
1.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับ

จากโครงการ (บาท) ผิดชอบหลัก 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 โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ จัดกจิกรรมค่ายเยาวชนอนรัุกษส่ิ์งแวดล้อม 100,000 พื้นที่ในต าบล กองสาธารณสุขฯ

ส่ิงแวดล้อม ศรีสุนทร

2 โครงการสนับสนุนบา้นพกัพงิสุนัขจรจัด อดุงบประมาณเพื่อสนบัสนนุโครงการการบา้นพกัพงิ 50,000 พื้นที่ในต าบล กองสาธารณสุขฯ
สุนขัจรจัดเพื่อแกไ้ขปญัหาการเพิ่มของสุนขั ศรีสุนทร

หมู่ที่ 1 - 8

3 โครงการ Big Cleaning Day จัดกจิกรรมรณรงค์การจัดเกบ็ขยะและรักษา 50,000 พื้นที่ในต าบล  กองสาธารณสุขฯ
ความสะอาด ศรีสุนทร

หมู่ที่ 1 - 8
4 โครงการเก็บกวาดขยะถนนสายหลัก เกบ็ขยะสองข้างทางบริเวณถนนเทพกระษตัรี 1,100,000 พื้นที่ในต าบล กองสาธารณสุขฯ

ถนนศรีสุนทร ศรีสุนทร
หมู่ที่ 1 - 8

5 โครงการคัดแยกขยะ 100,000 พื้นที่ในต าบล กองสาธารณสุขฯ
ศรีสุนทร
หมู่ที่ 1 - 8

แบบ ผด. 02
2.บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลต าบลศรีสุนทร

พ.ศ.2560

จัดกจิกรรมเพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะใหแ้กเ่ยาวชน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พ.ศ.2561



ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับ
จากโครงการ (บาท) ผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดซ้ือถังรองรับขยะมูลฝอย จัดซ้ือถังรองรับขยะมูลฝอย 540,000 พื้นที่ในต าบล กองสาธารณสุขฯ
ศรีสุนทร
หมู่ที่ 1 - 8

7 โครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะ 6,600,000 พื้นที่ในต าบล กองสาธารณสุขฯ
ศรีสุนทร
หมู่ที่ 1 - 8

8 โครงการปุ๋ยหมักชีวภาพและน้ าหมักชีว 50,000 พื้นที่ในต าบล กองสาธารณสุขฯ
ภาพจากขยะในครัวเรือน ศรีสุนทร

หมู่ที่ 1 - 8
9 โครงการริมทางสะอาดตา ตัดหญ้า 2 ข้าง ถนนในเขตพื้นที่ต าบลศรีสุนทร 1,600,000 พื้นที่ในต าบล กองสาธารณสุขฯ

ศรีสุนทร
หมู่ที่ 1 - 8

รวม 9  โครงการ 10,190,000

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

จ้างเหมาเอกชนในการจัดเกบ็ขยะจากครัวเรือนไป
ก าจัด ณ เตาเผาขยะของเทศบาลนครภเูกต็

จัดกจิกรรมเพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะใหแ้กเ่ยาวชน

แบบ ผด. 02
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.1 แผนงานสาธารณสุข



ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับ
จากโครงการ ผิดชอบหลัก 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 โครงการเข้าค่ายภาคฤดูร้อน จัดกจิกรรมจัด 1 คร้ัง / ปกีารศึกษา 200,000 นักเรียนเยาวชน กองการศึกษา
ใหเ้ปน็ประโยชน์ในระหวา่งปดิภาค ในพื้นที่ต าบล

ศรีสุนทร
2 โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ จัดกจิกรรมอย่างนอ้ยปลีะ 1 คร้ัง      300,000 พื้นที่ในต าบล กองการศึกษา

 - จัดกจิกรรมการแสดงบนเวที ศรีสุนทร
 - จัดกจิกรรมการตอบค าถามของเด็ก หมู่ที่ 1 - 8
 - จัดกจิกรรมการตรวจสุขภาพ

 - จัดกจิกรรมท าซุ้มกจิกรรมการละเล่น

3 โครงการแข่งขันทกัษะทางวชิาการของ ส่งเข้าแข่งขันอย่างน้อย 1 รายการ 150,000 รร.และศูนย์ กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลศรีสนุทรและศูนย์พฒันาจัดกิจกรรมแข่งขันทกัษะทางวชิาการนักเรียนใน พฒันาเด็กเล็ก
เด็กเล็กต าบลศรีสุนทร ศพด.และโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ศรีสุนทร

4 โครงการน าเด็กนักเรียน ครู และ น านักเรียนของศพด.และโรงเรียนอนุบาล 10,000 จังหวดัภเูก็ต กองการศึกษา
บคุลากรทางการศึกษา ดูงานแหล่ง ศรีสุนทรไปศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้
เรียนรู้ของเด็กเล็ก อย่างน้อย ปลีะ 1 คร้ัง

5 โครงการฝึกอบรมครูและทศันศึกษาดูงานจัดอบรมทศันศึกษาดูงานอย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง 100,000  - ภาคใต้ กองการศึกษา
ของครูและบคุลากรทางการศึกษา  - ภาคกลาง

 - ภาคเหนือ,
ตะวนัออกเฉลียง
เหนือ

พ.ศ.2561

แบบ ผด. 02

พ.ศ.2560
2.1 แผนงานการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการศึกษา



ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับ
จากโครงการ (บาท) ผิดชอบหลัก 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 โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับเด็ก - จัดกจิกรรมอย่างนอ้ย 1 คร้ัง/ปกีารศึกษา 225,000 โรงเรียนอนุบาล กองการศึกษา
ปฐมวยั ศรีสุนทร

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ 3,596,300 โรงเรียนอนุบาล กองการศึกษา
บริหารสถานศึกษา (โครงการอาหาร บริหารศึกษาและโรงเรียนอนุบาล ศรีสุนทร และ
กลางวนัเด็กเล็กระดับก่อนปฐมวยั) ศรีสุนทร ศูนย์พฒันาเด็ก

เล็ก
8 อาหารเสริม (นม) สนับสนุนอาหาร (สริมนม) ใหแ้ก่นักเรียน 2,981,610 โรงเรียนอนุบาล กองการศึกษา

โรงเรียนในเขตพื้นที่จ านวน ศรีสุนทรและศูนย์
 4 โรงเรียนและโรงเรียนในสังกัดองค์กร เด็กเล็กศรีสุนทร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น และศูนย์พฒันาเด็กเล็ก รร.ในเขตพื้นที่

9 โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม  - จัดกิจกรรมอาคารหอประชุมของโรงเรียน 3,750,000 โรงเรียนอนุบาล กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร หมู่ที่ 5 อนุบาลศรีสุนทร หมู่ที่ 5 ศรีสุนทร

10 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวนั สนับสนุนอาหารกลางวนัแก่นักเรียนในศูนย์ 4,900,000 ในเขตพื้นที่ กองการศึกษา
(ส าหรับนักเรียนในเขตพื้นที่ต าบลศรีสุนทร)พฒันาเด็กเล็กโรงเรียนในเขตพื้นที่และโรงเรียน ต าบลศรีสุนทร

ในพื้นที่ (เฉพาะสปฐ) จ านวน 4 รร.
รร.บา้นทา่เรือ , รร.บา้นม่าหนิก , รร.วดัศรีสุนทร
(มิตรภาพ 15) , รร.บา้นลิพอน

รวม 10 โครงการ 16,212,910

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

- จัดกจิกรรมสอนภาษาองักฤษเด็กปฐมวัยโดย
วิทยากรชาวต่างประเทศ

แบบ ผด. 02

2.1 แผนงานการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการศึกษา



ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับ
จากโครงการ (บาท) ผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดกิจกรรมวนัเข้าพรรษา จัดกิจกรรมวนัเข้าพรรษา,น านักเรียนเข้าวดั 50,000 วดัในเขตพื้นที่ กองการศึกษา
ท าบญุตักบาตรนักเรียนโรงเรียนอนุบาล ต าบลศรีสุนทร
ศรีสุนทรและศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบลศรีสุนทร

2 โครงการจัดงานสดุดีทา้วเทพกระษตัรี  - จัดกิจกรรมพธิวีางพวงมาลา 100,000  - อนุสาวรีย์ กองการศึกษา
ทา้วศรีสุนทร  - จัดกิจกรรมบวงสรวงทา้วเทพกระษตัรี ทา้วเทพ - ทา้ว

 - จัดกิจกรรมร่วมขบวนแหไ่ปวดัม่วง ศรีสุนทร , วดัม่วง
โกมารภจัน์ อ าเภอถลาง

3 โครงการส่งเสริมประเพณีการถือศีล จัดกจิกรรมอย่างนอ้ย 1 คร้ัง 20,000 ศาลเจ้าทา่เรือ กองการศึกษา
กินผัก ประชาชนเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย หมู่ที่ 3

10,000 คน
จัดกิจกรรมร่วมขบวนแหพ่ระศาลเจ้าทา่เรือ
จัดซ้ือวสัดุการแพทย์เพื่อปฐมพยาบาล

4 โครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลอด จัดกิจกรรมอย่างน้อย 1 คร้ัง 100,000 มัสยิดในเขตพื้นที่ กองการศึกษา
ในเดือนรอมฎอน ประชาชนเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย2,000คน ต าบลศรีสุนทร

จัดอบรมช่วงเดือน รอมฏอน
อุดหนุนข้าวสาร อาหารแหง้แก่มัสยิดต่าง ๆ 
ในต าบล

แบบ ผด. 02

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การส่งเสริมการศาสนา ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีต  ประเพณ ี และภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน
3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทาการ



ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับ
จากโครงการ (บาท) ผิดชอบหลัก 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 โครงการส่งเสริมประเพณีงานเมาลิด ส่งเสริมประเพณีงานเมาลิด 300,000 กทม.และในเขต กองการศึกษา
กลางแหง่ประเทศไทย กลางแหง่ประเทศไทย ปริมณฑล

6 โครงการส่งเสริมวฒันธรรมทอ้งถิ่น ประชาชนในพื้นที่ / และประชาชนทั่วไปเข้าร่วม 200,000 ขุมน้ าบางมะรวน กองการศึกษา
ประเพณีลอยกระทง กิจกรรมโครงการฯ และส่งเสริมวฒันธรรมทอ้งถิ่น หมู่ที่ 4

7 โครงการอบรมจริยธรรมคุณธรรม อบรมจริยธรรมคุณธรรมแก่เยาวชนประชาชน 150,000 วดัทา่เรือ กองการศึกษา
แก่เยาวชนประชาชน

รวม  7 โครงการ 920,000

3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แบบ ผด. 02

พ.ศ.2561

ยุทธศาสตร์ที่  3 ส่งเสริมการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณ ีและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

พ.ศ.2560



ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับ
จากโครงการ (บาท) ผิดชอบหลัก 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 โครงการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์   - จัดกจิกรรมรณรงค์ ประชาสัมพนัธ์ผ่านเสียงตามสาย 30,000 พื้นที่ในต าบล กองสาธารณสุขฯ
การปอ้งกันและควบคุมโรคติดต่อ เว็บไซต์ / แผ่นพบั ฯลฯ ศรีสุนทร

หมู่ที่  1 - 8
2 โครงการณรงค์ปอ้งกันรักษาโรคเอดส์  - ผู้ปว่ยเอดส์ ผู้ติดเชื้อ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรค 20,000 พื้นที่ในต าบล กองสาธารณสุขฯ

เอดส์และโรคติดต่อจากทางเพศสัมพนัธ์ , เยาวชน ศรีสุนทร
ในการสถานศึกษา ประชาชนและกลุ่มเส่ียงต่างๆ หมู่ที่  1 - 8
สถานบนัเทงิและแหล่งเส่ียงต่อการระบาดของโรคและ

จัดกจิกรรมณรงค์วันเอดส์โรค 1 ธันวาคม

3 โครงการอาหารปลอดภยั (Food Safety)ด าเนินการจัดนิทรรศการอาหารปลอดภยัผู้ประกอบ 50,000 พื้นที่ในต าบล กองสาธารณสุขฯ
การอาหารได้รับความรู้การปรุงอาหารที่ถูกหลัก ศรีสุนทร
อนามัย และจัดกิจกรรมปลีะ 1 คร้ัง หมู่ที่  1 - 8

4 โครงการท าหมันและฉีดวคัซีนปอ้งกัน  - จัดกจิกรรรมฉีดวัคซีนปอ้งกนัโรคพษิสุนขับา้ , 80,000 พื้นที่ในต าบล กองสาธารณสุขฯ
โรคพษิสุนัขบา้ ท าหมนั ศรีสุนทร

หมู่ที่  1 - 8
5 โครงการบ าบดัรักษาผู้เสพ /ผู้ติดยาเสพติดผู้ติดยาเสพติดได้รับการบ าบดั 50,000 พื้นที่ในต าบล กองสาธารณสุขฯ

ศรีสุนทร
หมู่ที่  1 - 8

6 โครงการผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านอาหาร,แผงลอยได้รับการยกระดับเปน็ร้านอาหาร 50,000 พื้นที่ในต าบล กองสาธารณสุขฯ
สะอาดรสชาติอร่อยเพิ่มขึ้น ศรีสุนทร ม.1-8

7 โครงการพฒันาศักยภาพกลุ่มเยาวชน จัดต้ังกลุ่มอสม.นอ้ย จ านวน 50 คน 10,000 พื้นที่ในต าบล กองสาธารณสุขฯ
อาสาสมัครสาธารณสุข ศรีสุนทร ม.1-8

ยุทธศาสตร์ที่  4   การพัฒนาคุณภาพชีวิต
4.1 แผนงานสาธารณสุข

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

แบบ ผด. 02



ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับ
จากโครงการ (บาท) ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 โครงการส่งเสริมกิจกรรม To Be กลุ่มเยาวชน จ านวน 80 คน ได้เข้าร่วมกจิกรรม 100,000 พื้นที่ในต าบล กองสาธารณสุขฯ
Number One ศรีสุนทร

รวม 8   โครงการ 390,000

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับ
จากโครงการ (บาท) ผิดชอบหลัก 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 โครงการฒ.ผู้เฒ่าหิ้วปิ่นโตเข้าวดั น าผู้สูงอายุต าบลศรีสุนทรประมาณ 60 คน 5,000 วัดต่าง ๆ ในจังหวัด กองสวสัดิการฯ
เพื่อพฒันาคุณธรรม จริยธรรม คนเข้าวดั ฟงัธรรม ถวายภตัตหารเพล วดัต่างๆ ภเูกต็และจังหวัด

ในจังหวดัภเูก็ตและจังหวดัใกล้เคียง เดือนละ ใกล้เคียง

1 คร้ัง
2 โครงการจัดงานวนักตัญญูผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมส่งเสริมขวญัก าลังใจแก่ผู้สูงอายุ 300,000 พื้นที่ในต าบล กองสวสัดิการฯ

และใหบ้ตุรหลานได้แสดงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ ศรีสุนทร
และสืบทอดประเพณีไทยใหก้ับลูกหลาน

3 โครงการจัดสร้างส่ิงอ านวยความสะดวก สร้างส่ิงอ านวยความสะดวกแก่คนพกิาร เช่น 20,000 พื้นที่ในต าบล กองสวสัดิการฯ
แก่ผู้พกิาร หอ้งน้ า ทางลาด  ท าที่ขุมน้ าอาคาร 84 พรรษา ศรีสุนทร

ยุทธศาสตร์ที่  4   การพัฒนาคุณภาพชีวิต
 4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

แบบ ผด. 02

 4.1 แผนงานสาธารณสุข

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ยุทธศาสตร์ที่  4   การพัฒนาคุณภาพชีวิต



ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับ
จากโครงการ (บาท) ผิดชอบหลัก 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 โครงการตา - ยายสอนหลานสืบสวนวฒันจัดกิจกรรมใหผู้้อาวโุสในชุมชนถ่ายทอดภมูิปญัญา 30,000 พื้นที่ในต าบล กองสวสัดิการฯ
ธรรมไทย วฒันธรรมใหก้ับเด็กและเยาวชนในชุมชน ปลีะ ศรีสุนทร

1 คร้ัง

5 โครงการฝึกอบรมและทศันศึกษาดูงาน ฝึกอบรมใหค้วามรู้และศึกษาดูงานแลกเปล่ียน 400,000 ภาคกลาง กองสวสัดิการฯ
ผู้สูงอายุและเครือข่าย เรียนรู้ระหวา่งเคร่ืองข่ายผู้สูงอายุ

6 โครงการฝึกอาชีพใหแ้ก่ผู้มีรายได้น้อย ฝึกอบรมอาชีพใหก้ับผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส 50,000 พื้นที่ในต าบล กองสวสัดิการฯ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พกิารและผู้สูงอายุ ผู้พกิารและผู้สูงอายุ ศรีสุนทร

7 โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ เช่น ตรวจวดัความดัน 50,000 พื้นที่ในต าบล กองสวสัดิการฯ
ตรวจฟนั เบาหวาน ตรวจสุขภาพ จ านวน ศรีสุนทร
1,500 คน (ประจ าทกุเดือน)

8 โครงการส่งเสริมที่พกัอาศัยใหแ้ก่ ก่อสร้าง ,ซ่อมแซมที่พกัผู้พกิาร  ผู้ด้อยโอกาส และ 100,000 พื้นที่ในต าบล กองสวสัดิการฯ
ผู้พกิารผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ผู้ยากไร้ ในต าบลศรีสุนทรอย่างน้อย 1 หลัง ศรีสุนทร

หมู่ที่ 1 - 8

ยุทธศาสตร์ที่  4   การพัฒนาคุณภาพชีวิต
 4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

  แบบ ผด.02 



ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับ
จากโครงการ (บาท) ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้สูงอายุในพื้นที่มีสุขภาพที่ดี 20,000 อาคารเฉลิม กองสวสัดิการฯ
พระเกียรติฯ 
84 พรรษา

10 โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแข่งขันกฬีาผู้สูงอายุ ร่วมกบัชมรมผู้สูงอายุใน 20,000 ศูนย์กีฬา กองสวสัดิการฯ
"สูงวยัเกมส์" จังหวัดภเูกต็ สะพานหนิ

โดยมผู้ีสูงอายุของต าบลศรีสุนทร จ านวน 100 คน

ปลีะ 1 คร้ัง

11 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายเงินสงเคราะหผู้์สูงอายุหม้ีความเปน็ 17,000,000 พื้นที่ในต าบล กองสวสัดิการฯ
อยู่ที่ดีขึ้น ศรีสุนทร

12 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพกิาร จ่ายเงินสงเคราะยังชีพคนพกิารใหม้ีความเปน็ 3,168,000 พื้นที่ในต าบล กองสวสัดิการฯ
อยู่ที่ดีขึ้น ศรีสุนทร

13 โครงการจ่ายเงินสงเคราะห ์เพื่อการยัง จ่ายเงินสงเคราะหผู้์ปว่ยเอดส์ใหม้ีความเปน็ 120,000 พื้นที่ในต าบล กองสวสัดิการฯ
ชีพแก่ผู้ปว่ยเอดส์ อยู่ที่ดีขึ้น ศรีสุนทร

14 โครงการคนไทยในอาสา อบรมใหตั้วแทนในชุมชนมีจิตอาสา 30,000 พื้นที่ในต าบล กองสวสัดิการฯ
ศรีสุนทร

15 โครงการจัดอบรมสัมมนาเพื่อประสิทธภิาพเพื่อใหอ้งค์กรสตรีได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ 30,000 พื้นที่ในต าบล กองสวสัดิการฯ
องค์กลุ่มสตรีระดับหมู่บา้น/ต าบล และพฒันาตนเองพร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็ง ศรีสุนทร

ของชุมชน
รวม 15  โครงการ 21,343,000

แบบ ผด. 02

พ.ศ.2561
4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

พ.ศ.2560

ยุทธศาสตร์ที่  4   การพัฒนาคุณภาพชีวิต



ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับ
จากโครงการ (บาท) ผิดชอบหลัก 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 โครงการเทศกิจใกล้ชิดประชาชนช่วง จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภยัในชีวติและ 30,000 พื้นที่ในต าบล ส านักปลัด /
เทศกาลวนัหยุด ทรัพย์สินของชุมชน / สถานที่ทอ่งเที่ยว ศรีสุนทร งานเทศกิจ

2 โครงการแก้ไขปญัหาภยัแล้ง ด าเนินการแก้ไขปญัหาภยัแล้ง 150,000 พื้นที่ในต าบล ส านักปลัด /
ศรีสุนทร งานปอ้งกัน

3 โครงการแก้ไขปญัหาอุทกภยัและวาตภยัด าเนินการแก้ไขปญัหาอุทกภยัและวาตภยั 150,000 พื้นที่ในต าบล ส านักปลัด /
ศรีสุนทร งานปอ้งกัน

4 โครงการปอ้งกันและรณรงค์ลดอุบติัเหตุ จัดเจ้าหน้าที่ดูแลลดอุบติัเหตุในช่วงเทศกาล 30,000 พื้นที่ในต าบล ส านักปลัด /
ทางถนนช่วงเทศกาลปใีหม่ ปใีหม่ ศรีสุนทร งานปอ้งกันฯ

หมู่ที่ 1 - 8

5 โครงการปอ้งกันและรณรงค์ลดอุบติัเหตุ จัดเจ้าหน้าที่ดูแลลดอุบติัเหตุในช่วงเทศกาล 30,000 พื้นที่ในต าบล ส านักปลัด /
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ สงกรานต์ ศรีสุนทร งานปอ้งกันฯ

หมู่ที่ 1 - 8

6 โครงการฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มศักย อบรมใหก้ับประชาชนผู้มีจิตอาสา 50,000 พื้นที่ในต าบล ส านักปลัด /
ภาพในการปฏบิติังานของสมาชิก อปพร.ในการปฏบิติังานด้านการช่วยเหลือสังคม ศรีสุนทร งานปอ้งกันฯ

หมู่ที่ 1 - 8

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ยุทธศาสตร์ที่  4   การพัฒนาคุณภาพชีวิต
4.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แบบ ผด. 02



ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับ
จากโครงการ (บาท) ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนที่เกี่ยว อบรมการใหค้วามรู้ ความเข้าใจในการ 50,000 พื้นที่ในต าบล ส านักปลัด /
กับการปอ้งกันสาธารณภยัต่าง ๆ ปอ้งกันและเตรียมความพร้อมในการับ ศรีสุนทร งานปอ้งกันฯ
ใหก้ับบคุลากรในหน่วยงาน หมู่ที่ 1 - 8

8 โครงการฝึกอบรมและใหค้วามรู้เกี่ยวกับ อบรมใหค้วามรู้ ความเข้าใจในการปอ้งกันและ 50,000 พื้นที่ในต าบล ส านักปลัด /
การปอ้งกันสาธารณภยัต่าง ๆ ใหก้ับ เตรียมความพร้อมในการรับมือเมื่อเกิดเหตุ ศรีสุนทร งานปอ้งกันฯ
นักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ ภยัธรรมชาติ หมู่ที่ 1 - 8

9 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปอ้งกันฝ่ายอบรมใหก้ับประชาชนผู้มีจิตอาสาในการปฏบิติั 50,000 พื้นที่ในต าบล ส านักปลัด /
พลเรือน งานด้านการช่วยเหลือสังคม ศรีสุนทร งานปอ้งกันฯ

หมู่ที่ 1 - 8

10 โครงการรณรงค์ปอ้งกันและแก้ไขปญัหา รณรงค์ปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดใหก้ับ 30,000 พื้นที่ในต าบล ส านักปลัด /
ยาเสพติดใหก้ับนักเรียนและเยาวชนใน นักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ ศรีสุนทร งานปอ้งกันฯ
พื้นที่ หมู่ที่ 1 - 8

11 โครงการสายตรวจประจ าต าบลและ จัดใหม้ีจุดสายตรวจหรือเจ้าหน้าที่ปฏบิติังาน 200,000 พื้นที่ในต าบล ส านักปลัด /
ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในกิจกรรมจ านวน 1 ชุด ศรีสุนทร งานปอ้งกันฯ
สถานที่และช่วงเทศกาลต่างๆ หมู่ที่ 1 - 8

พ.ศ.2560

แบบ ผด. 02

พ.ศ.2561
4.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ยุทธศาสตร์ที่  4   การพัฒนาคุณภาพชีวิต



ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับ
จากโครงการ (บาท) ผิดชอบหลัก 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 โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม อบรมการใหค้วามรู้ ความเช้าใจการปฏบิติังาน 100,000 พื้นที่ในต าบล ส านักปลัด /
ประสิทธภิาพการปฏบิติังานใหก้ับสมาชิกนอกสนามและภายใน ปอ้งกันเหตุฉุกเฉิน ศรีสุนทร งานปอ้งกันฯ
อปพร. และมีความต้ืนตัวอยู่ตลอดเวลาในการรับสถาน หมู่ที่ 1 - 8

การณ์ทกุเวลา

13 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิ (CCTV) เพื่อตรวจตราและรักษาความปลอดภยัภายใน 500,000 บริเวณสวนนว ส านักปลัด /
บริเวณสวนนวมินทรราชา 87 พรรษา บริเวณสวนนวมินทรราชา 87 พรรษา มินทราชา 87 งานปอ้งกันฯ
จ านวนไม่น้อยกวา่ 8 จุด พรรษา

14 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิ (CCTV) เพื่อตรวจตราและรักษาความปลอดภยัภายใน 220,000 ส านักงาน ส านักปลัด /
เพิ่มเติมภายในส านักงานเทศบาล และนอกส านักงานเทศบาลต าบลศรีสุนทร เทศบาลต าบล งานปอ้งกันฯ
จ านวนไม่น้อยกวา่ 8 จุด ศรีสุนทร

รวม 14 โครงการ 1,640,000

แบบ ผด. 02
ยุทธศาสตร์ที่  4   การพัฒนาคุณภาพชีวิต
4.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับ
จากโครงการ (บาท) ผิดชอบหลัก 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 โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลต าบล จัดกิจกรรมความสามัคคีใหแ้ก่องค์กรปกครอง 50,000 พื้นที่ในต าบล กองการศึกษา
ศรีสุนทรสัมพนัธ์ ศรีสุนทร

2 โครงการแข่งขันตะกร้อศรีสุนทรคัพประจ าปีจัดกิจกรรมแข่งขันตะกร้องประจ าป ีเทศบาล 80,000 พื้นที่ในต าบล กองการศึกษา
ต าบลศรีสุนทรคัพ ศรีสุนทร

3 โครงการแข่งขันฟตุซอลประจ าปเีทศบาลจัดกิจกรรมแข่งขันฟตุซอลประจ าปเีทศบาล 100,000 พื้นที่ในต าบล กองการศึกษา
ต าบลศรีสุนทร ต าบลศรีสุนทร ศรีสุนทร

4 โครงการแข่งขันฟตุบอลประจ าปเีทศบาลจัดกิจกรรมแข่งขันฟตุบอลประจ าปเีทศบาล 300,000 พื้นที่ในต าบล กองการศึกษา
ต าบลศรีสุนทร ต าบลศรีสุนทร ศรีสุนทร

5 โครงการแข่งขันศรีสุนทรมินิมาราธอน จัดกิจกรรมการแข่งขันศรีสุนทรมินิมาราธอน 200,000 พื้นที่ในต าบล กองการศึกษา
ศรีสุนทร

6 โครงการส่งทมีกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จัดกิจกรรมการส่งทมีกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 60,000 ภายในจังหวดัภเูก็ต กองการศึกษา
กีฬาต่าง ๆ กีฬาต่าง ๆ 

7 โครงการส่งทมีนักกีฬาเข้าร่วมกันการ จัดกิจกรรมการส่งทมีนักกีฬาเข้าร่วมกันการ 130,000 สนามกีฬาสุรกุล กองการศึกษา
แข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น แข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
จังหวดัภเูก็ต จังหวดัภเูก็ต 

รวม 7 โครงการ 920,000

แบบ ผด. 02
ยุทธศาสตร์ที่  5  การส่งเสริมนันทนาการและกิจกรรมเด็ก เยาวชน
5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

พ.ศ.2561พ.ศ.2560



ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับ
จากโครงการ (บาท) ผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาชีพเพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่เปน็ 50,000 พื้นที่ในต าบล กองสวสัดิการฯ
ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น ภมูิปญัญาของทอ้งถิ่น ศรีสุนทร

2 โครงการจัดอบรมเพิ่มประสิทธภิาพและ เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่และหาประสบการณ์ ๖๐๐,๐๐๐  - ภาคตะวนัออก กองสวสัดิการฯ
ทศันศึกษาดูงานคณะกรรมการ  และ แก่คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เฉียงเหนือ
สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  - ภาคกลาง

3 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน จัดอบรมประชาชนในต าบลศรีสุนทรได้แลก 700,000  -ภาคกลาง กองสวสัดิการฯ
ตามรอยพอ่เพื่อส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ด้อย เปล่ียนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความเข้ม  - ภาคเหนือ
โอกาสตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงแข็งของชุมชน เพื่อใหป้ระชาชนในต าบล

ด าเนินชีวติโดยยึดหลักตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพยีง

4 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพเพื่อใหก้ลุ่มอาชีพได้มีความรู้และประสบการณ์ 700,000  - ภาคอีสาน กองสวสัดิการฯ
สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ น ามาพฒันากลุ่มของตนเองและสร้างความ  - ภาคกลาง

เข้มแข็งใหชุ้มชน
5 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามหลักเพื่อใหป้ระชาชนในต าบลศรีสุนทรได้แลกเปล่ียน 400,000  - ภาคกลาง กองสวสัดิการฯ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงเพื่อเสริมสร้าง เรียนรู้และสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งของชุมชน
ความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อใหป้ระชาชนในต าบลด าเนินชีวติโดยยึดหลัก

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

แบบ ผด. 02
ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาเศรษฐกิจ
6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับ
จากโครงการ (บาท) ผิดชอบหลัก 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 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพทกุอาชีพเพื่อใหป้ระชาชนมีอาชีพและมีรายได้ 50,000 พื้นที่ในต าบล กองสวสัดิการฯ
แก่ประชาชนในต าบล ศรีสุนทร

7 โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญา เพื่อใหป้ระชาชนในต าบลประกอบอาชีพโดยยึด 50,000 พื้นที่ในต าบล กองสวสัดิการฯ
เศรษฐกิจพอเพยีง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ศรีสุนทร

รวม 7  โครงการ 2,550,000

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับ
จากโครงการ (บาท) ผิดชอบหลัก 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 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน ซอยทา่เรือ - ก่อสร้างเขื่อนกันดิน ซอยทา่เรือเกาะแก้ว 5,000,000 ซอยทา่เรือ กองช่าง
เกาะแก้ว หมู่ที่ 3 ดินพงัสูง 4.75 เมตร ระยะทางรวมไม่น้อยกวา่ หมู่ที่ 3

210 เมตร 
2 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า ซอยบางขาม - ก่อสร้างคูระบายน้ าคสล.รูปตัวยูมีฝาปดิ 1,370,000 ซอยบางขาม กองช่าง

หมู่ที่ 2 ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร ลึกเฉล่ียไม่น้อยกวา่ หมู่ที่ 2
0.50 เมตร ความยาวรวม 405.00 เมตร 

แบบ ผด. 02

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

พ.ศ.2560

ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาเศรษฐกิจ
6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการคมนาคม
7.1 แผนงานเคหะและชุมชน

พ.ศ.2561

แบบ ผด. 02



ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับ
จากโครงการ (บาท) ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคสล.  - ก่อสร้างคูระบายน้ าคสล.ซอยไกรเลิศ ช่วงที่ 3 750,000 ซอยไกรเลิศ กองช่าง
ซอยไกรเลิศ ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 8 สร้างคูระบายน้ าคสล.รูปตัวยูมีฝาปดิ หมู่ที่ 8

ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร ลึกเฉล่ียไม่น้อยกวา่
0.60 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกวา่ 175เมตร

๔ โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคูระบายน้ า - ก่อสร้างถนนคสล.ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 730,000 ซอยครูสุขอุทศิ กองช่าง
ซอยครูสุขอุทศิ หมู่ที่ 5 ระยะทางรวมไม่น้อยกวา่ 85.00 เมตร หมู่ที่ 5

 - ก่อสร้างคูระบายน้ าคสล.รูปตัวยูมีฝาปดิ
ขนาดกวา้ง 0.40 เมตร ลึกเฉล่ียไม่น้อยกวา่

0.50 เมตร ความยาวรวม 85.00 เมตร 
5 โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคูระบายน้ า - ก่อสร้างถนนคสล.ผิวจราจรกวา้ง 5.50 เมตร 1,474,000 ซอยจิตรลดา กองช่าง

ซอยจิตรลดาภริมย์ 1 หมู่ที่ 4 ระยะทาง 164.00 เมตร หรือมีพื้นไม่น้อยกวา่ ภริมย์ 1 หมู่ที่ 4
 902.00 เมตร 
 - ก่อสร้างคูระบายน้ าคสล.รูปตัวยูมีฝาปดิ กวา้ง
0.50 เมตร ลึกเฉล่ียไม่น้อยกวา่ 0.50 เมตร
ความยาวรวม 217.00 เมตร

รวม   5 โครงการ 9,324,000

7.1 แผนงานเคหะและชุมชน
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการคมนาคม



ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับ
จากโครงการ (บาท) ผิดชอบหลัก 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 50,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด
ศรีสุนทร

2 โครงการจัดกิจกรรมวนัทอ้งถิ่นไทย 10,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด
ศรีสุนทร

- วางพวงมาลาฯ รัชกาลที่ 5
- จัดนิทรรศการวนัทอ้งถิ่นไทย
- จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่นๆ

3 โครงการจัดกิจกรรมวนัเทศบาล  - เพื่อเปน็การร าลึกถึงความส าคัญและความเปน็มา 10,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด
(24 เม.ย.2561) ของการก่อต้ังเทศบาลฯ ศรีสุนทร

 - เพื่อใหบ้คุลากรมีความรัก ความผูกพนั 
ความสามัคคี ซ่ึงก่อใหเ้กิดผลดีต่อการปฏบิติัหน้าที่
ราชการมากขึ้น

4 100,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด
ศรีสุนทร

5 โครงการประเมินผลการปฏบิติัราชการ  - เพื่อเปน็การสะทอ้นผลการปฏบิติังานของ 40,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด
ประจ าปี เทศบาลอย่างแทจ้ริงและได้รับข้อมูปอ้นกลับ ศรีสุนทร

เพื่อน ามาพฒันาการปฏบิติัราชการ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

- จัดกิจกรรมวนัทอ้งถิ่นไทยวนัที่ 18 มีนาคม 
ของทกุป ีดังนี้

 - จัดจุดบริการจากส่วนราชการในจังหวดัภเูก็ต 
อบรมอาชีพการใหบ้ริการใหค้ าปรึกษาด้าน
กฏหมาย,การซ่อมแซมเคร่ืองมืออุปกรณ์ไฟฟา้
และถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถจักรยานยนต์และอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมของเทศบาลโดย
บรูณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น

จัดกิจกรรมบรูณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น 
อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง

โครงการเทศบาลเคล่ือนที่พบ
ประชาชน

แบบ ผด. 02
ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาการบริหารใหม้ีประสิทธิภาพ ทนัสมัย โปร่งใส ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมภายใต้หลักธรรมาภบิาล
8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป



ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาการบริหารใหม้ีประสิทธิภาพ ทนัสมัย โปร่งใส ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมภายใต้หลักธรรมาภบิาล

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับ
จากโครงการ (บาท) ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 120,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด
ศรีสุนทร

-จัดกิจกรรมเสนอผลการปฏบิติังานของเทศบาล

7 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มพนู - เพื่อเพิ่มพนูความรู้ใหแ้ก่คณะผู้บริหาร พนักงาน 400,000 ภาคใต้ ส านักปลัด
ความรู้และประสิทธภิาพการท างานใหแ้กเ่ทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของ
ผู้บริหารทอ้งถิ่นสมาชิกสภาพนักงานเทศบาลเทศบาล
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างเทศบาล

8 โครงการจัดท าฐานข้อมูลชุมชน                        30,000 พื้นที่ในต าบล งานแผน /
ศรีสุนทร ส านักปลัด

9 20,000 พื้นที่ในต าบล กองสวสัดิการฯ
ศรีสุนทร

แบบ ผด. 02

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

โครงการผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์
กิจกรรมของเทศบาล

8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

จัดท าข้ออมูลพื้นฐานที่เปน็ปจัจุบนัของชุมชน
และใช้เปน็ฐานข้อมูลในการพฒันาชุมชน

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท า
แผนชุมชนและสนับสนุนการ
ขับเคล่ือนแผนชุมชนแบบบรูณาการ

จัดท าข้อมลูพื้นฐานที่เปน็ปจัจุบนัของชุมชนและใช้
เปน็ฐานข้อมลูในการพัฒนาชุมชน

ด าเนินการจัดท าส่ือประชาสัมพนัธต่์าง ๆทั้งใน
และนอกสถานที่

-จัดท าวารสาร แผ่นพบั จดหมายข่าว การจัด
นิทรรศการเผยแพร่กิจกรรม        เปน็ต้น

-จัดท าสปอตวทิยุ,โทรทศัน์ทอ้งถิ่น,เสียงตามสาย
และอื่น ๆ

-จัดท าส่ือประชาสัมพนัธ ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติใน
รูปแบบต่าง ๆ



ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับ
จากโครงการ (บาท) ผิดชอบหลัก 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 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษแีละ ปรับปรุงแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน 250,000 ส านักงานเทศบาล กองคลัง
ทะเบยีนทรัพย์สิน ต าบลศรีสุนทร

รวม 10  โครงการ 1,030,000

แบบ ผด. 02

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาการบริหารใหม้ีประสิทธิภาพ ทนัสมัย โปร่งใส ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมภายใต้หลักธรรมาภบิาล
แผนงานบริหารงานคลัง



ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับ
จากโครงการ (บาท) ผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดซ้ือตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน จัดซ้ือตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน   จ านวน 4 ตู้ 22,000 ส านักงานเทศบาล ส านักปลัด
จ านวน 4 ตู้ ต าบลศรีสุนทร

2 โครงการจัดซ้ือเก้าอี้ จ านวน 6 ตัว จัดซ้ือเก้าอี้ จ านวน 6 ตัว 15,000 ส านักงานเทศบาล กองคลัง
ต าบลศรีสุนทร

3 โครงการจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
จ านวน

ซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร จ านวน  4 ตู้ 22,000 ส านักงานเทศบาล กองคลัง
4 ตู้ ต าบลศรีสุนทร

4 โครงการจัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็กขนาด ซ้ือโต๊ะท างานเหล็กขนาด  3.5 ฟตุ จ านวน 3 ตัว 18,000 ส านักงานเทศบาล กองคลัง
3.5 ฟตุ จ านวน 3 ตัว ต าบลศรีสุนทร

รวม  4 โครงการ 77,000

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

1. ประเภท ครุภณัฑ์ส านักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป , 1.2 แผนงานบริหารงานคลัง

3. บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลต าบลศรีสนุทร

แบบ ผด. 02/1



ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับ
จากโครงการ (บาท) ผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดซ้ือเก้าอี้บนุวมขาเหล็ก จัดซ้ือเก้าอี้บนุวมขาเหล็ก จ านวน 2 ตัว 5,000 ส านักงาน กองการศึกษา
จ านวน 2 ตัว จ านวน 2 ตัว เทศบาลต าบล

ศรีสุนทร

2 โครงการจัดซ้ือเก้าอี้บนุวมขาเหล็ก จัดซ้ือเก้าอี้บนุวมขาเหล็ก จ านวน 4 ตัว 10,000 โรงเรียนอนุบาล กองการศึกษา
จ านวน 4 ตัว ศรีสุนทร โรงเรียนอนุบาล

ศรีสุนทร
3 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่น จ านวน 1 เคร่ืองจัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่น จ านวน 1 เคร่ือง 4,000 โรงเรียนอนุบาล กองการศึกษา

ศรีสุนทร โรงเรียนอนุบาล

ศรีสุนทร
4 โครงการจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 

จ านวน
ซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร จ านวน  7 ตู้ 38,500 โรงเรียนอนุบาล กองการศึกษา

7 ตู้ ศรีสุนทร /ศูนย์ โรงเรียนอนบุาลฯ

พฒันาเด็กเล็กฯ ศูนย์พฒันาฯ

5 โครงการจัดซ้ือโต๊ะโฟเมก้าสีขาว จัดซ้ือโต๊ะโฟเมก้าสีขาวจ านวน 5 ตัว 12,500 โรงเรียนอนุบาล กองการศึกษา
จ านวน 5 ตัว ศรีสุนทร โรงเรียนอนุบาล

ศรีสุนทร
6 โครงการจัดซ้ือตู้ยา จ านวน 1 ตู้ จัดซ้ือตู้ยา จ านวน 1 ตู้ 1,000 โรงเรียนอนุบาล กองการศึกษา

ศรีสุนทร โรงเรียนอนุบาล

ศรีสุนทร
รวม  6 โครงการ 71,000

แบบ ผด. 02/1
1. ประเภท ครุภณัฑ์ส านักงาน
1.3  แผนงานบการศึกษา

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับ
จากโครงการ (บาท) ผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน  จ านวน  3 ตัว 7,500 ส านักงาน กองสาธารณสุขฯ
จ านวน  3  ตัว เทศบาลต าบล

ศรีสุนทร
2 โครงการจัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน จัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 2 ตู้ 11,000 ส านักงาน กองสาธารณสุขฯ

2 ตู้ เทศบาลต าบล
ศรีสุนทร

3 โครงการจัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก จ านวน จัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก จ านวน  2 ตัว 12,000 ส านักงาน กองสาธารณสุขฯ
2 ตัว เทศบาลต าบล

ศรีสุนทร
รวม 3 โครงการ 30,500

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับ
จากโครงการ (บาท) ผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดซ้ือเก้าอี้ จ านวน 2  ตัว จัดซ้ือเก้าอี้ จ านวน 2  ตัว 5,000 ส านักงาน กองสวสัดิการฯ
เทศบาลต าบล

ศรีสุนทร
2 โครงการจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร  (บานเล่ือนกระจก) 5,500 ส านักงาน กองสวสัดิการฯ

(บานเล่ือนกระจก) จ านวน 1 ตู้  จ านวน 1 ตู้ เทศบาลต าบล
ศรีสุนทร

รวม  2 โครงการ 10,500

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
1. ประเภท ครุภณัฑ์ส านักงาน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

แบบ ผด. 02/1
1. ประเภท ครุภณัฑ์ส านักงาน
1.4 แผนงานสาธารณสุขฯ



ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับ
จากโครงการ (บาท) ผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดซ้ือเก้าอี้ จ านวน 4 ตัว จัดซ้ือเก้าอี้ จ านวน 4 ตัว 15,600 ส านักงาน กองช่าง
เทศบาลต าบล

ศรีสุนทร
2 โครงการจัดซ้ือเก้าอี้บนุวมขาเหล็ก จ านวน จัดซ้ือเก้าอี้บนุวมขาเหล็ก จ านวน  1 ตัว 5,000 ส านักงาน กองช่าง

1 ตัว เทศบาลต าบล
ศรีสุนทร

3 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบ โครงการจัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 120,000 ส านักงาน กองช่าง
ดิจิตอล จ านวน 1 เคร่ือง  จ านวน 1 เคร่ือง เทศบาลต าบล

ศรีสุนทร
4 โครงการจัดซ้ือท างานแบบเหล็ก ขนาด จัดซ้ือท างานแบบเหล็ก ขนาด  5 ฟตุ  7,800 ส านักงาน กองช่าง

5 ฟตุ  จ านวน 1 ตัว จ านวน 1 ตัว เทศบาลต าบล
ศรีสุนทร

รวม  4 โครงการ 148,400

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับ
จากโครงการ (บาท) ผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดซ้ือเลนส์ถ่ายภาพ จ านวน
 1 อัน

30,000 ส านักงานเทศบาล ส านักปลัด
ต าบลศรีสุนทร

รวม 1   โครงการ 30,000

1. ประเภท ครุภณัฑ์ส านักงาน
1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

2. ประเภท ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

แบบ ผด. 02/1



ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับ
จากโครงการ (บาท) ผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดซ้ือคอมพวิเตอร์ ส าหรับงาน จัดซ้ือคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 22,000 ส านักงานเทศบาล กองคลัง
ประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน 1 เคร่ือง แบบที่ 1 จ านวน 1 เคร่ือง ต าบลศรีสุนทร

2 โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน จัดซ้ือคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 16,000 ส านักงานเทศบาล กองคลัง
ส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง ต าบลศรีสุนทร

3 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunctionจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร์ 34,000 ส านักงานเทศบาล กองคลัง
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED จ านวน 2 หรือชนิด LED จ านวน 2 เคร่ือง ต าบลศรีสุนทร
เคร่ือง

4 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ จ านวน จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 5 เคร่ือง 14,000 ส านักงานเทศบาล กองคลัง
5 เคร่ือง ต าบลศรีสุนทร

5 โครงการจัดซ้ือโปรแกรมระบบปฏบิติัการจัดซ้ือโปรแกรมระบบปฏบิติัการส าหรับเคร่ืองคอม 7,600 ส านักงานเทศบาล กองคลัง
ส าหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์ จ านวน 2 ชุดพวิเตอร์ จ านวน 2 ชุด ต าบลศรีสุนทร

รวม   5 โครงการ 93,600

3.1 แผนงานบริหารงานคลัง
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

แบบ ผด. 02/1
3. ประเภท ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์



ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับ
จากโครงการ (บาท) ผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunctionจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร์ 9,600 ส านักงานเทศบาล กองการศึกษา
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED จ านวน  1 หรือชนิด LED จ านวน 1 เคร่ือง ต าบลศรีสุนทร
เคร่ือง

2 โครงการจัดซ้ือโปรแกรมระบบปฏบิติัการจัดซ้ือโปรแกรมระบบปฏบิติัการส าหรับเคร่ืองคอม 3,800 โรงเรียนอนุบาล กองการศึกษา
ส าหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 ชุดพวิเตอร์ จ านวน 1 ชุด ศรีสุนทร

3 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊กจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ก 16,000 ส านักงาน กองการศึกษา
จ านวน 1 เคร่ือง จ านวน 1 เคร่ือง เทศบาลต าบล

ศรีสุนทร

4 โครงการจัดซ้ือโต๊ะคอมพวิเตอร์ 
จ านวน

จัดซ้ือโต๊ะคอมพวิเตอร์ จ านวน 2 ตัว 4,000 โรงเรียนอนุบาล กองการศึกษา
2 ตัว ศรีสุนทร โรงเรียน

อนุบาลฯ
5 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunctionจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร์ 17,000 ศูนย์พฒันา กองการศึกษา

ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จ านวน  1หรือชนิด LED  สี  จ านวน 1 เคร่ือง เด็กเล็กฯ ศูนย์พฒันา
เคร่ือง เด็กเล็กฯ

รวม   5 โครงการ 50,400

3. ประเภท ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
3.2 แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

แบบ ผด. 02/1



ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับ
จากโครงการ (บาท) ผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดซ้ือคอมพวิเตอร์พร้อมอุปกรณ์จัดซ้ือคอมพวิเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 เคร่ือง 16,000 ส านักงาน กองสาธารณสุขฯ
จ านวน 1 เคร่ือง เทศบาลต าบล

ศรีสุนทร

2 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองแทป็เล็ตพร้อมโปรแกรมจัดซ้ือเคร่ืองแทป็เล็ตพร้อมโปรแกรม จ านวน 19,000 ส านักงาน กองสาธารณสุขฯ
จ านวน 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง เทศบาลต าบล

ศรีสุนทร

3 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร์ 17,000 ส านักงาน กองสาธารณสุขฯ
ชนดิเลเซอร์ หรือชนดิ LED สี จ านวน  1 หรือชนิด LED  สี  จ านวน 1 เคร่ือง เทศบาลต าบล
เคร่ือง ศรีสุนทร

4 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ   จ านวน 1 เคร่ือง 5,800 ส านักงาน กองสาธารณสุขฯ
 1 เคร่ือง เทศบาลต าบล

ศรีสุนทร
5 โครงการจัดซ้ือชุดโปรแกรมระบบปฏบิติัการจัดซ้ือชุดโปรแกรมระบบปฏบิติัการส าหรับเคร่ือง 7,600 ส านักงาน กองสาธารณสุขฯ

ส าหรับเคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ จ านวน ไมโครคอมพวิเตอร์ จ านวน  2 ชุด เทศบาลต าบล
2 ชุด ศรีสุนทร

รวม  5 โครงการ 65,400

3. ประเภท ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
3.3 แผนงานสาธารณสุข

พ.ศ.2560

แบบ ผด. 02/1

พ.ศ.2561



ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับ
จากโครงการ (บาท) ผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานส านักงาน 32,000 ส านักงาน กองช่าง
งานส านักงาน จ านวน 2 เคร่ือง  จ านวน 2 เคร่ือง เทศบาลต าบล

ศรีสุนทร
2 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด  800 VA 5,600 ส านักงาน กองช่าง

800 VA จ านวน 2 เคร่ือง  จ านวน 2 เคร่ือง เทศบาลต าบล
ศรีสุนทร

3 โครงการจัดซ้ือชุดโปรแกรมระบบปฏบิติั จัดซ้ือชุดโปรแกรมระบบปฏบิติัการส าหรับเคร่ือง 7,600 ส านักงาน กองช่าง  
การส าหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์ จ านวน คอมพวิเตอร์ จ านวน   2 ชุด เทศบาลต าบล
2  ชุด ศรีสุนทร

รวม 3 โครงการ 45,200

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับ
จากโครงการ (บาท) ผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดซ้ือเตียงนอน 2 ชั้น พร้อม จัดซ้ือเตียงนอน 2 ชั้น พร้อมที่นอน จ านวน 2 ชุด 40,000 ส านักงาน ส านักปลัด /
ที่นอน จ านวน 2 ชุด เทศบาลต าบล งานปอ้งกัน

ศรีสุนทร

รวม  1   โครงการ 40,000

3. ประเภท ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

4. ประเภท ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว

3.4 แผนงานเคหะและชุมชน
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

แบบ ผด. 02/1



ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับ
จากโครงการ (บาท) ผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดซ้ือคูลเลอร์ต้มน้ าร้อน โครงการจัดซ้ือคูลเลอร์ต้มน้ าร้อน จ านวน 1 ตัว 6,000 โรงเรียนอนุบาล กองการศึกษา
จ านวน 1 ตัว ต าบลศรีสุนทร โรงเรียนฯ

2 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า จ านวน จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า จ านวน 1 เคร่ือง 9,500 โรงเรียนอนุบาล กองการศึกษา
1 เคร่ือง ต าบลศรีสุนทร โรงเรียนฯ

รวม  2   โครงการ 15,500

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับ
จากโครงการ (บาท) ผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดซ้ือชุดไฟเดรส (ชุดผจญเพลิง) จัดซ้ือชุดไฟเดรส (ชดผจญเพลิง) จ านวน 2 ชุด 100,000 ส านักงาน ส านักปลัด /
จ านวน 2 ชุด เทศบาลต าบล งานปอ้งกัน

ศรีสุนทร
รวม   1 โครงการ 100,000

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับ
จากโครงการ (บาท) ผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดซ้ือกระจกโค้งจราจรพร้อม จัดซ้ือกระจกโค้งจราจรพร้อมติดต้ัง 200,000 ส านักงาน ส านักปลัด /
ติดต้ัง จ านวน 20 ชุด จ านวน 20 ชุด เทศบาลต าบล งานปอ้งกัน

ศรีสุนทร
รวม    1  โครงการ 200,000

5.1แผนงานรักษาความสงบภายใน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

5. ประเภท ครุภณัฑ์เครื่องดับเพลิง

4. ประเภท ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว

6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

แบบ ผด. 02/1

4.2 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

6. ประเภท ครุภณัฑ์อ่ืนๆ



ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับ
จากโครงการ (บาท) ผิดชอบหลัก 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 โครงการติดต้ังศูนย์ควบคุมวทิยุรับ  - 
ส่ง

ติดต้ังศูนย์ควบคุมวทิยุรับ  - ส่งส าหรับ 200,000 ส านักงาน ส านักปลัด /
ส าหรับงานปอ้งกันฯ งานปอ้งกันฯ เทศบาลต าบล งานปอ้งกัน

ศรีสุนทร
รวม   1 โครงการ 200,000

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับ
จากโครงการ (บาท) ผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดซ้ือกระด่ิงเตือนเวลา จัดซ้ือกระด่ิงเตือนเวลา  จ านวน 1 อัน 13,500 โรงเรียนอนุบาล กองการศึกษา
จ านวน 1 อัน ต าบลศรีสุนทร โรงเรียนอนุบาล

ต าบลศรีสุนทร
รวม  1 โครงการ 13,500

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานรับ
จากโครงการ (บาท) ผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดซ้ือรถบรรทกุขยะแบบอัดทา้ยจัดซ้ือรถบรรทกุขยะแบบอัดทา้ย  จ านวน 1 คัน 3,700,000 ส านักงาน กองสาธารณสุขฯ
จ านวน 1 คัน เทศบาลต าบล

ศรีสุนทร
รวม  1 โครงการ 3,700,000

พ.ศ.2561
9.1 แผนงานการเคหะและชุมชน

พ.ศ.2560

8. ประเภท ครุภณัฑ์การศึกษา

7. ประเภท ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
7.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

8.1 แผนงานการศึกษา

9. ประเภท ครุภณัฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง

พ.ศ.2560

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

แบบ ผด. 02/1

พ.ศ.2561












































