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1 
ส่วนที่ 1  
บทน า 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559  หมวด 5 การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 

ข้อ 26 การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆที่ด าเนินการใน
พ้ืนทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

ข้อ   27   แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและ
โครงการ  จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

 แนวทางการจัดท าแผนด าเนินงาน 
  แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน และการ
ประเมินผล ดังนั้นแผนปฏิบัติการจึงมีแนวทางในการจัดท า ดังนี้ 
  1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นการด าเนินการ (Action Plan) 
  2. จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
  3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการที่ชัดเจน และแสดง
ถึงการด าเนินงานจริง   
  4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ท้ายเกาะ 

 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
  1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ 
  2. เพ่ือให้การตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานมีความชัดเจน 
  3. เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าของกิจกรรมโครงการ 
  4. เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส 
  5. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานได้ชัดเจน 
  6. เพ่ือเพ่ิมความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ลดความซ้ าซ้อนของโครงการต่างๆ 
  7. เพ่ือก าหนดห้วงระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 
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ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่มีการด าเนินการ
จริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ  ซึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลแห่งนั้นเอง 
และโครงการ/กิจกรรม ที่หน่วยงานอ่ืนจะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จาก
หน่วยงานในพื้นท่ี และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อ าเภอแบบบูรณาการ 

  ขั้นที่ 2 การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนการด าเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
ปกครองท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน คือ  
  ส่วนที่  1 บทน า  ประกอบด้วย 

- บทน า 
- วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน        
- ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน        
- ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน         

  ส่วนที่  2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 
- บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ  (ผด.1)      
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.2) 

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการด าเนินงาน 
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนการด าเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือ

ประกาศใช้ การประกาศแผนการด าเนินงานให้องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าประกาศ เรื่องแผนการด าเนินงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะประจ าปี เพ่ือปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถ
ตรวจสอบได ้
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จากขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานสามารถเขียนเป็นแผนภูมิ  ได้ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุน
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

รวบรวมโครงการ/ 
กิจกรรม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานอื่น 

เสนอร่างแผนการ
ด าเนินงาน 

ท าร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการ
ด าเนินงาน 

คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 

เสนอร่างต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความ
เห็นชอบ 

ประกาศใช ้



4 
 

 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
1. การด าเนินงานเป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์แนวทางท่ีวางไว้ 
2. การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะเป็นไปตาม

เป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
3. สามารถตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานได้ชัดเจน 
4. สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 
5. ทราบถึงผลการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส 
6. สามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริงเพ่ือให้การใช้งบประมาณ

เป็นไปอย่างคุ้มค่าและประหยัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผด.1

จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

  1.   ยทุธศาสตร์สง่เสริมการพัฒนาการสาธารณปูโภค
      1.1  แผนงาน  :  เคหะและชุมชน 6 8.45                8,624,900      24.64

รวม 6 8.45              8,624,900     24.64
  2.   ยทุธศาสตร์สง่เสริมคุณภาพชวีิต

      2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 4 5.63                600,000         1.71

      2.2  แผนงานรักษาความสงบ 2 2.82                100,000         0.29

      2.3  แผนงานการศึกษา 7 9.86                740,000         2.11

      2.4 แผนงานสาธารณสุข 2 2.82                100,000         0.29

      2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 1.41                30,000           0.09

      2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 5 7.04                515,000         1.47

      2.7 แผนงานงบกลาง 4 5.63                3,970,000      11.34
รวม 25 35.21            6,055,000     17.30

  3.  ยทุธศาสตร์การบ ารุง รักษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม

      3.1  แผนงานสาธารณสุข 2 2.82                42,000           0.12
รวม 2 2.82              42,000          0.12

  4.  ยทุธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณแีละภมูปิัญญาท้องถ่ิน

      4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 3 4.22                280,000         0.80

      4.2  แผนงานการศานาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 5 7.04                205,000         0.59
รวม 8 11.26            485,000        1.39

กองการศึกษาฯ

กองสาธารณสุขฯ 

ส านกัปลัด

ส านกัปลัด

กองการศึกษาฯ

กองสาธารณสุขฯ 

ส านกัปลัด

ส านกัปลัด 

ส านกัปลัด

กองช่าง

ส านกัปลัดฯ 

  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
บัญชสีรุปจ านวนแผนงาน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561

องค์การบริหารสว่นต าบลท้ายเกาะ   อ าเภอสามโคก  จงัหวัดปทุมธานี

ยทุธศาสตร์/แผนงาน หน่วยด าเนินการ
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จ านวนโครงการ ร้อยละของ จ านวน ร้อยละของ

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณ

  5.  ยทุธศาสตร์การสง่เสริมพัฒนาการเศรษฐกิจ

      5.1  แผนงานสาธารณสุข 2 2.82                200,000         0.57

      5.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 1 1.41                50,000           0.14

      5.3  แผนงานการเกษตร 2 2.82                520,000         1.49

      5.4  แผนงานการพาณิชย์ 1 1.41                800,000         2.29
รวม 6 8.46              1,570,000     4.49

  6.   ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจดัการ

      6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 18 25.35              17,149,780    49.00

      6.2  แผนงานรักษาความสงบ 1 1.41                20,000           0.06

      6.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 2 2.86                80,000           0.23

      6.4  แผนงานงบกลาง 3 4.22                972,800         2.78
รวม 24 33.80            18,222,580   52.06

 7.  ยทุธศาสตร์การสง่เสริมการท่องเที่ยว

     7.1  แนวทางการพัฒนา   :     ส่งเสริมการท่องเที่ยว - - - -
รวม 0 - - -

รวมทั้งสิน้ 71 100 35,000,000   100

 

ส านกัปลัด

ส านกัปลัด

ทุกส่วน

ส านกัปลัด

ส านกัปลัด

ส านกัปลัด

ทุกส่วน

ยทุธศาสตร์/แนวทาง หน่วยด าเนินการ

 กองสาธารณสุขฯ 





ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมการจัดการสิง่แวดดล้อมแบบมีส่วนร่วม
ข ยุทธศาสตการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดปทุมธานี ที ่1 ส่งเสริมการพัฒนาสาธารณุปโภค

1. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาการสาธารณูปโภค
แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการกอ่สร้างขยายอาคารทีท่ าการ อบต.ทา้ยเกาะ ขนาดกวา้ง 9.50 เมตร ยาว 13.50 เมตร  2 ชัน้   4,959,000 หมูท่ี ่3 กองชา่ง

หรือมพีืน้ทีร่วมไมน่อ้ยกวา่ 256.50 ตารางเมตร   
 (ตามแบบแปลน อบต.ก าหนด) 

2 โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  44,000 หมูท่ี ่1 กองชา่ง
หมูท่ี ่1 หรือพืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 69.00  ตารางเมตร 

(ตามแบบแปลน อบต.ก าหนด)
3 โครงการวางทอ่เมน 3 นิว้ ประปาหมูบ่า้น (บาดาล) งานวางทอ่ประปา PVC 3 นิว้ ชัน้  8.5  ความยาว 718.00 246,000 หมูท่ี ่4 กองชา่ง

บริเวณโรงงาน 10 ไร่ หมูท่ี ่4 เมตร (ตามแบบแปลน อบต.ก าหนด

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟสัทติ์กคอนกรีต ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 634.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  2,295,900   หมูท่ี ่2 กองชา่ง
สายเลียบคลองกรมชลประทาน หมูท่ี ่2 หรือพืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 3,804.00  ตารางเมตร  

(ตามแบบแปลน อบต.ก าหนด)

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานทางเดินเทา้ ขนาดกวา้ง 1.50 เมตร ยาว 185.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  151,000      หมูท่ี ่3 กองชา่ง
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี ่3 หรือพืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 277.50 ตารางเมตร  

 (ตามแบบแปลน อบต.ก าหนด)
6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางถนนสาธารณะ ตอกเสาเขม็รูปตัวไอขนาด 0.15 x 0.15 เมตร  929,000      หมูท่ี ่3 กองชา่ง

เลียบคลองฟาร์มคีรีขนัธ ์หมูท่ี ่3 ยาว 6.00 เมตร ความยาวรวม  345 เมตร 
(ตามแบบแปลน อบต.ก าหนด)

แบบ ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ   2561

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ  อ าเภอสามโคก  จังหวดัปทุมธานี

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.  2560 พ.ศ.  2561



ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4   สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน 2

ข ยุทธศาสตการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดปทุมธานี ที ่1 ส่งเสริมการพัฒนาสาธารณุปโภค
2. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด เพือ่จา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหา 350,000      อบต.ทา้ยเกาะ ส านกัปลัดฯ

ของศป.ปส. ทา้ยเกาะ ยาเสพติดของศป.ปส ทา้ยเกาะ

2 โครงการจดัท าส่ือประชาสัมพนัธป์ระจ าปี จดัท าส่ือประชาสัมพนัธป์ระจ าปเีพือ่ประชาสัมพนัธ์ 100,000      อบต.ทา้ยเกาะ ส านกัปลัดฯ
และเผยแพร่ผลการด าเนนิงานของ อบต.

3 โครงการส่งเสริมบ าบดัฟืน้ฟู/ผู้ติดยาเสพติด เพือ่ส่งเสริมบ าบดัฟืน้ฟู/ผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริม 130,000 อบต.ทา้ยเกาะ ส านกัปลัดฯ
และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชพีใหแ้กผู้่ทีผ่่านการบ าบดั การฝึกอบรมอาชพีใหแ้กผู้่ทีผ่่านการบ าบดัฟืน้ฟู
ฟืน้ฟู

4 โครงการปอูงกนัอบุติัเหตุทางถนนในชว่งเทศกาลส าคัญ โครงการ/กจิกรรม 20,000        อบต.ทา้ยเกาะ ส านกัปลัดฯ

แผนงานรักษาความสงบ
ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการฝึกอบรมการปอูงกนัและระงับอคัคีภยั ฝึกอบรมอบรมการปอูงกนัและระงับอคัคีภยัแกเ่ยาวชน/ 50,000 อบต.ทา้ยเกาะ ส านกัปลัดฯ
ประชาชน ฯลฯ  ภายในต าบล

2 โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพของ อปพร. อบรมเสริมสร้างศักยภาพของ อปพร. ต าบลทา้ยเกาะ 50,000 อบต.ทา้ยเกาะ ส านกัปลัดฯ

แผนงานการศึกษา
ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ ด าเนินการ ด าเนินการ 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 อาหารเสริม (นม) เพือ่จา่ยเปน็ค่าจดัซ้ืออาหารเสริม (นม)ยเูอชท ีและพาสเจอร์ไลท์ 72,300        ศพด. กอง
ชนดิจดื ส าหรับ ศพด.อบต ทา้ยเกาะ อบต.ทา้ยเกาะ การศึกษาฯ

2 อาหารเสริม (นม) เพือ่จา่ยเปน็ค่าจดัซ้ืออาหารเสริม(นม) ยเูอชท ีและพาสเจอร์ไลท์ 155,220 โรงเรียนวดัทา้ยเกาะ กอง
ชนดิจดื ส าหรับนกัเรียนชัน้ อ.1-ป.6 โรงเรียนวดัทา้ยเกาะ การศึกษาฯ

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.  2560 พ.ศ.  2561

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.  2560 พ.ศ.  2561

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.  2560 พ.ศ.  2561



แผนงานการศึกษา 3

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 อาหารกลางวนัส าหรับศพด.อบต.ทา้ยเกาะ เพือ่จา่ยเปน็ค่าอาหารกลางวนัส าหรับนกัเรียนศพด.อบต.ทา้ยเกาะ 140,000 ศพด. กอง
อบต.ทา้ยเกาะ การศึกษาฯ

4 อาหารกลางวนัส าหรับโรงเรียนวดัทา้ยเกาะ อดุหนนุค่าอาหารกลางวนัส าหรับนกัเรียนโรงเรียนวดัทา้ยเกาะ 324,000 โรงเรียนวดัทา้ยเกาะ กอง
การศึกษาฯ

5 โครงการปฐมนเิทศและประชมุผู้ปกครองภาคเรียนที ่2 จดัประชมุเด็กนกัเรียนและผู้ปกครองของเด็กนกัเรียน ศพด. 5,000 ศพด. กอง
อบต.ทา้ยเกาะ อบต.ทา้ยเกาะ การศึกษาฯ

6 โครงการกจิกรรมวนัเด็กแหง่ชาติ จดักจิกรรมวนัเด็กแหง่ชาติ 40,000 อบต.ทา้ยเกาะ กอง
การศึกษาฯ

7 โครงการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาทอ้งถิน่ เพือ่จา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยโครงการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาทอ้ง 4,000 อบต.ทา้ยเกาะ กอง
การศึกษาฯ

แผนงานสาธารณสุข
ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการควบคุมและปอูงกนัโรคไขเ้ลือดออก ด าเนนิการรณรงค์ปอูงกนัและควบคุมไขเ้ลือดออก 50,000        ต าบลทา้ยเกาะ กอง
ภายในต าบล สาธารณสุขฯ

2 โครงการควบคุมและปอูงกนัโรคพษิสุนขับา้ในเขตต าบล ด าเนนิการรณรงค์ปอูงกนัโรคพษิสุนขับา้ ภายในต าบล 50,000        ต าบลทา้ยเกาะ กอง
สาธารณสุขฯ

แผนงานสังคมสงเคราะห์
ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการอบรมพฒันาศักยภาพผู้พกิาร จดักจิกรรมสร้างความสุขเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติของผู้พกิาร 30,000        อบต.ทา้ยเกาะ ส านกัปลัดฯ
ภายในต าบล

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.  2560 พ.ศ.  2561

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.  2560 พ.ศ.  2561

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.  2560 พ.ศ.  2561



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
4

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการธรรมะสู่ชมุชนคนสูงวยั โครงการ/กจิกรรม 350,000      อบต.ทา้ยเกาะ ส านกัปลัดฯ

2 โครงการพฒันาสตรีและเสริมสร้างความเขม้แขง็ โครงการ/กจิกรรม 30,000        อบต.ทา้ยเกาะ ส านกัปลัดฯ
ของครอบครัว

3 โครงการพฒันาความรู้ประชาคมอาเซียน จดักจิกรรมทีใ่หค้วามรู้สร้างความเขา้ใจในการอยูร่่วมกนัในสังคม 35,000 อบต.ทา้ยเกาะ ส านกัปลัดฯ

4 โครงการอนรัุกษพ์นัธกุรรมพชื โครงการ/กจิกรรม  การอนรัุกษพ์นัธกุรรมพชื 50,000 อบต.ทา้ยเกาะ ส านกัปลัดฯ

5 โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุการสร้างความปรองดอง จดักจิกรรมทีใ่หค้วามรู้สร้างความเขา้ใจในการอยูร่่วมกนัในสังคม 50,000 อบต.ทา้ยเกาะ ส านกัปลัดฯ
และสมานฉนัท์

แผนงานงบกลาง
ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 เบีย้ยงัชพีผู้ปวุยเอดส์ เพือ่จา่ยเปน็เงินสงเคราะหก์ารยงัชพีของผู้ปวุยโรคเอดส์ใน 18,000 อบต.ทา้ยเกาะ ส านกัปลัดฯ

ต าบล
2  เบีย้ยงัชพีคนชรา เพือ่จา่ยเปน็เงินสงเคราะหก์ารยงัชพีคนชราในต าบล 3,134,400 อบต.ทา้ยเกาะ ส านกัปลัดฯ

3  เบีย้ยงัชพีผู้พกิาร เพือ่จา่ยเปน็เงินสงเคราะหก์ารยงัชพีผู้พกิารในต าบล 737,600 อบต.ทา้ยเกาะ ส านกัปลัดฯ

4 เงินสมทบระบบหลักประกนัสุขภาพในระดับทอ้งถิน่ สมทบเงินระบบหลักประกนัสุขภาพในระดับทอ้งถิน่หรือพืน้ที่ 80,000 ต าบลทา้ยเกาะ ส านกัปลัดฯ
หรือพืน้ที่

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.  2560 พ.ศ.  2561

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.  2560 พ.ศ.  2561



ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1   ส่งเสริมการจัดดการสิง่แวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 5

ข ยุทธศาสตการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดปทุมธานี ที ่3 การบ ารุงรักษาสิง่แวดดล้อม
3. ยุทธศาสตร์การบ ารุง รักษาคุณภาพสิง่แวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข
ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการจา้งเหมาบริการจดัเกบ็ขยะในพืน้ที่ จา้งแรงงานในพืน้ทีจ่ดัเกบ็ขยะ 12,000 ต าบลทา้ยเกาะ กอง

ต าบลทา้ยเกาะ สาธารณสุข

2 โครงการคัดแยกขยะภายในต าบล จดัดโครงการ/กจิกรรม  คัดแยกขยะภายในต าบล 30,000 ต าบลทา้ยเกาะ กอง
สาธารณสุขฯ

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4   สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ข ยุทธศาสตการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดปทุมธานี ที ่4    การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการหรือกจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติ จดักจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติฯ   ฯลฯ 100,000      อบต.ทา้ยเกาะ ส านกัปลัด

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั

2 โครงการหรือกจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระนางเจา้จดักจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติฯ   ฯลฯ 80,000 อบต.ทา้ยเกาะ ส านกัปลัด
สิริกต์ิิพระบรมราชนินีาถ

3 พธิทีางศาสนา/รัฐพธิอีืน่ๆ ฯลฯ เพือ่ด าเนนิงานในพธิทีางศาสนา/รัฐพธิอีืน่ๆ 100,000 อบต.ทา้ยเกาะ ส านกัปลัด

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.  2560 พ.ศ.  2561

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.  2560 พ.ศ.  2561



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 6

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการยอ้นรอยเสด็จประพาสต้นรัชกาลที ่5 จดังานและนทิรรศการร าลึกถงึพระมหากรุณาธคุิณของรัชกาลที ่5 50,000        อบต.ทา้ยเกาะ กอง
การศึกษาฯ

2 โครงการจดังานวนัส าคัญอืน่ๆ จดังานวนัส าคัญอืน่ๆ 30,000 อบต.ทา้ยเกาะ กอง
การศึกษาฯ

3 โครงการสืบสานประเพณีถวายเทยีนพรรษา จดักจิกรรมแหเ่ทยีนวนัเขา้พรรษา 5,000 อบต.ทา้ยเกาะ กอง
การศึกษาฯ

4 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวนัผู้สูงอาย ุ โครงการ/กจิกรรม 80,000 อบต.ทา้ยเกาะ กอง
การศึกษาฯ

5 โครงการสืบสานและส่งเสริมภมูปิญัญาอนรัุกษ์ จดัโครงการ/กจิกรรมอนรัุกษศิ์ลปวฒันธรรมฯ แหห่งษธ์งตะขาบ 40,000 อบต.ทา้ยเกาะ กอง
ศิลปวฒันธรรมรามญั การศึกษาฯ

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4   สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ข ยุทธศาสตการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดปทุมธานี ที ่5    การส่งเสริมการเศรษฐกิจ

5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาการเศรษฐกิจ 
แผนงานสาธารณสุข
ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ ด าเนินการ ด าเนินการ 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 ค่าธรรมเนยีมในการจา้งเหมาบริการทิง้ขยะ เพือ่จา่ยเปน็ค่าธรรมเนยีมในการจา้งเหมาบริการทิง้ขยะ 150,000 อบต.ทา้ยเกาะ กอง

สาธารณสุขฯ

2 วสัดุอืน่ๆ จดัซ้ือถงัขยะ 50,000 อบต.ทา้ยเกาะ กอง
สาธารณสุขฯ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการส่งเสริมและพฒันาอาชพีต าบลทา้ยเกาะ เพือ่ส่งเสริมการสร้างอาชพี  สร้างรายได้ ลดรายจา่ยใหก้บั 50,000 อบต.ทา้ยเกาะ ส านกัปลัดฯ

ประชาชน

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.  2560 พ.ศ.  2561

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.  2560 พ.ศ.  2561

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.  2560 พ.ศ.  2561



แผนงานการเกษตร 7

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการอบรมเชงิปฏบิติัการเกษตรกรทางเลือกใหม ่ โครงการ/กจิกรรม 50,000 อบต.ทา้ยเกาะ ส านกัปลัดฯ

2 โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพือ่การพฒันาตนเอง โครงการ/กจิกรรม 470,000 อบต.ทา้ยเกาะ ส านกัปลัดฯ
พฒันาชมุชนสู่การพฒันาทอ้งถิน่ โดยการมส่ีวนร่วม
ของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง 

แผนงานการพาณิชย์
ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ ด าเนินการ ด าเนินการ 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 ค่าไฟฟาูส าหรับประปาหมูบ่า้น หมูท่ี ่1-4 เพือ่จา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัประปาหมูบ่า้น หมูท่ี ่1-4 800,000 อบต.ทา้ยเกาะ ส านกัปลัดฯ

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4   สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ข ยุทธศาสตการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดปทุมธานี ที ่6    การพัฒนาการบริหารจัดการระดับชุมชน

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 ค่าใชจ้า่ยหมวดเงินเดือน เพือ่จา่ยเปน็เงินเดือนนายก/รองนายก เงินค่าตอบแทน 10,429,200 อบต.ทา้ยเกาะ ทกุส่วน

ประจ าต าแหนง่นายก เงินค่าตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนเลขานกุารนายก อบต. เงินค่าตอบแทน
สมาชกิสภาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ เงินเดือนพนกังาน 
เงินประจ าต าแหนง่เงินเพิม่พนกังานส่วนต าบล ค่าจา้งลูกจา้ง
ประจ า เงินเพิม่ ต่าง ๆ ของลูกจา้งประจ าค่าตอบ แทน
พนกังานจา้ง เงินเพิม่ต่างๆ ของพนกังานจา้งเงินอืน่ๆ

2 ค่าใชจ้า่ยหมวดค่าตอบแทน เพือ่จา่ยเปน็ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอนัเปน็ประโยชนแ์ก่ 1,031,000 อบต.ทา้ยเกาะ ทกุส่วน
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่  ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอก
เวลาราชการ ค่าเชา่บา้น เงินชว่ยเหลือการศึกษาบตุร

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.  2560 พ.ศ.  2561

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.  2560 พ.ศ.  2561

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.  2560 พ.ศ.  2561



8
ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 จดัหาครุภณัฑ์ต่างๆ ครุภณัฑ์ส านกังาน ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ครุภณัฑ์ยาน
พาหนะและขนส่ง ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว ครุภณัฑ์
เคร่ืองดับเพลิง  ครุภณัฑ์การศึกษาครุภณัฑ์การเกษตร 
ครุภณัฑ์กอ่สร้าง ครุภณัฑ์ส ารวจ ครุภณัฑ์กฬีา ครุภณัฑ์
การศึกษา ครุภณัฑ์ไฟฟาูและวทิย ุ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่  ครุภณัฑ์อืน่ๆ ฯลฯ

ครุภณัฑ์ส านกังาน *ตู้เหล็กเกบ็เอกสาร 2 บาน จ านวน 2 ตู้ 11,000.00 อบต.ทา้ยเกาะ ส านกัปลัดฯ
*โทรศัพทเ์คล่ือนที ่จ านวน 2 เคร่ือง 12,000.00 อบต.ทา้ยเกาะ ส านกัปลัดฯ

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ *เคร่ืองส ารองไฟฟาูขนาด 800 VA จ านวน 1 เคร่ือง 2,800.00 อบต.ทา้ยเกาะ ส านกัปลัดฯ
*เคร่ืองพมิพแ์บบฉดีหมกึพร้อมติดต้ังถงัหมกึพมิพ์ 4,300.00 อบต.ทา้ยเกาะ กองการศึกษา
(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง
*เคร่ืองส ารองไฟฟาู ขนาด 800 VA จ านวน 1 เคร่ือง 2,800.00 อบต.ทา้ยเกาะ กองชา่ง
*เคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์หรือชนดิ LED สี แบบ Network 12,000.00 อบต.ทา้ยเกาะ กองชา่ง
 จ านวน 1 เคร่ือง
*เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับประมวลผล แบบที ่2 30,000.00 อบต.ทา้ยเกาะ กองชา่ง
(จอภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้ ) จ านวน 1 เคร่ือง

ครุภณัฑ์การศึกษา *ชดุบา้นเด็ก 2 ชัน้ ผจญภยัพลาสติก จ านวน 1 ชดุ 38,400.00 อบต.ทา้ยเกาะ กองการศึกษา
*ปราสาทกระดานล่ืน+ชงิชา้4 ทีน่ัง่ พลาสติก จ านวน 1 ชดุ 54,750.00 อบต.ทา้ยเกาะ กองการศึกษา

4 จดัหาวสัดุต่างๆ วสัดุส านกังาน วสัดุกอ่สร้าง วสัดุไฟฟาูและวทิย ุวสัดุงานบา้น 1,845,000 อบต.ทา้ยเกาะ ทกุส่วน
งานครัว วสัดุยานพาหนะและขนส่ง วสัดุน้ ามนัเชือ้เพลิงและ
หล่อล่ืน วสัดุคอมพวิเตอร์ วสัดุเคร่ืองดับเพลิง วสัดุการศึกษา 
วสัดุกฬีา วสัดุการเกษตร วสัดุอืน่ๆ ฯลฯ

5 ค่าสาธารณูโภค เพือ่จา่ยเปน็ค่าสาธารณูโภค 528,000 อบต.ทา้ยเกาะ ทกุส่วน

6 ค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและสัมมนา เพือ่จา่ยเปน็ค่าพฒันาบคุลากร ค่าธรรมเนยีม ค่าลงทะเบยีน 155,000 อบต.ทา้ยเกาะ ทกุส่วน
ส าหรับการเขา้รับการฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ 

7 ค่าเบีย้เล้ียงพยาน ค่าของรางวลัหรือเงินรางวลั ค่า เพือ่จา่ยเปน็ค่าเบีย้เล้ียง พยาน หรือเงินรางวลั ค่าพวงมาลัย 20,000 อบต.ทา้ยเกาะ ส านกัปลัดฯ
พวงมาลัย ชอ่ดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้และพวงมาลา ชอ่ดอกไมก้ระเชา้ดอกไมแ้ละพวงมาลาค่าชดใชค่้าเสียหาย 
ค่าชดใชค่้าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ หรือค่าสินไหมทดแทนฯลฯ

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.  2560 พ.ศ.  2561



9
ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 ค่ารับรอง (รายจา่ยในการรับรองหรือเล้ียงรับรองขององค์กรปกครอง 50,000 อบต.ทา้ยเกาะ ส านกัปลัดฯ
ส่วนทอ้งถิน่)  

9 โครงการพฒันาเพิม่ประสิทธภิาพแกบ่คุลากร เพือ่จา่ยเปน็ใชค่้าจา่ยตามโครงการอบรมสัมมนาและศึกษา 400,000 อบต.ทา้ยเกาะ ทกุส่วน
ดูงานแกค่ณะผู้บริหาร  สมาชกิสภา  พนกังานส่วนต าบล  
ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้ง

10 ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ เพือ่จา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ ได้แก ่ค่าเบีย้ 62,000 อบต.ทา้ยเกาะ ทกุส่วน
เล้ียงค่าพาหนะ  ค่าเชา่ทีพ่กั  และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ในการ
เดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชกิสภา  
พนกังานส่วนต าบล และพนกังานจา้ง    

11 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ เพือ่จา่ยเปน็ค่าใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ เชน่ ถา่ยเอกสาร ค่าเยบ็ 473,200 อบต.ทา้ยเกาะ ทกุส่วน
หนงัสือ ฯลฯ

12 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม รายจา่ยเพือ่ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นเพือ่ใหส้ามารถ 1,793,330 อบต.ทา้ยเกาะ ทกุส่วน
ใชง้านได้ตามปกติ 

13 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ รายจา่ยเพือ่ซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑ์ 80,000 อบต.ทา้ยเกาะ ทกุส่วน
ขนาดใหญ่ เชน่ เคร่ืองจกัรกล ยานพาหนะ เปน็ต้น ซ่ึงไมร่วม
ถงึค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง

14 การจดัการเลือกต้ัง เพือ่เปน็ค่าใชจ้า่ยในการเลือกต้ังทัว่ไป เลือกต้ังเลือกต้ังซ่อม 30,000 อบต.ทา้ยเกาะ ส านกัปลัด
นายก อปท ฯลฯ

15 ค่าใชจ้า่ยในการปรับปรุงขอ้มลูแผนทีภ่าษแีละ เพือ่จา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการปรับปรุงขอ้มลูแผนทีภ่าษแีละ 20,000 อบต.ทา้ยเกาะ กองคลัง
ทะเบยีนทรัพยสิ์น ทะเบยีนทรัพยสิ์น

16 โครงการจา้งหนว่ยงานหรือสถาบนัภายนอกที่ เพือ่เปน็ค่าใชจ้า่ยในจา้งหนว่ยงานหรือสถาบนัภายนอกที่ 30,000 อบต.ทา้ยเกาะ ส านกัปลัด
เปน็กลางมาด าเนนิการส ารวจความพงึพอใจ เปน็กลางมาด าเนนิการส ารวจความพงึพอใจในการใหบ้ริการ
ในการใหบ้ริการประชาชน

17 โครงการจดัต้ังศูนยร์วมขอ้มลูขา่วสารการจดัซ้ือจดัจา้ง อดุหนนุ อบต.กระแชง 25,000 อบต.กระแชง ส านกัปลัด
ขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอสามโคก
จงัหวดัปทมุธาน ีพ.ศ.2561

18 โครงการขอรับงบประมาณสนบัสนนุส านกังานกาชาด อดุหนนุกาชาดจงัหวดัปทมุธานี 10,000 กาชาด ส านกัปลัด
จงัหวดัปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี
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แผนงานรักษาความสงบ 10
ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 จดัหาวสัดุดับเพลิง เพือ่จา่ยเปน็ค่าจดัหาวสัดุดับเพลิง 20,000 ต าบลทา้ยเกาะ ส านกัปลัด

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ส่ีปี เพือ่ด าเนนิการจดัท า ทบทวน ปรับปรุงฯลฯ ตามทีร่ะเบยีบ 30,000 อบต.ทา้ยเกาะ ส านกัปลัด
(พ.ศ.2561-2564) ก าหนด เพิม่เติม แกไ้ข เปล่ียนแปลง และติดตามประเมนิผล

ผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ ฯลฯ

2 โครงการ อบต.พบประชาชน โครงการ/กจิกรรม  บริการประชาชน ภายในพืน้ทีต่ าบล 50,000 อบต.ทา้ยเกาะ ส านกัปลัด

แผนงานงบกลาง
ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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  เงินสมทบกองทนุบ าเหนจ็บ านาญขา้ราชการส่วน ตามพระราชบญัญัติบ าเหนจ็บ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ 264,800 อบต.ทา้ยเกาะ ส านกัปลัดฯ
ทอ้งถิน่  (ฉบบัที ่8) พ.ศ. 2556

2 เงินสมทบกองทนุประกนัสังคม เพือ่จา่ยสมทบกองทนุประกนัสังคมของพนกังานจา้ง 208,000 อบต.ทา้ยเกาะ ส านกัปลัดฯ  

3  ส ารองจา่ย เพือ่ใชจ้า่ยกรณีฉกุเฉนิทีม่สีาธารณะภยัเกดิขึน้หรือบรรเทา 500,000 อบต.ทา้ยเกาะ ส านกัปลัดฯ
ปญัหาความเดือดร้อนของประชาชนเปน็ส่วนร่วมเทา่นัน้

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3   เสริมสร้างการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการท่องเทีย่ว
ข ยุทธศาสตการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดปทุมธานี ที ่7    การส่งเสริมการท่องเทีย่ว

7. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเทีย่ว
แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
- - - - -
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