
แบบ ผด. 02

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชวีิต

   1.1 แผนงานการศึกษา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ค่ายคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม 50,000 วัดเทพนมเชือด กองการศึกษา

จริยธรรม

2 เพิม่ประสิทธิภาพคณะบริหารสภาเด็ก จัดให้มีการฝึกอบรมคณะ 50,000 ห้องประชุมเทศบาล กองการศึกษา

และเยาวชน บริหารสภาเด็กและ ต าบลร่อนพิบูลย์

เยาวชน

3 จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ จัดให้มีกิจกรรมตามแนว 50,000 ห้องประชุมเทศบาล กองการศึกษา

ทางของร.ร.ผู้สูงอายุ ต าบลร่อนพิบูลย/์

นอกสถานที่

4 ส่งเสริมการสอนภาษาต่างประเทศแก่ จัดให้มีการสอนภาษา 30,000 ห้องประชุมเทศบาล กองการศึกษา

ประชาชน ต่างประเทศแก่ประชาชน ต าบลร่อนพิบูลย์

พ.ศ.2561

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์

ล าดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2560
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 อาหารเสริม (นม) จัดหาอาหารเสริม (นม) 2,723,215 ในเขตเทศบาล กองการศึกษา

แก่ร.ร.สพฐ.ในเขตเทศ ต าบลร่อนพบิูลย์

บาลและศพด.เทศบาล ฯ

6 อาหารกลางวัน อุดหนุนงบประมาณเพือ่ 5,340,000 ในเขตเทศบาล กองการศึกษา

จัดหาอาหารกลางวัน ต าบลร่อนพบิูลย์

แก่ร.ร.สพฐ.ในเขต ฯ

7 จ้างเหมารปภ.สถานทีร่าชการ จ้างเหมารปภ. 1 ราย 110,700 ศพด.เทศบาล ฯ กองการศึกษา

ปฏิบัติงาน ณ ศพด.เทศ (ศพด.)

บาลต าบลร่อนพิบูลย์

8 จ้างเหมาท าความสะอาดอาคารสถาน จ้างเหมาท าความสะอาด 108,120 ศพด.เทศบาล ฯ กองการศึกษา

ทีร่าชการ ศพด.เทศบาลต าบลร่อน (ศพด.)

พิบูลย์ จ านวน 1 ราย

9 จ้างเหมาครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็ก จ้างเหมาครูผู้ช่วยผู้ดูแล 228,000 ศพด.เทศบาล ฯ กองการศึกษา

เด็กเล็ก 1 ราย (ศพด.)

ล าดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถาน - สนับสนุนอาหารกลาง 400,000 ศพด.เทศบาลต าบล กองการศึกษา

ศึกษา วันแก่ศพด.เทศบาล ฯ ร่อนพบิูลย์ (ศพด.)

 - สนับสนุนค่าจัดการ 70,000

เรียนการสอนของศพด.ฯ

11 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็กสนับสนุนงบประมาณใน 6,000 ศพด.เทศบาลต าบล กองการศึกษา

การพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ร่อนพบิูลย์ (ศพด.)

เล็ก

12 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จัดกิจกรรมในการพัฒนา 10,000 ศพด.เทศบาลต าบล กองการศึกษา

คุณภาพผู้เรียนของศพด. ร่อนพบิูลย์ (ศพด.)

เทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์

13 บ้าน วัด โรงเรียน จัดกิจกรรมบูรณาการ 1,000 ศพด.เทศบาลต าบล กองการศึกษา

ระหว่างบ้าน วัดและ ร่อนพบิูลย์ (ศพด.)

โรงเรียน (ศพด.)

14 คาราวานเสริมสร้างประสบการณ์เด็ก จัดกิจกรรมอบรมและ 20,000 นอกเขตเทศบาล กองการศึกษา

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ต าบลร่อนพิบูลย์ (ศพด.)

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล าดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วย

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

15 พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก บุคลากรทาง จัดให้มีการอบรมและ 50,000 นอกเขตเทศบาล กองการศึกษา

การศึกษาและคณะกรรมการสถาน ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ต าบลร่อนพิบูลย์

ศึกษา

16 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพสานสัมพันธจ์ัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ 10,000 ชุมชนในเชตเทศบาล กองการศึกษา

ชุมชน ระหว่างชุมชนและศพด. ต าบลร่อนพิบูลย์ (ศพด.)

เทศบาล ฯ

ล าดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
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   1.2 แผนงานการสาธารณสุข

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ สมทบเงินแก่กองทุนหลัก 200,000 เทศบาลต าบล กองสาธารณสุข

ประกันสุขภาพ ร่อนพิบูลย์ และส่ิงแวดล้อม

2 จ้างเหมาครูฝึกสอนออกก าลังกาย จ้างเหมาผู้น าเต้นแอโรบิก 50,000 เทศบาลต าบล กองสาธารณสุข

1 ราย ร่อนพิบูลย์ และส่ิงแวดล้อม

3 อบรมและศึกษาดูงานของผู้ประกอบ จัดให้มีการอบรมและ 50,000 นอกเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

การร้านอาหาร ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ต าบลร่อนพิบูลย์ และส่ิงแวดล้อม

4 อบรมแลกเปล่ียนเรียนรู้นอกสถานที่ จัดให้มีการอบรมและแลก 200,000 นอกเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

ของอสม. เปล่ียนเรียนรู้นอกสถาน ต าบลร่อนพิบูลย์ และส่ิงแวดล้อม

ทีแก่อสม.

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล าดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วย

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

5 ปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จัดให้มีการฉีดวัคซีน ยา 50,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

คุมก าเนิดแก่สุนัข แมว ต าบลร่อนพิบูลย์ และส่ิงแวดล้อม

ในเขต ฯลฯ

6 ปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จัดให้มีการฉีดพ่นหมอก 50,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

ควัน แจกทรายอะเบท ต าบลร่อนพิบูลย์ และส่ิงแวดล้อม

ในเขต ฯลฯ

7 ผลิตส่ือเพือ่ให้การสุขศึกษา ฯ ผลิตส่ือในรูปแบบต่างๆ 50,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ ต าบลร่อนพิบูลย์ และส่ิงแวดล้อม

VCD DVD ฯลฯ

8 อาหารปลอดภัย (Food Safety) จัดให้มีการสุ่มตรวจสาร 50,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

ปนเปือ้นในอาหารทีจ่ า ต าบลร่อนพิบูลย์ และส่ิงแวดล้อม

หน่ายในเขตเทศบาล ฯ

   1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมทีเ่ป็นประ 100,000 นอกเขตเทศบาล ฯ สป.

โยชน์แก่ผู้สูงอายุ (งานพฒันาชุมชน)

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล าดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

ล าดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
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   1.4 แผนงานงบกลาง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายเบีย้ยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ####### ในเขตเทศบาล ฯ สป.

(งานพฒันาชุมชน)

2 เบีย้ยังชีพคนพิการ จ่ายเบีย้ยังชีพแก่ผู้พิการ 2,352,000 ในเขตเทศบาล ฯ สป.

(งานพฒันาชุมชน)

3 เบีย้ยังชีพผู้ปุวยเอดส์ จ่ายเบีย้ยังชีพแก่ผู้ปุวย 120,000 ในเขตเทศบาล ฯ สป.

เอดส์ (งานพฒันาชุมชน)

4 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน สนับสนุนงบประมาณ 100,000 ในเขตเทศบาล ฯ สป.

สมทบแก่กองทุนสวัสดิ (งานพฒันาชุมชน)

การชุมชน

5 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จัดหาอุปกรณ์เคร่ืองมือ 50,000 ในเขตเทศบาล ฯ สป.

เคร่ืองใช้เกี่ยวกับกิจการ (งานปอูงกันฯ)

จราจร

ล าดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
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   1.5 แผนงานเคหะและชมุชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จ้างเหมาโครงการรักษาความสะอาด จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติ 2,500,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

และเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนนและงานตามโครงการ ฯ ต าบลร่อนพิบูลย์ และส่ิงแวดล้อม

ทางเท้า 

2 จ้างเหมาเพือ่ปฏิบัติงานตามพรบ.การ จ้างเหมาบุคลากรเพือ่ 200,000 เทศบาล กองสาธารณสุข

สาธารณสุข พ.ศ.2535 ปฏิบัติงานตามโครงการ ต าบลร่อนพิบูลย์ และส่ิงแวดล้อม

จ านวน 1 ราย

3 จ้างเหมาขุด/ปรับปรุงหลุมขยะและ จ้างเหมาขุด/ปรับปรุง 1,100,000 หมู่ 12 บ้านท้ายเรือ กองสาธารณสุข

ถนน (คันดิน) หลุมขยะและถนน(คันดิน) ต.ร่อนพิบูลย์ และส่ิงแวดล้อม

4 ร่อนพิบูลย์เมืองน่าอยู่ จัดให้มีการฝึกอบรม/จัด 20,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

ประกวดด้านการจัดการ ต าบลร่อนพิบูลย์ และส่ิงแวดล้อม

ขยะและส่ิงแวดล้อม

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล าดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ
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   1.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซ้ือพร้อมติดต้ังกระจกโค้ง จัดซ้ือพร้อมติดต้ังกระจก 100,000 ภายในเขตเทศบาล สป.

โค้ง ขนาดØไม่น้อยกว่า (จดุเส่ียง,ตามทีร้่องขอ) (งานปอูงกันฯ)

32" จ านวน 10 จุด

2 ช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาล ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้ 60,000 ในเขตเทศบาลต าบล สป.

รับความเดือดร้อนจาก ร่อนพิบูลย์ (งานปอูงกันฯ)

สาธารณภัยต่าง ๆ 

3 ปูองกันอัคคีภัยในชุมชน ส ารวจ ให้ความรู้ จัดหา 50,000 ชุมชนในเขตเทศบาล สป.

และติดต้ังอุปกรณ์ดับ ต าบลร่อนพิบูลย์ (งานปอูงกันฯ)

เพลิงเบือ้งต้น

4 ฝึกซ้อมแผน จัดให้มีการฝึกอบรม/ซ้อม 50,000 โรงเรียนร่อนพิบูลย์ สป.

แผนปูองกัน ฯ (งานปอูงกันฯ)

5 ส่งเสริมการด าเนินการของสมาชิก  - ฝึกอบรม/ทบทวน 100,000 อาคารส านักงาน สป.

อปพร. อปพร. ปูองกนัและบรรเทา ฯ (งานปอูงกันฯ)

 - จัดต้ังศูนย์อปพร.

 - ร่วมกิจกรรมวันอปพร.

ล าดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



 ฯลฯ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 อบรมการสร้างความปลอดภัยในชีวิต  - จัดอบรมการสร้าง 30,000 ส านักงานเทศบาล สป.

และทรัพย์สินของประชาชน ความปลอดภัย ฯ ต าบลร่อนพิบูลย์ (งานปอูงกันฯ)

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นความเขม้แขง็ของชมุชน

   2.1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรี จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ 50,000 ห้องประชุมเทศบาล สป.

และครอบครัว พัฒนาสตรีและครอบครัว ต าบลร่อนพิบูลย์ (งานพฒันาชุมชน)

2 ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่งเสริมกิจกรรมบ าบัด 97,500 อ าเภอร่อนพิบูลย์ สป.

ฟืน้ฟูผู้ติดยาเสพติดในเขต (งานพฒันาชุมชน)

เทศบาล ฯลฯ

3 ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการรวมจัดให้มีการฝึกอบรม 50,000 ห้องประชุมเทศบาล สป.

กลุ่มของประชาชน ทักษะ อาชีพต่าง ๆ ต าบลร่อนพิบูลย์ (งานพฒันาชุมชน)

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ล าดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ล าดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วย

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

4 ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดท า จัดให้มีการท าแผนชุมชน 24,000 ชุมชนต่าง ๆ ในเขต สป.

แผนชุมชน เทศบาล/ห้องประชุม (งานพฒันาชุมชน)

ทต.ร่อนพิบูลย์

5 อบรมและศึกษาดูงานของผู้น าชุมชน จัดให้มีการอบรมและ 200,000 นอกเขตเทศบาล สป.

ศึกษาดูงานส าหรับผู้น า (งานพฒันาชุมชน)

ชุมชน

6 อุดหนุนกลุ่มนาทองอินทรีย์ อุดหนุนงบประมาณแก่ 28,000 กลุ่มนาทองอินทรีย์ สป.

กลุ่มนาทองอินทรีย์ หมู่ 7 (งานพฒันาชุมชน)

   2.2 แผนงานการพาณิชย์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดกิจกรรมตลาดชุมชน จัดให้มีกิจกรรมตลาด 30,000 ชุมชนในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

ชุมชนในเขตเทศบาล ฯ ต าบลร่อนพิบูลย์ และส่ิงแวดล้อม

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ล าดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ล าดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ
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3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน

   3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดการแข่งขัน จัดส่งกีฬาประเภทต่าง จๆัดการแข่งขัน จัดส่งนัก 50,000 ตามทีห่น่วยงานจัด กองการศึกษา

เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา ทีมกีฬาเข้าร่วมการ การแข่งขันก าหนด

แข่งขันกีฬาต่าง ๆ 

2 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรรมวันเด็ก 120,000 หน้าทีว่่าการ กองการศึกษา 6

แห่งชาติ อ.ร่อนพิบูลย์

3 จัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและ จัดให้มีการแข่งขันกีฬา 300,000 สนามกีฬาร.ร.ร่อน กองการศึกษา

ประชาชน เด็ก เยาวชนและประชา พิบูลย์

ชน

4 จัดงานประเพณีสงกรานต์และ จัดให้มีการรดน้ าด าหัว 80,000 วัดเทพนมเชือด กองการศึกษา 12

วันกตัญญู ผู้สูงอายุ สรงน้ าพระ 

ฯลฯ

5 จัดงานประเพณีลอยกระทง จัดให้มีการประกวดกระ 100,000 วัดเทพนมเชือด กองการศึกษา 3

ทง นางนพมาศ มหรสพ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล าดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ



ต่าง ๆ ฯลฯ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 ท าบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้น จัดให้มีการตักบาตร 30,000 หน้าทีว่่าการ กองการศึกษา 1

ปีใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้น อ.ร่อนพิบูลย์

ปีใหม่

7 จัดงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ จัดเตรียมสถานทีส่ าหรับ 5,000 วัดเขาน้อย กองการศึกษา

จัดงานประเพณีแห่ผ้า

ขึ้นธาตุ

8 สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม จัดให้มีการอบรมให้ความ 70,000 ห้องประชุมเทศบาล กองการศึกษา

ในมิติวัฒนธรรม รู้ตามโครงการ ฯ ต าบลร่อนพิบูลย์

9 อุดหนุนการจัดงานประเพณีลากพระ อุดหนุนงบประมาณแก่ 50,000 อ.ร่อนพิบูลย์ กองการศึกษา 6

อ.ร่อนพิบูลย์

10 อุดหนุนโครงการจัดท าหมฺรับ อุดหนุนงบประมาณแก่ 20,000 จ.นครศรีธรรมราช กองการศึกษา

อ.ร่อนพิบูลย์

11 อุดหนุนโครงการประเพณีมาฆบูชา อุดหนุนงบประมาณแก่ 9,500 วัดพระมหาธาตุ ฯ กองการศึกษา

ล าดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



แห่ผ้าขึ้นธาตุ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 อุดหนุนการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจอุดหนุนงบประมาณแก่ 30,000 ศาลเจ้าพระ 108 กองการศึกษา

ศาลเจ้าพระ 108

13 อุดหนุนการจัดงานประเพณีตักบาตร อุดหนุนงบประมาณแก่ 10,000 วัดเขาน้อย กองการศึกษา

เทโว ณ วัดเขาน้อย สภาวัฒนธรรมเทศบาล

ต าบลร่อนพิบูลย์

14 อุดหนุนการจัดอบรมเพือ่บ ารุง อนุรักษอ์ุดหนุนงบประมาณแก่ 30,000 ห้องประชุมเทศบาล กองการศึกษา

และปกปูองวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สภาวัฒนธรรมเทศบาล ต าบลร่อนพบิูลย์

ท้องถิ่น ต าบลร่อนพิบูลย์

15 อุดหนุนงบประมาณในการสืบสาน อุดหนุนงบประมาณแก่ อ.ร่อนพิบูลย์ กองการศึกษา

ประเพณีลากพระ วัดในเขตเทศบาล ได้แก่

 - วัดเขาน้อย 12,000

 - วัดพิศาลนฤมิต 12,000

 - วัดเทพนมเชือด 12,000

 - วัดสุวรรณรังษี 12,000

 - วัดจีบประดิษฐ์ 12,000

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล าดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ
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   3.2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 การจัดงานรัฐพิธี พระราชพิธีและวัน จัดงานรัฐพิธี พระราชพิธี 300,000 ในเขตเทศบาล ฯ สป.

ส าคัญของชาติ และวันส าคัญของชาติ (งานธุรการ)

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน

   4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ก่อสร้างถนนบุกเบิกสายบ้านปูาต้ัง - ก่อสร้างถนนบุกเบิก 3 102,000 หมู่ 12 ต.ร่อนพิบูลย์ กองช่าง

ถนนสายปรีชาทอง หมู่ 12 ช่วง ตามแบบมาตรฐาน

เลขที ่ท.1-06(1-1) (ไม่มี

ไหล่ทาง)

2 ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายประพรก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 148,000 หมู่ 7 ต.ร่อนพิบูลย์ กองช่าง

บุญแก้ว หมู่ 7 3 เมตร ยาว 85 เมตร

หนา 0.15 เมตร

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล าดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

ล าดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
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5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการทีด่ี

   5.1 แผนงานบริหารทัว่ไป

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ปรับฐานข้อมูลทะเบียน 10,000 ภายในเขตเทศบาล สป.

ราษฎรให้เป็นปัจจุบัน ต าบลร่อนพิบูลย์ (งานทะเบยีน ฯ)

2 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง จัดให้มีการเลือกต้ังตาม 600,000 ในเขตเทศบาล ฯ สป.

ทีก่ฎหมายก าหนด (งานธุรการ)

3 มอบรางวัลพนักงาน ลูกจ้างดีเด่น จัดให้มีการมอบรางวัล 5,000 ส านักงานเทศบาล สป.

พนักงาน ลูกจ้าง ต าบลร่อนพิบูลย์ (งานกจ.)

4 จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย จัดกิจกรรม/ร่วมกิจกรรม 10,000 สถานทีท่ีจ่ังหวัด สป.

วันท้องถิ่นไทย ก าหนด (งานธุรการ)

5 จัดกิจกรรมวันเทศบาล จัดกิจกรรมวันเทศบาล 10,000 ส านักงานเทศบาล สป.

ต าบลร่อนพิบูลย์ (งานธุรการ)

ล าดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 สนับสนุนกิจกรรมตามหนังสือส่ังการ สนับสนุนกิจกรรมตาม 10,000 ในเขตเทศบาลต าบล สป.

หนังสือส่ังการ ร่อนพิบูลย์ (งานธุรการ)

7 อบรมมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมจัดให้มีการอบรม 10,000 ห้องประชุมส านักงาน สป.

ทต.ร่อนพิบูลย์ (งานกจ.)

8 อบรมและศึกษาดูงานเพือ่เพิม่ประสิทธจิัดให้มีการอบรมและ 10,000 ห้องประชุมส านักงาน สป.

ภาพในการปฏิบัติงาน ศึกษาดูงาน ทต.ร่อนพิบูลย/์นอก (งานกจ.)

เขตเทศบาล

9 อุดหนุนอบต.ร่อนพิบูลย์ อุดหนุนงบประมาณแก่ 20,000 อ.ร่อนพิบูลย์ สป.

อบต.ร่อนพิบูลย์ในโครง (งานธุรการ)

การปรับปรุงศูนย์ข้อมูล

ข่าวสาร อ.ร่อนพิบูลย์

10 พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารและระบบ จัดหา ดูแล ซ่อมบ ารุง 10,000 ส านักงานเทศบาล สป.

สารสนเทศ อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ใช้งาน ต าบลร่อนพิบูลย์ (งานปชส.)

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล าดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วย

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

11 จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ จ้างเหมาบุคลากรเพือ่ 120,000 ส านักงานเทศบาล สป.

ราชการ รักษาความปลอดภัย ต าบลร่อนพิบูลย์ (งานธุรการ)

อาคารส านักงานเทศบาล

ต าบลร่อนพิบูลย์

12 จ้างเหมาท าความสะอาดอาคารสถาน จ้างเหมาบุคลากรเพือ่ 227,640 ส านักงานเทศบาล สป.

ทีร่าชการ ท าความสะอาดอาคาร ต าบลร่อนพิบูลย์ (งานธุรการ)

ส านักงานเทศบาล ฯ

จ านวน 2 ราย

13 ประชาสัมพันธ์และปรับข้อมูลแผนที่ จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ 120,000 ภายในเขตเทศบาล กองคลัง

ภาษี ฯ และปรับข้อมูลแผนที่

ภาษี ฯ

14 ภาษีเคล่ือนที่ ออกบริการจัดเก็บภาษี 10,000 ชุมชนในเขตเทศบาล กองคลัง

นอกสถานที่

15 การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาล จัดให้มีการประชุมประ 20,000 ห้องประชุมเทศบาล สป.

ชาคม การประชุมคณะ ต าบลร่อนพิบูลย์ (งานวิเคราะห ์ฯ)

กรรมการแผนพัฒนา

ล าดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
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   5.2 แผนงานสาธารณสุข

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟูา จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟูา 17,400 เทศบาลต าบล กองสาธารณสุข

จ านวน 3 ตัว ร่อนพิบูลย์ และส่ิงแวดล้อม

   5.3 แผนงานเคหะและชมุชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบ 47,500 เทศบาล กองสาธารณสุข

ข้อแข็ง ชนิดสะพาย ต าบลร่อนพิบูลย์ และส่ิงแวดล้อม

จ านวน 5 เคร่ือง

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ล าดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ล าดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ
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