินการติดต้ังป้ายเตือนเขตโรงเรียน 
จ านวน 2 ป้าย และตีเส้นจราจรชะลอ
ความเร็ว จ านวน 9.00  ตารางเมตร 

12,700 หมู่ท่ี 4 กองช่าง             

15 โครงการติดป้ายเตือน
เขตโรงเรียนและตีเส้น
จราจรชะลอความเร็ว
ถนนสายหนองดี-ห้วย
พล(บริเวณหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กก่อน
เกณฑ์วัดหนองดี)    
หมู่ท่ี 1   ต าบลทุ่งสง 
 

ติดต้ังป้ายเตือนเขตโรงเรียนและตีเส้นจราจร
ชะลอความเร็วถนนสายหนองดี-ห้วยพล
(บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์วัด
หนองดี)หมู่ท่ี 1 ต าบลทุ่งสง โดยด าเนินการ
ติดต้ังป้ายเตือนเขตโรงเรียน จ านวน 2 ป้าย 
และตีเส้นจราจรชะลอความเร็ว จ านวน 9.00 
ตารางเมตร 

12,700 หมู่ท่ี 10 กองช่าง             
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 

16 โครงการบุกเบิกถนน
สายสามแยกหนองน้ า
ขาว – เขตต าบลปริก 
หมู่ท่ี 3 ต าบลทุ่งสง                     

โดยเร่ิมจากสวนยางนางวรรณา ชาญสวัสด์ิ-
คลองโอม ท าผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทาง 235.00 เมตร ใช้หินผุ จ านวน 
49.00 ลบ.ม. พร้อมเกล่ียเรียบตลอดสาย 
 

14,600  หมู่ท่ี 3 กองช่าง             

17 โครงการปรับปรุงถนน
สายบ้านนางฝ้าย  
ช านาญกิจและแยกบ้าน
นางสุทัน ช านาญกิจ 
หมู่ท่ี 7 ต าบลทุ่งสง 

โดยใช้หินผุถมปรับระดับพ้ืนทางเดิมกว้าง 
4.00 เมตร  ระยะทาง 250.00 เมตร จ านวน 
250.00ลบ.ม. และใช้หินคลุก จ านวน 310 
ลบ.ม.คลุก  ท าผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
ระยะทาง 970 เมตร และวางท่อกลม คสล.
(คุณภาพช้ัน 3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
1.00×1.00 เมตร จ านวน 4 จุด 6 ท่อน วางคู่ 
1 จุด ๆ ละ 12 ท่อนและเกรดเกล่ียสเปรย์น้ า
บดอัดถนนด้วยรถบดล้อเหล็กเรียบตลอดสาย
พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
จ านวน 1 ป้าย  
 

334,000  หมู่ท่ี 7 กองช่าง             

18 ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 
 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

300,000 อบต.ทุ่งสง กองช่าง             
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 

19 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายบ้าน
นายประยุทธ งามพร้อม   
หมู่ท่ี 5  ต าบลทุ่งสง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลาดยางแบบแอสฟันท์
ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
260.00 เมตร หนา 0.05 เมตร และวางท่อ
กลม คสล.(คุณภาพช้ัน 3)ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 1.00×1.00 เมตร  จ านวน 1 จุด 
6 ท่อน พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์           
จ านวน 1 ป้าย 
 

499,600 หมู่ท่ี 5 กองช่าง             

20 โครงการอุดหนุนการ
ขยายเขตไฟฟ้า ให้แก่
ส่วนภูมิภาคทุ่งสง 

ด าเนินการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับ
ระบบประปาหมู่บ้าน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ไสยูงปัก โดยมีรายละเอียดและค่าใช้จ่ายดังนี้ 
1.แผนกหม้อแปลงภายนอง 
   - ร้ือถอนหม้อแปลงขนาด 20 เควีเอ  
จ านวน 1 เคร่ือง 
   - ติดต้ังหม้อแปลงขนาด 30 เควีเอ  จ านวน 
1 เคร่ือง 
2.  แผนกแรงต่ าภายนอก 
  - ปักเสาขนาด 8 เมตร  จ านวน 8 ต้น 
  - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มขนาด 50 ต.มม.
ระยะทาง 480 เมตร 
3. ค่าใช้จ่าย 
    - ค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า  จ านวนเงิน 
82,112.07  บาท  (รายละเอียดตามหนังสือ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอทุ่งสง ท่ี มท.
5310.18/ทส.1626/60 ลงวันท่ี 11  
ตุลาคม 2560) 

82,112.07 หมู่ท่ี 5 กองช่าง             
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม       
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน                      
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                
    ๑.1 แผนงานพาณิชย์  

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 

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 โครงการบ ารุงรักษา
และปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

บ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 150,000 พ้ืนท่ี 
ต าบลทุ่งสง 

กองช่าง             
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  อ าเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม     
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ     
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ     
 2.1  แผนงานการเกษตร      

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 

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 โครงการบริหาร
จัดการศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลทุ่งสง 
 

จัดกิจกรรมการบริหารจัดการศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล  

10,000 พ้ืนท่ี 
ต าบลทุ่งสง 

ส านัก             
งานปลัด 

            

2 โครงการอุดหนุน
งบประมาณให้กลุ่มอาชีพ
ในพ้ืนท่ีต าบลทุ่งสง 

เพ่ือจ่ายเงินอุดหนุนงบประมาณในการ
ด าเนินงานตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนผลิตเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง 
และเทคโนโลยีพลังงานทดแทนต าบลทุ่งสง  
ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตเตาหุงต้ม
ประสิทธิภาพสูง และเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนต าบลทุ่งสง 
 

99,350 พ้ืนท่ี              
ต าบลทุ่งสง 

ส านัก             
งานปลัด 
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  อ าเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม     
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ     
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม     
 3.1  แผนการศึกษา     

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 

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 โครงการส่งเสริมศักยภาพและ
ความเข้มแข็งของครูผู้ดูแลเด็ก 
เด็กเล็กผู้ปกครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
 

จัดกิจกรรมในการพัฒนา
คุณภาพในการจัดการศึกษา
ในศูนย์ ศพด.และศดว. 

35,000 ศพด. และ ศดว. ใน
พ้ืนท่ีต าบลทุ่งสง 

ส านัก           
งานปลัด 

            

2 โครงการจัดวันเด็ก เป็นใหญ่ จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการและจัดกิจกรรม
สันทนาการ 
 

๕๐,๐๐๐ ศพด. และ ศดว. ใน
พ้ืนท่ีต าบลทุ่งสง 

ส านัก          
งานปลัด 

            

3 โครงการป้องกันอัคคีภัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดอบรม และจัดซ้ืออุปกรณ์
อัคคีภัย 
 

35,000 ศพด. และ ศดว. ใน
พ้ืนท่ีต าบลทุ่งสง 

ส านัก            
งานปลัด 

            

4 โครงการค่าจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) 

ศพด.  จ านวน  2  แห่ง 
และ ศดว. จ านวน 1  แห่ง 
 

 363,800  ศพด. และ ศดว.   
ในพ้ืนท่ีต าบลทุ่งสง 

ส านัก          
งานปลัด 
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

สนับสนุนงบประมาณ
ค่าอาหารกลางวันให้กับ  
ศพด.  จ านวน  2  แห่ง 
และ ศดว. จ านวน 1  แห่ง 
 

 1,048,600  ศพด. และ ศดว.   
ในพ้ืนท่ีต าบลทุ่งสง 

ส านัก          
งานปลัด 

            

6 ค่าอาหารเสริมนม จัดซ้ืออาหารเสริมนมให้กับ
นักเรียนโรงเรียนจ านวน ๕ 
แห่งและ เด็กเล็กใน ศพด. ๒ 
แห่งและ ศดว. ๑ แห่ง  
 

 1,630,690  ศพด. และ ศดว.   
ในพ้ืนท่ีต าบลทุ่งสง 

ส านัก         
งานปลัด 

            

7 โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ เพ่ือให้เด็กเล็กได้แสดงถึง
ความรักชาติ ศาสน์  กษัตริย์ 
จ านวน  2  แห่ง 
-ศพด.บ้านคลองโอม             
-ศพด.บ้านไสยูงปัก  
 

50,000 -ศพด.บ้านคลองโอม             
-ศพด.บ้านไสยูงปัก 

ส านัก         
งานปลัด 

            

8 อุดหนุนส่วนราชการ
ค่าอาหารกลางวันให้แก่ 
โรงเรียนในพ้ืนท่ี อบต.ทุ่งสง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันให้แก่เด็กอนุบาล 
และเด็ก ป.1-ป.6 จ านวน 5 
แห่ง ของส านักคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ)  
1. ร.ร.บ้านคลองโอม 
2. ร.ร.วัดสุวรรณคีรี 
3. ร.ร.บ้านไสยูงปัก 
4. ร.ร.วัดหนองดี 
5. ร.ร.ชุมชนบ้านส่ีแยก 

2,548,000 1. ร.ร.บ้านคลองโอม 
2. ร.ร.วัดสุวรรณคีรี 
3. ร.ร.บ้านไสยูงปัก 
4. ร.ร.วัดหนองดี 
5. ร.ร.ชุมชนบ้านส่ีแยก 

ส านัก             
งานปลัด 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ     
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม     
     3.2  แผนงานศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

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 อบต. 
ทุ่งสงเกมส์  ประจ าปี 
2561 

จัดการแข่งกีฬาเด็ก  
เยาวชนและประชาชน  
ระดับต าบล 
 

 200,000  พ้ืนท่ีต าบลทุ่งสง ส านักงานปลัด             

2 โครงการส่งเสริมการกีฬา 
นักเรียน เยาวชนและ
ประชาชน  
 

สนับสนุนการเข้าร่วม/การ
แข่งขันกีฬาในทุกระดับ
กลุ่ม/องค์กร 

๑๐๐,๐๐๐ พ้ืนท่ีต าบลทุ่งสง ส านักงานปลัด             

3 โครงการธรรมะสัญจรตาม
รอยพระพุทธศาสนา 
 

จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมให้
ผู้สูงอายุ 

100,000 พ้ืนท่ีต าบลทุ่งสง ส านักงานปลัด             

4 โครงการลูกหลานไทยใส่ใจ
ผู้สูงอายุ 

จัดกิจกรรมส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัวเพ่ือให้ลูกหลานได้
แสดงความกตัญญูต่อ
ผู้สูงอายุ 
 

   20,000  พ้ืนท่ีต าบลทุ่งสง ส านักงานปลัด             

5 โครงการส่งเสริม/สนับสนุน
กลุ่มศิลปะ ประเพณีท้องถ่ิน 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน
ต าบลทุ่งสง 
 

   50,000  พ้ืนท่ีต าบลทุ่งสง ส านักงานปลัด             
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 

6 โครงการจัดงาน
เทศกาลปิดกรีด
อ าเภอนาบอน 
ประจ าปี 2561 

เพ่ือจ่ายในการด าเนินงานกิจกรรมตาม
โครงการจัดงานเทศกาลปิดกรีด ประจ าปี 
2561 ให้แก่ท่ีท าการปกครองอ าเภอนาบอน 

100,000 อ าเภอ              
นาบอน 

ส านัก             
งานปลัด 

            

7 โครงการงานประเพณี
แห่หมฺรับเดือนสิบ 
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
ประจ าปี 2561 

เพ่ือจ่ายในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ
งานประเพณีแห่หมฺรับเดือนสิบ จังหวัด
นครศรีธรรมราช  ให้แก่ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอนาบอน 

65,250 อ าเภอ              
นาบอน 

ส านัก             
งานปลัด 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม     
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ     
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม     
    3.3  งบกลาง 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

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 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายเงินสงเคราะห์ให้
ผู้สูงอายุ  ๑,300 คน ๆ ละ  
600  บาท 630  คน  
คนๆละ  700  บาท 329 
คน คนละ 800 บาท  175 
คนและคนละ  1,000  
บาท 50 คน 
 

 9,579,600  พ้ืนท่ีต าบลทุ่งสง ส านักงานปลัด             

2 เบ้ียยังชีพคนผู้พิการ จ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับผู้
พิการ 370 คน ๆ ละ  800 
บาท/เดือน 
 

๓,๕๕๒,๐๐๐ พ้ืนท่ีต าบลทุ่งสง ส านักงานปลัด             

3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ จ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ติดเช้ือ  
จ านวน  20  คนๆละ  
500 บาท/เดือน  
 

120,000 พ้ืนท่ีต าบลทุ่งสง ส านักงานปลัด             

4 สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลทุ่งสง 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดสวัสดิการให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

36,500 พ้ืนท่ีต าบลทุ่งสง ส านักงานปลัด             

 
 
 



20 
 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ     
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม     
    3.4  แผนงานการสร้างความเข้มเข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

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 โครงการจัดเวทีประชาคม
หมู่บ้าน/ต าบล 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าประชุม
ต่างๆ และการจัดเวที
ประชาคมหมู่บ้าน ต าบล 
และประชุมแผนชุมชน 
ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล    
ทุ่งสง จ านวน  10 หมู่บ้าน 
 

20,000 พ้ืนท่ีต าบลทุ่งสง ส านักงานปลัด             

2 โครงการป้องการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

จัดฝึกอบรมรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติด/ฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพ 
 

๖๕,๐๐๐ พ้ืนท่ีต าบลทุ่งสง ส านักงานปลัด             

3 โครงการศูนย์พัฒนา
ครอบครัวต าบลทุ่งสง 

จัดกิจกรรม/ฝึกอบรม
ส่งเสริมสถาบันครอบครัว 
 

30,000 พ้ืนท่ีต าบลทุ่งสง ส านักงานปลัด             

4 โครงการส่งเสริม/สนับสนุน/
กลุ่มอาชีพต่างๆ ใน              
อบต. ทุ่งสง 
 

จัดกิจกรรมฝึกอบรม/
สนับสนุนกลุ่มอาชีพ 

100,000 พ้ืนท่ีต าบลทุ่งสง ส านักงานปลัด             
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

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. 

5 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิก
สภา. พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 
 

คณะผู้บริหาร  สมาชิก.อบต. 
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง 

      50,000  พ้ืนท่ีต าบลทุ่งสง ส านักงานปลัด             

6 ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูล
สถิติของต าบล 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดเก็บข้อมูลสถิติต าบล 

20,000 พ้ืนท่ีต าบลทุ่งสง ส านักงานปลัด             

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม     
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ     
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม     
    3.4  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

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 โครงการเตรียมความพร้อม
รับสถานการณ์สาธารณภัย 

จัดโครงการเตรียมความ
พร้อมรับสถานการณ์สา
ธารณภัย กิจกรรมการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย 
 

      26,620  พ้ืนท่ีต าบลทุ่งสง ส านักงานปลัด             

2 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่าง ๆ  

จัดกิจกรรมเพ่ือป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
และปีใหม่ 
 

๕๑,๗๘๐ พ้ืนท่ีต าบลทุ่งสง ส านักงานปลัด             
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

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. 

3 โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ อปพร ต าบล
ทุ่งสง 
 

จัดการฝึกอบรม  สมาชิก  
อปพร.  

102,620 พ้ืนท่ีต าบลทุ่งสง ส านักงานปลัด             

4 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย จัดซ้ือชุด อปพร.ให้สมาชิก 
อปพร. 
 

    100,000  พ้ืนท่ีต าบลทุ่งสง ส านักงานปลัด             

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4   การสร้างความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง     
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต     
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข     
 4.1  แผนงานสาธารณสุข  

 
 
ท่ี 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

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 โครงการป้องกันและก าจัด
โรคไข้เลือดออกและโรค
ระบาด 
 

เพ่ือจัดกิจกรรมในการ
รณรงค์ ป้องกัน และ    
ก าจัดโรค 

      50,000  พ้ืนท่ีต าบลทุ่งสง ส านักงานปลัด             

2 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 
 

เพ่ือฉีดวัคซีนป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัข/แมว ท้ัง
ท่ีมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ 

๔๒,๔๒๐ พ้ืนท่ีต าบลทุ่งสง ส านักงานปลัด             
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

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. 

3 โครงการส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์ข้ึนทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าฯ 
 

จัดกิจกรรมส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์
และข้ึนทะเบียนสัตว์ 

8,484 พ้ืนท่ีต าบลทุ่งสง ส านักงานปลัด             

4 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือบริการทางการแพทย์ เช่น ซ้ือ
ยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เข็มฉีด
ยา น้ ายาเคมีเติมเคร่ืองพ่นหมอก
ควัน  
 

    20,000  พ้ืนท่ีต าบลทุ่งสง ส านักงานปลัด             

5 จัดซ้ือถังขยะพลาสติก เพ่ือให้บริการจัดเก็บขยะ 1. 
จัดซ้ือถังขยะพลาสติก ทรงกลม 
แบบมีฝา ชนิดความจุไม่น้อยกว่า 
120 ลิตร จ านวน 100 ใบ ๆ  ละ 
880 บาท พร้อมสกรีนช่ือ
หน่วยงาน 2. ถังขยะพลาสติก
แบบแยกประเภท แบบเป็นชุด 3 
สี (สีเขียว น้ าเงิน เหลือง) ทรง
ส่ีเหล่ียม แบบมีฝาปิดเรียบ ขนาด
ความจะไม่น้อยกว่า 120ลิตร  มี
ล้อเล่ือน จ านวน  11 ชุด ๆ ละ 3 
ใบ จ านวน  33 ใบ ๆละ 1,550 
บาท พร้อมสกรีนช่ือ 

139,150 พ้ืนท่ีต าบลทุ่งสง ส านักงานปลัด             
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 

6 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข ให้แก่ สาธารณสุขมูลฐาน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 1-10 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 
จ านวน 3 โครงการ 
รวมเป็นเงิน 20,000บาท 
- โครงการโภชนาการแม่และเด็ก เป็นเงิน 
5,500 บาท 
-โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านมะเร็งเต้านม เป็นเงิน 6,850 บาท 
-โครงการควบคุมหนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพฯ เป็นเงิน 7,650 บาท 
2. สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 
จ านวน 3 โครงการ 
รวมเป็นเงิน 20,000บาท 
-โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านมะเร็งเต้านม เป็นเงิน 4,334 บาท 
-โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก เป็นเงิน 13,026 บาท 
-โครงการสมาคมต้านภัยวัณโรค เป็นเงิน 
2,640 บาท 
 

200,000 พ้ืนท่ี                   
ต าบลทุ่งสง 

ส านัก             
งานปลัด 
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(ต่อ) 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 

  3.สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3   
จ านวน 3 โครงการ 
รวมเป็นเงิน 20,000บาท 
-โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านมะเร็งเต้านม เป็นเงิน 5,500 บาท 
-โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก เป็นเงิน 4,800บาท 
-โครงการสมาคมต้านภัยวัณโรค เป็นเงิน 
9,700 บาท 
4.สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4  
จ านวน 3 โครงการ 
รวมเป็นเงิน 20,000บาท 
-โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านมะเร็งเต้านม เป็นเงิน 5,500 บาท 
-โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก เป็นเงิน 8,976บาท 
-โครงการสมาคมต้านภัยวัณโรค เป็นเงิน 
5,524 บาท 
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(ต่อ) 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 

  5.สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5
จ านวน 3 โครงการ 
รวมเป็นเงิน 20,000บาท 
-โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ีด้วยยา
สมุนไพร เป็นเงิน 6,048 บาท 
-โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเต้านม เป็นเงิน 7,976บาท 
-โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพของเด็ก เป็นเงิน 5,976 บาท 
6.สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านท่ี หมู่ท่ี 6  
จ านวน 3 โครงการ 
รวมเป็นเงิน 20,000บาท 
-โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ีด้วยยา
สมุนไพร เป็นเงิน 6,048 บาท 
-โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเต้านม เป็นเงิน 7,216 บาท 
-โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพของเด็ก เป็นเงิน6,736 บาท 
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(ต่อ) 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 

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.สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7  จ านวน 3 
โครงการรวมเป็นเงิน 20,000บาท 
- โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านมะเร็งเต้านม เป็นเงิน 6,336 บาท 
-โครงการควบคุมหนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพฯ เป็นเงิน 6,882 บาท 

-โครงการโภชนาการแม่และเด็ก เป็นเงิน 6,782 
บาท8.สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 
จ านวน 3 โครงการ รวมเป็นเงิน 20,000บาท 
-โครงการบ้านสะอาด อนามัยดี เป็นเงิน 
6,808 บาท 
- โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านมะเร็งเต้านม เป็นเงิน 5,976บาท 
-โครงการโภชนาการแม่และเด็ก เป็นเงิน 
6,782 บาท 
9.สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน หมู่ท่ี 9  
จ านวน 3 โครงการ  
รวมเป็นเงิน 20,000บาท 
-โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านมะเร็งเต้านม เป็นเงิน 6,120 บาท 
-โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก เป็นเงิน 6,640บาท 
-โครงการสมาคมต้านภัยวัณโรค เป็นเงิน 
7,240บาท 
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(ต่อ) 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 

  10.สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10  
จ านวน 3 โครงการ  
รวมเป็นเงิน 20,000บาท 
-โครงการควบคุมหนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพฯ เป็นเงิน 6,350 บาท 
-โครงการสร้างความรู้ให้ชุมชน ใช้ยาอย่าง
ปลอดภัย เป็นเงิน 7,080  บาท 
-โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านมะเร็งเต้านม เป็นเงิน 6,350  บาท 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4   การสร้างความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
     4.1 แผนงานงบกลาง 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 

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 สมทบเงินเข้าระบบ
ประกันสุขภาพในการ
ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
 

เพ่ือสมทบเงินเข้าระบบประกันสุขภาพในการ
ด าเนินกิจกรรมตามโครงการของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

155,000 พ้ืนท่ี                   
ต าบลทุ่งสง 

ส านัก             
งานปลัด 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4   การสร้างความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง                          
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล      
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารองค์กร                     
     5.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน              
  

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

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 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให้แก่
ผู้บริหารและบุคคลากร
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  
 

จัดฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงาน อบต. ครู
ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและ
บุคลากร 
ทางการศึกษา   

100,650  พ้ืนท่ีต าบลทุ่งสง ส านักงานปลัด             

2 โครงการจัดท าแผนท่ี
และทะเบียนทรัพย์สิน 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า
แผนท่ีและทะเบียนทรัพย์สิน  

๑๕๐,๐๐๐ พ้ืนท่ีต าบลทุ่งสง กองคลัง             
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4   การสร้างความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง     
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล     
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารองค์กร     
    5.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
   

 
ท่ี 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

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 โครงการในการจัดงาน
รัฐพิธีต่าง ๆ 
 

เพ่ือจัดกิจกรรมในวันส าคัญและ
งานรัฐพิธี  ราชพิธีต่างๆ 

  200,000  อบต.ทุ่งสง ส านักงานปลัด             

2 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง
ผู้บริหารท้องถ่ิน และ
สมาชิกสภาท้องถ่ิน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกต้ังท่ัวไปหรือเลือกต้ังซ่อม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหรือนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
 

  100,000  พ้ืนท่ีต าบลทุ่งสง  ส านักปลัด             
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ท่ี 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

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. 

3 โครงการเฉลิมพระ
เกียรต์ิและสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

เพ่ือเทิดทูลสถาบัน
พระมหากษัตริย์และด าเนินการใน
การจัดกิจกรรมกิจกรรม 
1. กิจกรรมและโครงการเฉลิม
พระเกียรติ การด าเนินการหรือ
สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพวรางกูร  
2. กิจกรรมในการประชาสัมพันธ์
เชิญชวน หรืออ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชนเพ่ือมาร่วมงานรัฐ
พิธี และพระราชพิธีต่างๆ 
3. กิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน
การด าเนินงานตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับ
ครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
4. กิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน
การด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
“รักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน” 

  20,000  อบต.ทุ่งสง  ส านักปลัด             
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า ส่ิงแวดล้มและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด                   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและพลังงาน              
Thailand 4.0 ข้อ 1เปล่ียนจากการเกษตรแบบด้ังเดิม  (Traditional  Farming)  ในปัจจุบัน  ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่                
ท่ีเน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี  (Smart  Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้นและเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)                              
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม             
     6.1  แผนงานการเกษตร            

 
ท่ี 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

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 โครงการฝึกอบรมสร้าง
จิตส านึกในประหยัด
พลังงาน 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้
ประหยัดกิจกรรม  การคัดแยก
ขยะมูลฝอยในโรงเรียน/หมู่บ้าน 
ในพ้ืนท่ีต าบลทุ่งสง 
 

    40,000  อบต.ทุ่งสง ส านักงานปลัด             

2 โครงการอนุรักษ์และ
พัฒนาส่ิงแวดล้อม                                     

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า
โครงการอนุรักษ์และพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม กิจกรรม ปลูกต้นไม้/
ดูแลส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ี           
ต าบลทุ่งสง 
 

๑๐,๐๐๐ พ้ืนท่ีต าบลทุ่งสง ส านักงานปลัด             
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บญัชีจ านวนครุภณัฑส์ าหรบัที่ไม่ไดด้ าเนนิการตามโครงการพฒันาท้องถิ่น       

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561        
องค์การบรหิารส่วนต าบลทุง่สง   อ าเภอนาบอน   จังหวดันครศรีธรรมราช 

1.  ประเภทครุภัณฑส์ านักงาน                 
     1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป                

 
ท่ี 

โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

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 โครงการจัดซื้อเครื่อง
สแกนลายนิ้วมือ ชนิด
บันทึกเวลาเข้าออก
งาน 

ซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ  ชนิดบันทึกเวลาเข้า
ออกงาน จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณ
ลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้1. รองรับลายนิ้วมือ 
3,000 ลายนิ้วมือ 
2. สามารถบันทึกข้อมูลได้ 100,000 รายการ 
3. หน้าจอ LCD 
4. สามารถเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ 
5. มาพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการเวลาท างาน 
6. ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง 

9,000  อบต.ทุ่งสง ส านัก         
งานปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

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 โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก  
2 บาน  (มอก) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน 
(มอก.) จ านวน 1 ตู้ ๆละ 5,500บาท โดยมี
คุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้  
1. มีมือจับชนิดบิด 
2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น 
3. คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 

5,500 อบต.ทุ่งสง ส านัก           
งานปลัด 

            

3 โครงการจัดซื้อโต๊ะพับ
อเนกประสงค์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ 
จ านวน 10 ตัว  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป ดังนี้ โต๊ะปูด้วย โอเมก้าสีขาว ขนาด
กว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 180 เซนติเมตร 
สูง  75  เซนติเมตร  
 

26,000 อบต.ทุ่งสง ส านัก          
งานปลัด 

            

4 โครงการจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์เช็ค 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค จ านวน 
1 ตัว โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป  ดังนี้ 
- ระบบการพิฒพ์สามารถปับระดับความ  
หนา/บาง ของหมุดคู่ฝากอย่างอัตโนมัติ             
- ความเร็วในการพิมพ์ไม่ต่ ากว่า  580 
ตัวอักษร/วนิาที                                        
- หน่วยความจ า ไม่น้อยกว่า 128 kb    
 

33,000 อบต.ทุ่งสง ส านัก         
งานปลัด 

            

รวม 4  73,500               
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1.  ประเภทครุภัณฑส์ านักงาน  
  1.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน   

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

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 โครงการจัดซื้อเครื่อง
อ่านบัตรประจ าตัว
ประชาชนแบบ 
(Smart Card)  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรประจ าตัว
ประชาชนแบบ(Smart Card) จ านวน 1 เครื่อง ๆ  ละ 
700 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ - 
สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค์(Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 
7816 ได้ 
(1) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 7.8 MHz   
(2) สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (InterFace ) แบบ 
USB ได ้
(3) สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart 
Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts,3Volts และ 
1.8  Volts ได้เป็นอย่างน้อย 
 

     700  อบต.ทุ่งสง ส านัก           
งานปลัด 

            

2 โครงการจัดซื้อเลื่อย 
โซ่ยนต์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จ านวน 1 
เครื่อง ๆ  ละ 13,980 บาท โดยมีคณุ
ลักษณะเฉพาะสงัเขป ดังนี ้                             
1. ประเภทเครื่องยนต์ 2 จังหวะ 
2. มีก าลังแรงมา้ไม่เกิน 2 แรงม้า 
3. ความยาวแผ่นบังคับโซ่หรือบาร์โซ่ ไม่เกิน 12 นิ้ว 
4. ระบบสตาร์ท แบบเชือกดึงสตาร์ท 
5. อุปกรณ์มาตรฐาน แผน่บงัคับโซ่ และชุด
เครื่องมือ 

  13,980  อบต.ทุ่งสง ส านัก           
งานปลัด 

            

รวม 2  14,680               
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2.  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   
     2.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป   

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

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 โครงการจัดซื้อรถยนต์
ส่วนกลาง ขนาด 7        
ที่นั่ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ขนาด  
7   ที่นั่ง  จ านวน 1 คัน  โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้  
1  เป็นรถยนต์นั่ง  ส่วนกลางขนาด 7 ที่นั่ง                
2  เครื่องยนต์ดีเซล ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ 
3  เกียร์อัตโนมัติ  
4  ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,500ซีซี   
5  เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ วิทยุ ฟิล์ม
กรองแสง พ่นกันสนิม และอุปกรณ์มาตรฐาน
จากโรงงาน  
6  ราคารวมภาษีสรรพสามิต 

1,253,000  อบต.ทุ่งสง ส านัก           
งานปลัด 

            

รวม 1  1,253,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 
 

 

3 ประเภทครภุัณฑ์ไฟฟา้และวิทย ุ  
 3.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป  

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

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 โครงการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดส าหรับติดตั้ง
ภายในอาคาร พร้อม
อุปกรณ์ติดตั้ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ส าหรับติดตั้งภายในอาคาร พร้อมอุปกรณ์
ติดตั้งบริเวณที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งสง ประกอบด้วย 
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบ
มุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายในอาคาร 
(Indoor IP Fixed Camera) แบบที่ 1 
จ านวน 5 ตัว ๆ ละ 17,000 บาท เป็นเงิน  
85,000 บาท 
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR 
Network Vidio Recorder) แบบที่ 16 ช่อง 
จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 74,000 บาท เป็น
เงิน 74,000 บาท 
3. จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 3,000 
บาท เป็นเงิน 3,000 บาท 
4. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA  จ านวน 
1 เครื่อง ๆ ละ 5,800 บาท เป็นเงิน 5,800 
บาท 
5. ค่าติดตั้งและวางระบบพร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 29,000 บาท 

194,800 อบต.ทุ่งสง ส านัก           
งานปลัด 

            

รวม 1  194,800               
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4. ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร ่   
    4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 

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 โครงการจัดซื้อกล้อง
ถ่ายภาพนิ่ง ระบบ
ดิจิตอล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบ
ดิจิตอล จ านวน 1 ตัว โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
- ความละเอียดใช้งาน 20 ล้านพิกเซล - เป็น
กล้องคอมแพค (Compact Digital Camera) 
- ความละเอียดที่ก าหนดเน้นความละเอียดที่
เซ็นเซอร์ภาพ ( Image Sensor)  - มีระบบ
แฟลชในตัว- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึก
ข้อมูลได้อย่างสะดวกเม่ือข้อมูลเต็มหรือเมื่อ
ต้องการเปลี่ยน - สามารถถ่ายโอนข้อมูลจาก
กล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ - มีกระเป๋า
บรรจุกล้อง 

14,000  อบต.ทุ่งสง ส านัก           
งานปลัด 
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

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 โครงการจัดซื้อชุด
ไมโครโฟนส าหรับใช้
ในห้องประชุมพร้อม
ชุดควบคุม  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดไมโครโฟน                  
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
- ชุดจ่ายไฟและควบคุมไมค์ระบบดิจิตอล 
(เครื่องควบคุมชุดไมค์ประชุมระบบดิจิตอบ)  
จ านวน 1 ชุด  8,900  บาท  คุณสมบัติ    
1. ใช้ควบคุมการประชุมและจ่ายไฟให้กับไมค์
ประชุมรุ่น CF-5MC และ CF-5MD          
2. มีช่องใช้งานBell  ไมค์ประชุม ไมโครโฟน 
AUX โทรศัพท์ และMonlitor อย่างละ 1 ชุด 
3. มีจุดออกใช้งาน Line/Rec Out 1 จุด  
และไมค์ประชุมได้สูงสุด 50 ตัว 
4. ใช้งานไมค์ประชุมได้ 6 แบบแสดงผลด้วย 
LCD และ LED                                            
ชุดไมค์ประธานราคา  5,900 บาท 
1. ไมโครโฟนชนิดรับเสียงด้านหน้าแบบคอ 
อ่อน มีระบบกล้องติดตามภาพและอัตโนมัติ 
2. มีปุ่ม Talk  เปิดพูดไมค์พร้อมปิดเสียง
ล าโพงเอง และไฟแสดง 2 ส ี
3. สามารถปรับให้ปิดไมค์เองอัตโนมัติเมื่อไม่มี
เสียงพูดนานเกิน 30 วินาที                             
4. มีล าโพงใสตัวขนาด 2W@80hm และมี
สายต่อพ่วงสัญญาณแบบ DIN 8 ขา             
ยาว 2.3 เมตร 

117,700 อบต.ทุ่งสง ส านัก           
งานปลัด 
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(ต่อ) 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 

  4. มีล าโพงในตัวขนาด 2W @80hm และมี
สายต่อพ่วงสัญญานแบบDIN 8 ขา ยาว 2.3 
เมตร                                                         
- ไมค์โครโฟนชุดผู้เข้าร่วมประชุมก้านยาว 
จ านวน 21 ชุด ๆละ 4,900  บาท รวม 
102,900  บาท คุณสมบัติ                          
1. ไมโครโฟนชนิดรับเสียงด้านหน้าแบบ
คออ่อน มีระบบกล้องติดตามภาพแบบ
อัตโนมัติ                                                     
2.มีปุ่ม Talk เปิดพูดไมค์พร้อมปิดเสียงล าโพง
เอง และไฟแสดง 2 สี                                      
3. สามารถปรับให้ปิดไมค์เองอัตโนมัติเมื่อไม่มี
เสียงพูดนานเกิน 30 วินาทีได้                           
4. มีล าโพงใสตัวขนาด 2W@80hm และมี
สายต่อพ่วงสัญญาณแบบ DIN 8 ขา ยาว 2.3 
เมตร                                                        
5. ก้านไมโครโฟนยาว 430 มิลลิเมตร และมี
ไฟรอบๆ หัวไมค์ 

               

รวม 2  131,700               
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5.  ประเภทครุภัณฑค์อมพวิเตอร์  
     5.1 แผนงานบริหารทั่วไป   

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

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 โครงการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ ส าหรับ
ส านักงาน 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงาน 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้                                
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 
GH2 หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย                     
2. มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 
หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด 
SATA  หรือ ดีกว่า ขนดความจะไม่น้อยกว่า 1 
TB  หรือชนิด  Solid State Drive ขนดความ
จะไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย           
4. มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
5. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Intetface) แบบ 10/100/1,000 Base-T 
หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
6. มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 7. มีจอภาพแบบ 
LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
จ านวน 1 หน่วย 

16,000  อบต.ทุ่งสง ส านัก           
งานปลัด 
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

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 โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับ
ประมวลผล แบบที่ 2 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง ๆละ 
30,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 
4  แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกน เสมือน (8  
Thread)  โดยมีความเร็วสัญญาณ พื้นฐานไม่
น้อยกว่า 3.2  GH2 จ านวน 1 หน่วย 
2. มีประมวลผลกลาง  (CPU) มี
หน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนดไม่
น้อยกว่า 8 MB  
3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อย
กว่า 1 GB  หรือ 
2. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่
ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics Processing Unit  ที่สามารถใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 1 GB  หรือ 
3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่
บนแผงวงจรหลกั แบบ Onboard Graphics 
ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 

    30,000  อบต.ทุ่งสง ส านัก           
งานปลัด 
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(ต่อ) 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

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 โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับ
ประมวลผล แบบที่ 2 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 
หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive ) 
ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจะไม่น้อย
กว่า 2 TB  หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จ านวน 1 
หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ( Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ  LCD  หรือดีกว่า มี 
Contrast Ratio  ไม่น้อยกว่า 600:1  และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว  จ านวน 1 หน่วย 
 

    30,000  อบต.ทุ่งสง ส านัก           
งานปลัด 

            

3 โครงการจัดซื้อเครื่อง
ส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 
KVA 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 
1 KVA  จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 5,800 บาท 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้                                  
1. มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 KVA 
(600 Watts) 
2. สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15นาที 
 

11,600 อบต.ทุ่งสง ส านัก           
งานปลัด 

            

รวม 3  57,600               
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3.  ประเภทครุภัณฑก์ารเกษตร  
3.1  แผนงานการพาณชิย์ 

 
ท่ี 

โครงการ รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

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 โครงการจัดซื้อเครื่อง
สูบน้ าแบบจม (ชุดปั๊ม
ซัมเบอร์ส) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องสูบน้ าแบบจมน้ า(ชุด
ปั๊มซัมเบอร์ส) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (1) 
เครื่องสูบน้ าแบบจมน้ า (ชุดปั๊มซัมเบอร์ส) 
ขนาด 1 แรงม้า ขนาดท่อส่ง 1-1/4 นิ้ว ส่งน้ า
ได้ไม่น้อยกว่า 30 ลิตร/นาที จ านวน 2 เครื่อง 
เป็นเงิน 33,600 บาท (2) เครื่องสูบน้ าแบบ
จมน้ า (ชุดปั๊มซัมเบอร์ส) ขนาด 1.5 แรงม้า 
ขนาดท่อส่ง 1-1/4 นิ้ว ส่งน้ าได้ไม่น้อยกว่า 50 
ลิตร/นาที จ านวน 5 เครื่อง เป็นเงิน133,000 
บาท (3) เครื่องสูบน้ าแบบจมน้ า (ชุดปั๊มซัม
เบอร์ส) ขนาด 2 แรงม้า ขนาดท่อส่ง 2 นิ้ว ส่ง
น้ าได้ไม่น้อยกว่า 90 ลิตร /นาที จ านวน 4 
เครื่อง 114,4000  บาท 

280,600  พื้นที่
ต าบล            
ทุ่งสง 

กองช่าง             

รวม 1  280,600               

 


