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ส่วนที่ 1
บทนา
1.1 บทนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 ก าหนดให้ อ งค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น จั ดทาแผนยุ ทธศาสตร์ แผนพัฒ นาสามปี และแผนการ
ดาเนินงาน สาหรับแผนการดาเนินงานนั้น หมายถึง แผนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดง
ถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณนั้น
แผนการดาเนินงาน เป็นแผนในระดับปฏิบัติซึ่งจะกาหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมของ
โครงการโดยละเอียด กาหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายชัดเจนเป็นรูปธรรม ตลอดจนระบุพื้นที่เป้ าหมาย
ระยะเวลาดาเนินงาน วิธีดาเนินการ และงบประมาณ เพื่อใช้ในการติดตามประเมินผล ทั้งนี้การจัดทาแผนการ
ดาเนินงานที่สมบูรณ์ จะทาให้โครงการและกิจกรรมต่างๆ สามารถดาเนินการร่วมกัน และสนับสนุนกันได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ ลดปัญหาความซ้าซ้อน และความขัดแย้งระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งช่วยให้สามารถติดตามและ
ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ตลอดจนผลกระทบของการดาเนินโครงการได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1 ) เพื่อเป็นการนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
อย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม
2 ) เพื่อแสดงความสัมพันธ์ เชื่อมโยง และสอดคล้องกันระหว่างนโยบายกับสิ่งที่ปฏิบัติจริง
ซึ่งเป็น การน าภาพที่ได้จ ากการคิด และความคาดหวังในอนาคตที่ต้องการมาแปลงเป็ นแผนการดาเนิน งาน
เพื่อให้ผลลัพธ์สาเร็จผล
3 ) เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมด
ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.3 ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1 ) เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาเนินการพัฒนาบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม
2 ) เป็นกรอบในการพัฒนา และเป็นแนวทางปฏิบัติในการดาเนินการพัฒนาประจาปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3 ) ช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ลดปัญหาความซ้าซ้อนของงาน
4 ) ช่วยให้สามารถติดตามและประเมินผลโครงการ / กิจกรรมได้ง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้น
1.4 ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
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คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการ
ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน
1 ) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทาร่างแผนการดาเนินงาน โดย
การพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่
กาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดาเนินงาน 2
ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทนา และส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม
2 ) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น นาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
3 ) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ความเห็นชอบ
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการดาเนินงาน
เมื่ อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ให้ ค วามเห็ น ชอบร่ า งแผนการด าเนิ น งานแล้ ว ประกาศเป็ น แผนการ
ดาเนินงาน เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
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จากขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงานข้างต้น สามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้
คณะกรรมการสนับสนุน

รวบรวม
โครงการ / กิจกรรม

คณะกรรมการสนับสนุน

จัดทา ( ร่าง )
แผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณา
(ร่าง) แผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

เสนอร่างแผนการดาเนินงาน
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น
ให้ความเห็นชอบ

ประกาศใช้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือ หน่วยงานอื่น

รวม

15.40
18.90
10.50
1.38
1.38
2.79
0.69
2.09
53.13

12,984,500
597,800
13,582,300

6,777,300
1,755,100
1,010,000
650,000
80,000
120,000
100,000
400,000
10,892,400

26.97
1.24
28.22

14.08
3.64
2.09
1.35
0.16
0.24
0.20
0.83
22.63

กองช่าง
กองช่าง

กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
สานักปลัดเทศบาล, กองการศึกษา
สานักปลัดเทศบาล, กองการศึกษา
สานักปลัดเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล
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22
27
15
2
2
4
1
3
76

9.11
3.51
12.62

หน่วยดาเนินการ

13
5
18

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตาบลห้วยกะปิ
จานวน
คิดเป็นร้อยละของ
จานวน
คิดเป็นร้อยละของ
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา
โครงการที่
โครงการทั้งหมด
งบประมาณ
งบประมาณ
ดาเนินการ
ทั้งหมด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
1.1 แผนงานการศึกษา
1.2 แผนงานสาธารณสุข
1.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
1.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1.6 แผนงานการเกษตร
1.7 แผนงานสังคมสงเคราะห์
1.8 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
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ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
3.1 แผนงานการศึกษา
3.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
3.3 แผนงานเคหะและชุมชน
3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
3.5 แผนงานสาธารณสุข
3.6 แผนงานงบกลาง
รวม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
4.2 แผนงานสาธารณสุข
รวม
5. ยุทธศาสตร์การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
รวม
รวมทั้งสิ้น

33,500
6,263,200
140,100
751,200
3,506,000
12,823,000
23,517,000

จานวน
งบประมาณ

0.05
0.06
0.11

0.06
13.00
0.29
1.56
7.28
26.63
48.84

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณ
ทั้งหมด

สานักปลัดเทศบาล

สานักปลัดเทศบาล
กองสาธารณสุขฯ

กองการศึกษา
กองคลัง, สานักปลัดเทศบาล
กองช่าง
สานักปลัดเทศบาล
กองสาธารณสุขฯ
สานักปลัดเทศบาล
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2.09
14.70
5.61
5.61
1.39
2.09
31.49

25,000
30,000
55,000

0.20
0.20
100

หน่วยดาเนินการ

3
21
8
8
2
3
45

0.69
0.69
1.38

100,000
100,000
48,146,700

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

1
1
2

1.38
1.38
100

จานวน
โครงการที่
ดาเนินการ

2
2
143

5
5

-จัดกิจกรรมอบรมศึกษา
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทางด้านการศึกษาและ
บุคลากรของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์
-จัดโครงการ/กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาการ 1 กิจกรรม
- จัดกิจกรรมแข่งขัน
กีฬาเชื่อมความสามัคคี
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม
40,000

ศพด.บ้านชากพุดซา
ศพด.บ้านห้วยกะปิ
ศพด.วัดเขาเชิงเทียนฯ

สถานที่ดาเนินการ

10,000
10,000

ศพด.บ้านชากพุดซา
ศพด.บ้านห้วยกะปิ
ศพด.วัดเขาเชิงเทียนฯ
ศพด.บ้านชากพุดซา

งบ
ประมาณ

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ.2561
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ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2560

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต)
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 1.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับให้กบั เด็ก เยาวชน และประชาชนในตาบล
1.1 แผนงาน การศึกษา
ที่ โครงการ/กิจกรรม
1 โครงการพัฒนา
บุคลากรทางด้าน
การศึกษา

2 โครงการ/กิจกรรม
วันวิชาการสานฝัน
เด็กน้อย
3 โครงการแข่งขัน
กีฬาเชื่อมความ
สามัคคีในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
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5,000

40,000

15,000

10,000

งบ
ประมาณ

สถานที่ดาเนินการ

ศพด.บ้านชากพุดซา
ศพด.บ้านห้วยกะปิ
ศพด.วัดเขาเชิงเทียนฯ
ศพด.บ้านชากพุดซา
ศพด.บ้านห้วยกะปิ
ศพด.วัดเขาเชิงเทียนฯ
ศพด.บ้านชากพุดซา
ศพด.บ้านห้วยกะปิ
ศพด.วัดเขาเชิงเทียนฯ
ศพด.บ้านชากพุดซา
ศพด.บ้านห้วยกะปิ
ศพด.วัดเขาเชิงเทียนฯ

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ.2561
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ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2560

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต)
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 1.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับให้กบั เด็ก เยาวชน และประชาชนในตาบล
1.1 แผนงาน การศึกษา
ที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

4 โครงการจัด
-จัดกิจกรรมเรียนรู้วันแม่
กิจกรรมวันแม่
แห่งชาติในศูนย์พัฒนาเด็ก
แห่งชาติ
เล็กทั้ง 3 ศูนย์
5 โครงการจัด
- จัดกิจกรรมวันไหว้ครู
กิจกรรมวันไหว้ครู ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง
3 ศูนย์
6 โครงการฝึกศึกษา - จัดกิจกรรมให้กับเด็กใน
แหล่งเรียนรู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง3
ศูนย์ ให้เด็กได้เรียนรูจ้ าก
สภาพความจริงนอก
ห้องเรียน
7 โครงการประชุม
-จัดประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการศูนย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3
พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์

7
7

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

5,000

20,000

5,000

งบ
ประมาณ

สถานที่ดาเนินการ

ศพด.บ้านชากพุดซา
ศพด.บ้านห้วยกะปิ
ศพด.วัดเขาเชิงเทียนฯ
ศพด.บ้านชากพุดซา
ศพด.บ้านห้วยกะปิ
ศพด.วัดเขาเชิงเทียนฯ
ศพด.บ้านชากพุดซา
ศพด.บ้านห้วยกะปิ
ศพด.วัดเขาเชิงเทียนฯ

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ.2561

8

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2560

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต)
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 1.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับให้กบั เด็ก เยาวชน และประชาชนในตาบล
1.1 แผนงาน การศึกษา
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

8 โครงการประชุม -จัดประชุมผู้ปกครองศูนย์
ผู้ปกครองศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ประชุม2ครั้ง/ปี
9 โครงการประเมิน -จัดทาการประเมินภายใน
ภายในศูนย์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3
พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์ ตามมาตรฐานที่กรม
ส่งเสริมฯกาหนด
10 โครงการศูนย์
- จัดอบรมให้ความรู้/จัด
พัฒนาเด็กเล็ก
กิจกรรมให้ผู้ดูแลเด็ก
ปลอดภัย
เกี่ยวกับความปลอดภัย
ของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์

8

งบ
ประมาณ
15,000

สถานที่ดาเนินการ

ศพด.บ้านชากพุดซา
ศพด.บ้านห้วยกะปิ
ศพด.วัดเขาเชิงเทียนฯ

- ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นอาหาร
1,254,400 ศพด.บ้านชากพุดซา
กลางวันสาหรับศูนย์พัฒนา
ศพด.บ้านห้วยกะปิ
เด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์
ศพด.วัดเขาเชิงเทียนฯ
- ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุน
4,224,000 ร.ร.บ้านห้วยกะปิ
ค่าอาหารกลางวันสาหรับเด็ก
ร.ร.บ้านชากพุดซา
อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมกิจกรรมพัฒนา
สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ.2561

9

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2560

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต)
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 1.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับให้กบั เด็ก เยาวชน และประชาชนในตาบล
1.1 แผนงาน การศึกษา
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

11 โครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วม
กิจกรรมพัฒนา
สภาพแวดล้อม
ภายในและ
ภายนอกศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
12 โครงการอาหาร
กลางวัน
13 โครงการอาหาร
กลางวัน

9
9

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

180,000

252,000

งบ
ประมาณ
ร.ร.บ้านชากพุดซา

กอง
การศึกษา

สถานที่ดาเนินการ

ร.ร.บ้านชากพุดซา

กอง
การศึกษา

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ.2561

10

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2560

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต)
1. ภายใต้ยทุ ธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 1.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับให้กบั เด็ก เยาวชน และประชาชนในตาบล
1.1 แผนงาน การศึกษา
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

14 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน
ระดับก่อน
ประถมศึกษา
15 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
เรียนรู้
คอมพิวเตอร์

- สนับสนุนค่าใช้จา่ ยใน
โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการเรียน
การสอนระดับก่อน
ประถมศึกษาของร.ร.
บ้านชากพุดซา
- สนับสนุนค่าใช้จา่ ยใน
โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการเรียนรู้
คอมพิวเตอร์ของร.ร.
บ้านชากพุดซา

10

42,000

50,000

80,000

งบ
ประมาณ

ร.ร.บ้านห้วยกะปิ

ร.ร.บ้านห้วยกะปิ

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

สถานที่ดาเนินการ

ร.ร.บ้านห้วยกะปิ

กอง
การศึกษา

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ.2561

11

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2560

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต)
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 1.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับให้กบั เด็ก เยาวชน และประชาชนในตาบล
1.1 แผนงาน การศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

16 โครงการพัฒนา
- สนับสนุนค่าใช้จา่ ยใน
เศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนา
ในสถานศึกษา
เศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียนบ้าน
สถานศึกษาโรงเรียน
ห้วยกะปิ
บ้านห้วยกะปิ
17 โครงการส่งเสริม - สนับสนุนค่าใช้จา่ ยใน
การสอน
โครงการส่งเสริมการ
ภาษาอังกฤษเพื่อ สอนภาษาอังกฤษเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
พัฒนาศักยภาพความ
ความเป็น
เป็นประชาคมอาเซียน
ประชาคมอาเซียน ของร.ร.บ้านห้วยกะปิ
18 โครงการ
-สนับสนุนค่าใช้จา่ ยใน
นักวิทยาศาสตร์
โครงการ
น้อย
นักวิทยาศาสตร์น้อย
ของร.ร.ห้วยกะปิ

11
11

300,000

ศาลาประชาคม
ตาบลห้วยกะปิ

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

สถานที่ดาเนินการ

70,000

ศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนตาบลห้วยกะปิ

กอง
การศึกษา

หน่วย
ดาเนินการ

50,000

ศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนตาบลห้วยกะปิ

งบ
ประมาณ

พ.ศ.2561

12

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2560

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต)
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 1.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับให้กบั เด็ก เยาวชน และประชาชนในตาบล
1.1 แผนงาน การศึกษา

-จัดกิจกรรมวิชาการและ
งานวันเด็กแห่งชาติให้กับ
เด็กตามกลุ่มเปูาหมาย
1,500 คน

ที่

19 โครงการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ

- ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
หนังสือห้องสมุดประชาชน
ตาบลห้วยกะปิ

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

20 โครงการจัดซื้อ
หนังสือห้องสมุด
ประชาชน
- จัดหาสื่อและวัสดุ
การศึกษาให้แก่เด็ก
เยาวชนและประชาชน
ทั่วไป

โครงการ/
กิจกรรม

21 โครงการจัดหา
สื่อและวัสดุ
การศึกษา
ห้องสมุด
ประชาชน

12

โครงการ/กิจกรรม

- จัดสร้างทางเท้า
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ชากพุดซา

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม
99,900

งบ
ประมาณ

สถานที่ดาเนินการ

ศพด.บ้านชากพุดซา

กอง
การศึกษา

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ.2561

13

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2560

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต)
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 1.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับให้กบั เด็ก เยาวชน และประชาชนในตาบล
1.1 แผนงาน การศึกษา
ที่

22 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ชากพุดซา

13
13

โครงการ/กิจกรรม

-ดูแลแก้ไขปัญหาทาง
สายตาของผู้สูงอายุ

ตาบลห้วยกะปิ

ตาบลห้วยกะปิ

ตาบลห้วยกะปิ

กอง
สาธารณสุขฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

หน่วย
ดาเนินการ

ตาบลห้วยกะปิ

กอง
สาธารณสุขฯ

งบ
สถานที่ดาเนินการ
ประมาณ
20,000

30,000

45,000

-ออกรณรงค์ปูองกันในเขต 100,000
พื้นที่ตาบลห้วยกะปิ

-ออกตรวจร้านค้าในพื้นที่

-เพื่ออบรมให้ความรู้
ผู้ประกอบการจานวน

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ศ.2561

14

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2560

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต)
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 1.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตาบล ด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค
1.2 แผนงาน สาธารณสุข
ที่

1

2
3
4

โครงการฝึกอบรม
ผู้ประกอบการตาม
พรบ.สาธารณสุข
2535
โครงการพัฒนา
สุขาภิบาลอาหาร
และอาชีวอนามัย
โครงการรณรงค์
ปูองกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า
โครงการดวงตาสดใส
จากใจเทศบาลตาบล
ห้วยกะปิ

14

โครงการ/
กิจกรรม

-ออกให้ความรู้และ
ควบคุมโรคระบาดใน
พื้นที่ ต.ห้วยกะปิ
-จัดกิจกรรมส่งเสริม
ประเพณีสรงน้าพระ
รดน้าขอพรผู้สูงอายุ

-อบรมพัฒนาเครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม

-ออกตรวจน้าประปา
หมู่บ้านในพืน้ ที่

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

200,000

50,000

60,000

20,000

งบ
ประมาณ

ตาบลห้วยกะปิ

ตาบลห้วยกะปิ

ตาบลห้วยกะปิ

กอง
สาธารณสุขฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

สถานที่ดาเนินการ

ตาบลห้วยกะปิ

กอง
สาธารณสุขฯ

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ.2561

15

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2560

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต)
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 1.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตาบล ด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค
1.2 แผนงาน สาธารณสุข
ที่

5
6

7
8

โครงการตรวจ
คุณภาพน้า
บริโภค
โครงการพัฒนา
เครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม
โครงการควบคุม
โรคระบาดใน
พื้นที่
โครงการห้วยกะปิ
ห่วงใยใส่ใจ
ผู้สูงอายุ

15
15

-อบรมฟื้นฟูความรู้เรือ่ ง
การพัฒนาศักยภาพ

-จัดกิจกรรมชวนกันเดินวิ่ง
-ตรวจคัดกรองสุขภาพ
ให้แก่ประชาชน

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม
ตาบลห้วยกะปิ

สถานที่ดาเนินการ

74,000

ตาบลห้วยกะปิ

ตาบลห้วยกะปิ

9,000

330,000

งบ
ประมาณ

(กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ)

กอง
สาธารณสุขฯ
กอง
สาธารณสุขฯ

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ.2561

16

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2560

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต)
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 1.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตาบล ด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค
1.2 แผนงาน สาธารณสุข
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

9 โครงการชวนกัน
เดิน-วิ่ง
10 โครงการตรวจคัด
กรองสุขภาพเชิง
รุกในชุมชน เพื่อ
คนรักห้วยกะปิ
11 โครงการส่งเสริม
แม่คนดี เพื่อ
ครรภ์นี้มีคุณภาพ

16

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

ตาบลห้วยกะปิ

ตาบลห้วยกะปิ

(กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ)

สถานที่ดาเนินการ

38,000

ตาบลห้วยกะปิ

หน่วย
ดาเนินการ

30,000

(กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ)
(กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ)

35,000

งบ
ประมาณ

พ.ศ.2561

17

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2560

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต)
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 1.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตาบล ด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค
1.2 แผนงาน สาธารณสุข
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

12 โครงการพัฒนา -อบรมอาสาสมัครใน
ทักษะอาสาสมัคร ชุมชน
ในชุมชน เพื่อ
พัฒนาเครือข่าย
เฝูาระวังปูองกัน
เด็กจมน้า
13 โครงการสร้างภูมิ -อบรมและสอนการพยุง
ปูองกันเด็กจมน้า ตัวในน้าให้แก่เด็ก
นักเรียน
- อบรมให้ความรู้แก่เด็ก
นักเรียน
14 โครงการเยาวชน
ไทย ร่วมใจ
ปูองกันภัย
อุบัติเหตุ

17
17

50,000

20,000

44,000

งบ
ประมาณ

ตาบลห้วยกะปิ

ตาบลห้วยกะปิ

(กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ)

(กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ)

หน่วยดาเนินการ

ตาบลห้วยกะปิ

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ศ.2561

18

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2560

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต)
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 1.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตาบล ด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค
1.2 แผนงาน สาธารณสุข
ที่

-จัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้แก่แกน
นาชุมชน

- จัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้แก่แกน
นานักเรียน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

15 โครงการปูองกัน
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และ
การตั้งครรภ์ไม่
พร้อมในวัยรุ่น
16 โครงการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น
และการฟื้นคืนชีพ
แก่แกนนาชุมชน
17 โครงการอย.น้อย

-อบรมแกนนาอย.น้อย
ในโรงเรียน

(กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ)

18

โครงการ/กิจกรรม

-จัดกิจกรรมเต้น
แอโรบิคในพื้นที่อย่าง
น้อยสัปดาห์ละ3ครั้ง

-การช่วยเหลือฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการ

- พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

43,200

10,000

100,000

งบ
ประมาณ

ตาบลห้วยกะปิ

ตาบลห้วยกะปิ

(กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ)

(กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ)

หน่วย
ดาเนินการ

ตาบลห้วยกะปิ

(กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ)

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ศ.2561

19

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2560

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต)
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 1.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตาบล ด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค
1.2 แผนงาน สาธารณสุข
ที่

18 โครงการพัฒนาศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุตาบลห้วย
กะปิ
19 โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้พิการ
และมีปัญหาการ
เคลื่อนไหวในตาบล
ห้วยกะปิ
20 โครงการสนับสนุน
ชมรมออกกาลังกาย
หมู่2 ตาบลห้วยกะปิ

19
19

-รณรงค์ปูองกันโรค
ไข้เลือดออกทั้ง 7ชุมชน

-ฝึกทักษะการเล่นฟุตบอล
และกีฬาฟุตซอล

-จัดกิจกรรมเต้น
แอโรบิคในพื้นที่อย่าง
น้อยสัปดาห์ละ3ครั้ง

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

200,000

75,800

43,200

งบ
ประมาณ

ตาบลห้วยกะปิ

ตาบลห้วยกะปิ

(กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ)

(กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ)

สถานที่ดาเนินการ

ตาบลห้วยกะปิ

(กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ)

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ.2561

20

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2560

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต)
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 1.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตาบล ด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค
1.2 แผนงาน สาธารณสุข
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

21 โครงการ
สนับสนุนชมรม
ออกกาลังกายหมู่
4 ตาบลห้วยกะปิ
22 โครงการส่งเสริม
สุขภาพดี ด้วย
กีฬาฟุตบอลและ
กีฬาฟุตซอล
23 โครงการอสม.
ห้วยกะปิร่วมใจ
ปูองกันภัย โรค
จากยุงลาย

20

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม
ตาบลห้วยกะปิ

สถานที่ดาเนินการ

78,500

ตาบลห้วยกะปิ

ตาบลห้วยกะปิ

9,500

30,000

งบ
ประมาณ

(กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ)

(กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ)
(กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ)

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ.2561

21

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2560

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต)
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 1.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตาบล ด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค
1.2 แผนงาน สาธารณสุข
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

-จัดกิจกรรมตรวจคัด
กรองเบาหวานในชุมชน
หมู่ 5

24 โครงการตลาดนัด -จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
สุขภาพ
การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม
25 โครงการส่งเสริม -จัดทาอบรมพัฒนา
ประสิทธิภาพการ ศักยภาพ อสม.
ดาเนินงานของ
อสม.ตาบลห้วย
กะปิ
26 โครงการร่วมกัน
คัดกรอง
โรคเบาหวาน
ความดัน บ้าน
หนองกระเสริม

21
21

-จัดกิจกรรมตรวจคัด
กรองเบาหวานในชุมชน
หมู่ 5

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม
9,900

งบ
ประมาณ

สถานที่ดาเนินการ

ตาบลห้วยกะปิ

(กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ)

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ.2561

22

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2560

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต)
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 1.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตาบล ด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค
1.2 แผนงาน สาธารณสุข
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

27 โครงการร่วมกัน
คัดกรอง
โรคเบาหวาน
ความดัน บ้าน
มาบหวาย

22

- ค่าใช้จ่ายจัดก่อพระ
ทรายและส่งทีมนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันในงานวัน
ไหลบางแสน
- ค่าใช้จ่ายในการจัด
ประเพณีก่อพระทราย
ชุมชนบ้านหนองกระ
เสริม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

30,000

10,000

40,000

งบ
ประมาณ

หมู่ที่ 5 ต.ห้วยกะปิ

ชายหาดบางแสน

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

สถานที่ดาเนินการ

ตาบลห้วยกะปิ

กอง
การศึกษา

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ.2561

23

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2560

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต)
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 1.3 เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีในท้องถิ่น
1.3 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
โครงการ/
กิจกรรม

1

โครงการร่วม
กิจกรรมวันไหล
บางแสน

ที่

2

3

โครงการส่งเสริม
การจัดประเพณี
ก่อพระทราย
ชุมชนบ้านหนอง
กระเสริม
โครงการส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม
-ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมเด็ก
เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปแห่เทียนพรรษา
ถวายวัดในพืน้ ที่3แห่ง

23
23

โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม
ศพด.บ้านห้วยกะปิ
ศพด.บ้านชากพุดซา
ศพด.วัดเขาเชิงเทียนฯ
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ตาบลห้วยกะปิ

กอง
การศึกษา

สถานที่ดาเนินการ

10,000

ร.ร.บ้านห้วยกะปิ

หน่วย
ดาเนินการ

70,000

กอง
การศึกษา

งบ
ประมาณ

พ.ศ.2561

24

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2560

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต)
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 1.3 เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีในท้องถิ่น
1.3 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่

4

5

โครงการส่งเสริม - จัดกิจกรรมส่งเสริม
และสนับสนุน
สนับสนุน
ศิลปะ วัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและ
ประเพณีและภูมิปญ
ั ญา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ท้องถิ่นในศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ และ
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ตาบลห้วยกะปิ
โครงการเข้าค่าย -สนับสนุนค่าใช้จา่ ยใน
พุทธบุตร
โครงการเข้าค่ายพุทธ
บุตรของร.ร.บ้านห้วย
กะปิ

24

โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

170,000

10,000

90,000

งบ
ประมาณ

วัดเขาดิน ต.ห้วยกะปิ

ร.ร.บ้านห้วยกะปิ

สานักปลัด

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

สถานที่ดาเนินการ

อาเภอเมืองชลบุรี

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ.2561

25

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2560

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต)
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 1.3 เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีในท้องถิ่น
1.3 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่

6

7

8

โครงการส่งเสริม - สนับสนุนค่าใช้จา่ ยใน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการส่งเสริมภูมิ
ในการทาขนมสู่ ปัญญาท้องถิน่ ในการทา
การเรียนรู้อย่าง ขนมสู่การเรียนรู้อย่าง
เต็มศักยภาพ
เต็มศักยภาพของร.ร.
บ้านห้วยกะปิ
โครงการส่งเสริม - จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็ก
ประเพณีวันลอย เยาวชน และประชาชน
กระทง
ทั่วไปเข้าร่วมประเพณี
วันลอยกระทง
สนับสนุนงาน
-สนับสนุนงบประมาณ
นมัสการพระพุทธ อาเภอเมืองชลบุรี
สิหิงค์ฯ งาน
สงกรานต์และ
งานประจาปี

25
25

โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม
100,000

งบ
ประมาณ

สถานที่ดาเนินการ

อาเภอเมืองชลบุรี

สานักปลัด

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ.2561

26

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2560

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต)
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 1.3 เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีในท้องถิ่น
1.3 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่

9

สนับสนุนเพื่อการ -สนับสนุนอาเภอเมือง
จัดงานวัฒนธรรม ชลบุรี
ประเพณีวัน
สาคัญของชาติ
การศึกษาและ
การกีฬาประจาปี
งบประมาณ
2561

26

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

40,000

30,000

งบ
ประมาณ
ตาบลห้วยกะปิ

กอง
การศึกษา

สถานที่ดาเนินการ

ตาบลห้วยกะปิ

กอง
การศึกษา

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ.2561

27

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2560

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต)
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 1.4 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในตาบลห้วยกะปิได้ร่วมกันทากิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่างๆ
1.3 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

10 โครงการ
- ค่าใช้จ่ายในการจัด
ฝึกอบรม
กิจกรรมฝึกอบรม
ให้ความรู้และฝึก ให้ความรู้และฝึกทักษะ
ทักษะด้านกีฬา ด้านกีฬา แก่เด็กเยาวชน
และประชาชนทัว่ ไป
11 โครงการส่งเสริม - ค่าใช้จ่ายในการส่งทีม
การแข่งขันกีฬา นักกีฬาเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนตาบล
ห้วยกะปิ เข้าร่วมการ
แข่งขันระดับอาเภอและ
จังหวัด

27
27

โครงการ/กิจกรรม

80,000

ตาบลห้วยกะปิ

ร.ร.บ้านห้วยกะปิ

100,000 ศูนย์สุขภาพตาบล
ห้วยกะปิ

สานักปลัด

กองการศึกษา

กองการศึกษา

หน่วย
ดาเนินการ

30,000

สานักปลัด

สถานที่
ดาเนินการ

200,000

สนามกีฬาตาบล
ห้วยกะปิ

งบ
ประมาณ

พ.ศ.2561

28

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2560

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต)
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 1.4 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในตาบลห้วยกะปิได้ร่วมกันทากิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่างๆ
1.3 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

12 โครงการจัดซื้อวัสดุ -จัดซื้ออุปกรณืกีฬา
กีฬา(ประจาศูนย์ ประจาศูนย์สุขภาพ
สุขภาพตาบลห้วย ตาบลห้วยกะปิ
กะปิ)
13 โครงการกีฬาและ - สนับสนุนค่าใช้จา่ ยใน
กีฬาพื้นบ้านต้านยา โครงการกีฬาและกีฬา
เสพติด
พื้นบ้านต้านยาเสพติด
ของร.ร.บ้านห้วยกะปิ
-จัดกิจกรรมสานสายใย
ในครอบครัว พ่อ แม่
ลูก
- แข่งขันกีฬาระหว่าง
ชุมชน
14 โครงการรักลูก
ผูกพันสานสายใย
ในครอบครัว
15 โครงการแข่งขัน
กีฬาระหว่างชุมชน

28

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม
ซอยคีรีนคร 5

สานักปลัด

สานักปลัด

หน่วย
ดาเนินการ

หน้าสานักงาน
เทศบาลตาบล
ห้วยกะปิ

งบ
สถานที่ดาเนินการ
ประมาณ

พ.ศ.2561

29

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2560

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต)
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 1.3 เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีในท้องถิ่น
1.4 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
ที่

1

2

โครงการเฉลิมพระ -จัดงานเฉลิมฉลอง
600,000
เกียรติ
ครบรอบพระชนมายุของ
พระบาทสมเด็จ
พระบาทสมเด็จพระ
พระเจ้าอยู่หัวฯ
เจ้าอยู่หัว และจัดกิจกรรม
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับวันสาคัญ
ชองชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์
โครงการเฉลิมพระ -จัดกิจกรรมถวายพระพร 50,000
เกียรติสมเด็จพระ เนื่องในวันเฉลิมฉลอง
นางเจ้าสิริกิตต์
ครบรอบพระชนมายุ
พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์
พระบรมราชินีนาถ

29
29

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม
ตาบลห้วยกะปิ

สานักปลัด

สานักปลัด

สถานที่ดาเนินการ

50,000

ตาบลห้วยกะปิ

หน่วย
ดาเนินการ

30,000

งบ
ประมาณ

พ.ศ.2561

30

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2560

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต)
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 1.5 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ การประกอบอาชีพ และยกระดับรายได้ของกลุม่ และประชาชน
1.5 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

1 โครงการฝึกอบรม - จัดอบรมให้ความรู้ด้าน
และพัฒนาอาชีพ อาชีพแก่ประชาชน
ให้แก่ประชาชน
2 โครงการเทศบาล - จัดกิจกรรมคาราวาน
เคลื่อนที่
แก้จน เทศบาลเคลื่อนที่
อาเภอ และจังหวัด
เคลื่อนที่

30

4

40,000

20,000

ตาบลห้วยกะปิ

ตาบลห้วยกะปิ

ตาบลห้วยกะปิ

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

สถานที่ดาเนินการ

20,000

ตาบลห้วยกะปิ

หน่วย
ดาเนินการ

40,000

งบ
ประมาณ

พ.ศ.2561

31

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2560

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต)
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 1.5 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ การประกอบอาชีพ และยกระดับรายได้ของกลุม่ และประชาชน
1.6 แผนงาน การเกษตร
โครงการ/กิจกรรม

- ส่งเสริมกิจกรรม
ของศูนย์บริการฯ ให้
เป็นศูนย์รวมการ
บริหารการเกษตร

ที่

1

โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร

รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม

2

- ส่งเสริมการ
ขยายพันธุ์พชื ให้กับ
เกษตรกร
-จัดกิจกรรมส่งเสริม
ให้เกษตรกรปลูก
พืชผักปลอดสารพิษ
-ปรับปรุงโครงสร้าง
ดินในพื้นที่ของ
สมาชิกเกษตร

3

โครงการสนับสนุนการ
ขยายพันธุ์พชื ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการสนับสนุนการ
ปลูกพืชผักปลอด
สารพิษ
โครงการปรับปรุง
โครงสร้างดินในพืน้ ที่
ของสมาชิกเกษตร

31
31

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม
100,000

งบ
ประมาณ
ตาบลห้วยกะปิ

สถานที่
ดาเนินการ

สานักปลัด

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ.2561

32

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2560

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต)
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 1.6 เพื่อส่งเสริมสวัสดิการต่างๆของประชาชนในตาบลห้วยกะปิ
1.7 แผนงาน สังคมสงเคราะห์
ที่

1

โครงการเยี่ยมบ้าน -เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้
ผู้สูงอายุ
พิการ ผู้ปุวยเอดส์และ
ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ด้อยโอกาส

32

โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม
บริเวณหน้า
ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี
เอ็กตร้า ต.ห้วยกะปิ

สานักปลัด

สานักปลัด

สถานที่ดาเนินการ

100,000

ตาบลห้วยกะปิ

หน่วย
ดาเนินการ

200,000

งบ
ประมาณ

พ.ศ.2561

33

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2560

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต)
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 1.7 เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
1.8 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
ที่

1

2

โครงการตั้งจุด -ตั้งจุดตรวจบริการความ
ตรวจบริการ
ปลอดภัยทางถนน
ประชาชนในช่วง จานวน
เทศกาลสาคัญ 1 จุด ช่วงเทศกาลปีใหม่
และเทศกาลสงกรานต์
- จัดฝึกอบรมทบทวน
อปพร.ตาบลห้วยกะปิ
โครงการฝึก
ทบทวน อปพร.
ตาบลห้วยกะปิ

33
33

โครงการ/
กิจกรรม
-สนับสนุนศูนย์
ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด
จังหวัดชลบุรี
(ศพส.จ.ชบ.)

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม
100,000

งบ
ประมาณ

สถานที่ดาเนินการ

ศูนย์ปฏิบัติ
การพลังงานแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด
จังหวัดชลบุรี
(ศพส.จ.ชบ.)

สานักปลัด

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ.2561

34

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2560

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต)
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 1.7 เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
1.8 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
ที่

3

โครงการ
สนับสนุนเพื่อ
เพิ่มศักยภาพใน
การปูองกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดของศูนย์
อานวยการพลัง
แผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติดจังหวัด
ชลบุรี ประจาปี
2560

34

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบ
ประมาณ

ม.2 ต.ห้วยกะปิ

สถานที่
ดาเนินการ

กองช่าง

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ.2561

35

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2560

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)
2. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 2.1 เพื่อให้ประชาชนในตาบลห้วยกะปิได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

1

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.พร้อมวาง
ท่อระบายน้า คสล.
สายคีรีนคร 8

-โดยก่อสร้างผิวจราจร คสล. รวม 1,310,000
รางวี กว้าง 6.50 - 8.00 ม. ยาว
134.00 ม.หนา 0.20 ม.หรือคิดเป็น
พื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า908.48
ตร.ม. และวางท่อระบายน้า คสล.
Ø 0.60 ม.พร้อมบ่อพักคสล. ความ
ยาวรวมบ่อพัก 152.00 ม.ก่อสร้าง
รางระบายน้ารูปตัววีสองข้างทาง
ยาวรวม 268.00 ม.

35
35

โครงการ/กิจกรรม

พร้อมจัดทาฝาตะแกรงเหล็ก
จานวน 102 บ่อพัก และ
จัดทาฝาตะแกรงเหล็ก
ขนาด0.26x0.26 ม.จานวน
9 ฝา

- โดยดาเนินการปรับปรุงปาก
บ่อพักขนาด 1.00x1.00 ม.

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

546,500

งบ
ประมาณ
ม.2 ต.ห้วยกะปิ

สถานที่
ดาเนินการ

กองช่าง

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ.2561

36

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2560

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)
2. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 2.1 เพื่อให้ประชาชนในตาบลห้วยกะปิได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

2

โครงการปรับปรุง
ปากบ่อพักพร้อม
จัดทาฝาตะแกรง
เหล็ก ถนนห้วยกะปิ
7(ช่วงตั้งแต่ทางรถไฟ
ถึงซอยคีรีนคร 9)
สองฝั่งทาง

36

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม
275,000

งบ
ประมาณ
ม.4 ต.ห้วยกะปิ

สถานที่
ดาเนินการ

กองช่าง

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ.2561

37

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2560

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)
2. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 2.1 เพื่อให้ประชาชนในตาบลห้วยกะปิได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

3

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.พร้อมวาง
ท่อระบายน้า คสล.
สายแยกจากถนน
ห้วยกะปิ12 (ข้าง
บ้านอโรคยา)

- โดยก่อสร้างผิวจราจร คส
ล.กว้าง 3.50 ม.ยาว 50.00
ม.หนา 0.15ม. หรือคิดเป็น
พื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า
175.00 ตร.ม.และวางท่อ
ระบายน้า คสล. Ø 0.60 ม.
พร้อมบ่อพัก คสล.ความยาว
รวมบ่อพัก50.00 ม.

37
37

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

งบ
ประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

กองช่าง

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ.2561

38

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2560

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)
2. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 2.1 เพื่อให้ประชาชนในตาบลห้วยกะปิได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

4

โครงการก่อสร้าง
- โดยก่อสร้างผิวจราจร คสล. 943,000 ม.4 ต.ห้วยกะปิ
ถนน คสล.พร้อมวาง หนา 0.15 ม. ช่วงที่ 1 กว้าง
ท่อระบายน้า คสล. 6.00 ม.ยาว 91.00 ม. ช่วงที่ 2
สายห้วยกะปิ 16/3 กว้าง 4.00 ม.ยาว 69.00 ม.
(ข้าง
และช่วงที่ 3 กว้าง 4.00 ม.ยาว
บ้านลุงแกละ)
54.00 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่
ดาเนินการไม่น้อยกว่า
1,038.00ตร.ม. และวางท่อ
ระบายน้า คสล.ขนาด Ø 0.40
ม. พร้อมบ่อพักคสล. ความยาว
รวมบ่อพัก 21.76 ม.พร้อม
ปรับปรุงบ่อพัก คสล.เดิมจานวน
15 บ่อ

38

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

งบ
ประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

กองช่าง

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ.2561

39

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2560

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)
2. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 2.1 เพื่อให้ประชาชนในตาบลห้วยกะปิได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

5

โครงการก่อสร้าง
- โดยก่อสร้างผิวจราจร คสล. 2,634,000 ม.4 ต.ห้วยกะปิ
ถนน คสล.พร้อมวาง รวมรางวี กว้าง 7.20 ม.ยาว
ท่อระบายน้า คสล. 374.00 ม.หนา 0.20 ม.หรือ
สายแยกจากถนน
คิดเป็นพื้นดาเนินการไม่น้อย
หนองกระเสริม
กว่า 2,692.80 ตร.ม.และวาง
2/1(ช่วงผ่านโรงจอด ท่อระบายน้า คสล.ขนาด Ø
รถยางมะตอย)
0.40 ม.พร้อมบ่อพัก คสล.
ความยาวรวมบ่อพัก 29.92 ม.
พร้อมปรับปรุงบ่อพัก คสล.
เดิม จานวน 33 บ่อก่อสร้าง
รางระบายน้ารูปตัววีสองข้าง
ทาง ความยาวรวม 748.00 ม.

39
39

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

งบ
ประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

กองช่าง

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ.2561

40

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2560

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)
2. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 2.1 เพื่อให้ประชาชนในตาบลห้วยกะปิได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

6

โครงการก่อสร้างถนน -โดยก่อสร้างผิวจราจร
1,129,000 ม.6 ต.ห้วยกะปิ
คสล.พร้อมวางท่อ
คสล.กว้าง 4.00 ม.ยาว
ระบายน้า คสล.สายอยู่ 180.00 ม.หนา 0.15ม.
วัฒนะ(บ้านลุงกัง)
หรือคิดเป็นพื้นที่ดาเนินการ
ไม่น้อยกว่า 720.00 ตร.ม.
และวางท่อระบายน้า คสล.
ขนาด Ø 0.60 ม.พร้อมบ่อ
พัก คสล.ความยาวรวมบ่อ
พัก 184.00 ม.วางท่อ
ระบายน้า คสล.ขนาด Ø
0.40 ม.พร้อมบ่อพัก คสล.
ความยาวรวมบ่อพัก 16.32
ม.

40

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

งบ
ประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

กองช่าง

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ.2561

41

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2560

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)
2. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 2.1 เพื่อให้ประชาชนในตาบลห้วยกะปิได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

7

โครงการก่อสร้าง
-โดยก่อสร้างผิวจราจร คสล.ก 1,348,000 ม.6 ต.ห้วยกะปิ
ถนน คสล.พร้อมวาง ว้าง 4.00 ม.ยาว 220.00 ม.
ท่อระบายน้า คสล. หนา 0.15 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่
สายวสิกรัตน์ 2
ดาเนินการไม่น้อยกว่า 880.00
ตร.ม. และวางท่อระบายน้า
คสล.ขนาด Ø 0.60 ม.พร้อมบ่อ
พัก คสล.ความยาวรวมบ่อพัก
213.00 ม. วางท่อระบายน้า
คสล.ขนาด Ø 0.40 ม.พร้อมบ่อ
พักคสล. ความยาวรวมบ่อพัก
21.76 ม.

41
41

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม
198,000

งบ
ประมาณ
ม.6 ต.ห้วยกะปิ

สถานที่
ดาเนินการ

กองช่าง

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ.2561

42

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2560

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)
2. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 2.1 เพื่อให้ประชาชนในตาบลห้วยกะปิได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

8

โครงการก่อสร้างถนน
คสล.พร้อมวางท่อ
ระบายน้า คสล.สาย
ไหหลา 4

-โดยก่อสร้างผิวจราจร คส
ล.กว้าง 4.00 ม.ยาว
30.00 ม.หนา 0.15 ม.
หรือคิดเป็นพื้นที่
ดาเนินการไม่น้อยกว่า
120.00 ตร.ม.และวางท่อ
ระบายน้า คสล.ขนาด Ø
0.60 ม.พร้อมบ่อพัก คสล.
ความยาวรวมบ่อพัก
29.00 ม. วางท่อระบาย
น้า คสล.ขนาด Ø 0.40 ม.
พร้อมบ่อพัก คสล.ความ
ยาวรวมบ่อพัก 5.44 ม.

42

โครงการ/กิจกรรม

กองช่าง

หน่วย
ดาเนินการ

1,621,000 ม.7 ต.ห้วยกะปิ

กองช่าง

สถานที่
ดาเนินการ

1,333,000 ม.7 ต.ห้วยกะปิ

งบ
ประมาณ

พ.ศ.2561

43

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2560

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)
2. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 2.1 เพื่อให้ประชาชนในตาบลห้วยกะปิได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

9 โครงการก่อสร้าง
-โดยก่อสร้างผิวจราจร คส
ถนน คสล.สายเขา ล.กว้าง 5.00 ม.ยาว 526.00
พงเสือ (ช่วงบ้านลุง ม.หนา 0.15 ม.หรือคิดเป็น
ปรุง)
พื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า
2,630.00 ตร.ม.
10 โครงการก่อสร้าง
-โดยก่อสร้างผิวจราจร คส
ถนน คสล.สายคีรี
ล.กว้าง 6.00 ม.ยาว 300.00
นคร10/2 (หลัง
ม.หนา 0.20 ม.หรือคิดเป็น
บริษัท ซี.ที.โบนันซ่า) พื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า
1,800.00 ตร.ม.

43
43

โครงการ/กิจกรรม

-โดยก่อสร้างราวกันตก
GUARD RAIL ตามแบบ
มาตรฐานกรมทางหลวง
ชนบท ความยาวรวม
272.00 ม.

-โดยก่อสร้างรางระบายน้า
รูปตัวยู กว้าง 0.50 ม.ยาว
76.00 ม.หนา 0.10 ม.

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม
ม.7 ต.ห้วยกะปิ

กองช่าง

หน่วย
ดาเนินการ

440,000

กองช่าง

สถานที่
ดาเนินการ

485,000

ม.4-ม.7 ต.ห้วย
กะปิ

งบ
ประมาณ

พ.ศ.2561

44

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2560

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)
2. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 2.1 เพื่อให้ประชาชนในตาบลห้วยกะปิได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

11 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ารูปตัวยูซอย
แยกจากคีรีนคร 9/1
(บริเวณบ่อขยะเก่าหลัง
บ้านยายม่วย)
12 โครงการก่อสร้างราวกัน
ตก GUARD RAILริม
ถนนสายคีรีนคร 8,คีรี
นคร 10 ,สายมาบหวาย
และสายชากพุดซา 1

44

โครงการ/กิจกรรม

722,000

งบ
ประมาณ
ม.6 ต.ห้วยกะปิ

สถานที่
ดาเนินการ

กองช่าง

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ.2561

45

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2560

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)
2. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 2.1 เพื่อให้ประชาชนในตาบลห้วยกะปิได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

13 โครงการก่อสร้างถนน
โดยก่อสร้างผิวจราจร คส
คสล.พร้อมวางท่อระบาย ล.กว้าง 4.00 ม.ยาว
น้า คสล.สายซอยยินดี
180.00 ม.หนา 0.15 ม.
หรือคิดเป็นพื้นที่
ดาเนินการไม่น้อยกว่า
720.00 ตร.ม.และวางท่อ
ระบายน้า คสล.ขนาด Ø
0.40 ม.พร้อมบ่อพัก คสล.
ความยาวรวมบ่อพัก13.60
ม.พร้อมปรับปรุงบ่อพัก
คสล.เดิม จานวน 16 บ่อ

45
45

โครงการ/กิจกรรม

โครงการจัดทาปูาย
บอกชื่อถนน,ซอยใน
เขต ทต.ห้วยกะปิ
โครงการติดตั้งปูาย
เตือนเขตโรงเรียน
(ไฟกระพริบ)

พ.ศ.2561

46

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2560

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)

กองช่าง

หน่วย
ดาเนินการ

500,000

ม.1 - ม.7
ต.ห้วยกะปิ

กองช่าง

สถานที่
ดาเนินการ

150,000

ม.4 และ ม.7
ต.ห้วยกะปิ

งบ
ประมาณ

-โดยทาการติดตั้งปูายเตือนเขต
โรงเรียน(ไฟกระพริบ) หน้า
โรงเรียนบ้านชากพุดซา และ
โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียน จานวน
6 จุด

สานักปลัด

-โดยทาเป็นปูายเหล็กพร้อม
เสาเหล็ก ทาสีตกแต่ง

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

2. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 2.2 เพื่อขยายเขตประปา ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

1
2

3

โครงการก่อสร้างโรง
จอดรถภายใน
เทศบาลตาบลห้วย
กะปิ

-ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์
1,163,000
สานักงาน
โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ
เทศบาลตาบล
กว้าง4.80 ม. ยาว 41.00 ม.
ห้วยกะปิ
หรือคิดเป็นจานวนรถยนต์ที่
สามารถจอดได้จานวน 11 คัน

46

โครงการ/กิจกรรม

-ก่อสร้างอาคาร คสล.ชัน้
เดียวขนาดกว้าง 7.00 ม.
ยาว 14.00 ม.

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

สานักปลัด

หน่วย
ดาเนินการ

680,000

ศาชาประชาคม
ตาบลห้วยกะปิ

สานักปลัด

สถานที่
ดาเนินการ

3,500,000

สานักงาน
เทศบาลตาบล
ห้วยกะปิ

งบ
ประมาณ

พ.ศ.2561
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ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2560

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)
2. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 2.2 เพื่อขยายเขตประปา ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

4

5

โครงการก่อสร้าง
อาคารเก็บพัสดุ
บริเวณศาลา
ประชาคมตาบลห้วย
กะปิ
โครงการปรับปรุง
อาคารสานักงาน
เทศบาลตาบลห้วย
กะปิ
-โดยทาการขยายหลังคา
พร้อมเปลี่ยนกระเบื้องมุง
หลังคาทั้งหมดและต่อเติม
ห้องทางานปลัดเทศบาล,
ต่อเติมห้องทางานกองช่าง,
ห้องทางานสานัก
ปลัดเทศบาล, ห้องทางาน
กองคลัง, พร้อมทาสีภายใน
ภายนอกอาคารทั้งหมด

47
47

โครงการ/กิจกรรม

จัดซื้อตู้ล็อคเกอร์
ขนาด 6 ช่อง
จานวน 3 ตู้
จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด
2 บาน จานวน 2 ตู้

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

3,000

สถานที่
ดาเนินการ

กองการศึกษา

- ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้ล็อคเกอร์ 19,500 กองการศึกษา
ขนาด 6 ช่อง มีกุญแจ มีมือจับชนิด
ฝัง จานวน 3 ตู้ๆละ6,500 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เหล็กขนาด 11,000 กองการศึกษา
2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชัน้
ปรับระดับ 3 ชิ้น จานวน 2 ตู้ๆละ
5,500 บาท

งบ
ประมาณ

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ.2561

48

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2560

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ)
3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 3.1 เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและทันสมัย
3.1 แผนงานการศึกษา
ที่

1

2

3

จัดซื้อจอภาพแบน - ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจอภาพแบน
LCD หรือ LED
LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 19 นิ้ว รองรับความละเอียดไม่น้อย
นิ้ว จานวน 1 จอ
กว่า 1366x768 Pixel จานวน 1
จอๆละ 3,000 บาท

48

2
จัดซื้อเครื่องพิมพ์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องพิมพ์

โครงการ/กิจกรรม

3

จัดซื้อเก้าอี้ล้อเลื่อน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

8,600

7,700

16,000

กองคลัง

กองคลัง

กองคลัง

กองคลัง

กองคลัง

กองคลัง

กองคลัง

กองคลัง

กองคลัง

หน่วย
ดาเนินการ

4,500

กองคลัง

สถานที่
ดาเนินการ

15,000

งบ
ประมาณ

พ.ศ.2561

49

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2560

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ)
3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 3.1 เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและทันสมัย
3.2 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
ที่

4
จัดซื้อตู้ไม้

1

5

- เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานสานักงาน จานวน 1 เครื่อง
-เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึก (Inkjet) จานวน 1
เครื่อง
-เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (INK Tank
Printer) จานวน 2 เครื่องๆละ
4,300 บาท
-เก้าอีส้ าหรับผู้บริหาร จานวน 1
ตัวๆละ 4,500
-ตู้ไม้ 3 ช่อง จานวน 25 ตู้ๆละ
600 บาท

49
49

จัดซื้อตู้เหล็ก

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

23,700

กองคลัง

กองคลัง

กองคลัง

กองคลัง

กองคลัง

หน่วย
ดาเนินการ

5,400

กองคลัง

สถานที่
ดาเนินการ

38,000

งบ
ประมาณ

พ.ศ.2561

50

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2560

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ)
3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 3.1 เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและทันสมัย
3.2 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

6
จัดซื้อพัดลมติดผนัง

โครงการ/กิจกรรม

7
รถจักรยานยนต์

ที่

8

- ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก จานวน 3 ตูๆ้
ละ 7,900 บาท
-พัดลมติดผนัง ขนาดใบพัด 18
นิ้ว จานวน 3 ตัวๆละ 1,800
บาท
-รถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี
จานวน 1 คัน

50

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

-จัดซื้อเก้าอี้สาหรับบริการ
ประชาชน มีพนักพิง บุด้วย
ฟองน้า โครงขาทาจากเหล็ก
จานวน 20 ตัวๆละ 600 บาท
-จัดซื้อเก้าอี้สาหรับพนักงาน
เจ้าหน้าที่ มีล้อเลื่อน มีพนักพิง
และที่วางแขน จานวน 3 ตัวๆ
ละ 3,500 บาท
-จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิด
แขวน ขนาด 30,000 บีทียู
จานวน 1 เครื่องๆละ 40,200
บาท

12,000

สานักงาน
เทศบาลตาบล
ห้วยกะปิ

สานักปลัด

สานักปลัด

หน่วย
ดาเนินการ

10,500

สานักงาน
เทศบาลตาบล
ห้วยกะปิ

สานักปลัด

สถานที่
ดาเนินการ

40,200

สานักงาน
เทศบาลตาบล
ห้วยกะปิ

งบ
ประมาณ

พ.ศ.2561

51

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2560

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ)
3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 3.1 เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและทันสมัย
3.2 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
ที่

9

จัดซื้อเก้าอี้สาหรับ
บริการประชาชน

10 จัดซื้อเก้าอี้สาหรับ
พนักงานเจ้าหน้าที่
11 จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ
สาหรับห้องสานัก
ปลัด

51
51

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

880,000

5,800

5,800

งบ
ประมาณ
สานักงาน
เทศบาลตาบล
ห้วยกะปิ
สานักงาน
เทศบาลตาบล
ห้วยกะปิ
ตาบลห้วยกะปิ

สถานที่
ดาเนินการ

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ.2561

52

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2560

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ)
3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 3.1 เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและทันสมัย
3.2 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
ที่

12 จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร -จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบาน
แบบบานเลื่อน
เลื่อน จานวน 1 ตู้ๆละ 5,800
บาท
13 จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร -จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบาน
แบบบานทึบ
ทึบ จานวน 1 ตู้ๆละ 5,800
บาท
14 จัดซื้อชุดลูกข่าย
-จัดซื้อชุดลูกข่ายเครื่องรับวิทยุ
เครื่องรับวิทยุระบบ ระบบกระจายเสียงชนิดไร้สาย
กระจายเสียงชนิดไร้ ระบบUHF-FMเครื่องรับ 15 ชุด
สายระบบ UHF-FM

52

โครงการ/กิจกรรม

-ติดตั้งกล้องวงจรปิดชนิด
เครือข่ายแบบมุมมองคงที่
สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
แบบที่ 3 ราคา 43,000 บาท
จานวน 16 กล้อง
-จัดอบรมสัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงาน ของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
ที่ปรึกษาและเลขานุการ
นายกเทศมนตรี ข้าราชการ
และลูกจ้าง ของเทศบาล
ตาบล
ห้วยกะปิ

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม
ตาบลห้วยกะปิ

สานักปลัด

สถานที่ดาเนินการ

4,400,000

สานักปลัด

หน่วย
ดาเนินการ

500,000

เทศบาลตาบลห้วย
กะปิและฝึกอบรม
นอกสถานที่

งบ
ประมาณ

พ.ศ.2561

53

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2560

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ)
3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 3.1 เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและทันสมัย
3.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

15 ติดตั้งกล้องวงจรปิด
ภายในตาบลห้วย
กะปิ
16 โครงการอบรมสัมนา
และทัศนศึกษาดูงาน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ที่ปรึกษาและ
เลขานุการ
นายกเทศมนตรี
ข้าราชการและ
ลูกจ้างเทศบาลตาบล
ห้วยกะปิ

53
53

สานักปลัด

สถานที่ดาเนินการ

200,000

สานักงานเทศบาล
ตาบลห้วยกะปิ

สานักปลัด

หน่วย
ดาเนินการ

20,000

เทศบาลตาบลห้วย
กะปิและฝึกอบรม
นอกสถานที่

งบ
ประมาณ

พ.ศ.2561

54

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2560

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ)
3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 3.1 เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและทันสมัย
3.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

-วารสาร /รายงานประจาปี ของ
เทศบาล

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

17 โครงการจัดทา
วารสารเทศบาล
-จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิก
และพนักงานของเทศบาลตาบล
ห้วยกะปิ

ที่

18 โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม
จริยธรรมแก่
ผู้บริหาร สมาชิก
และพนักงานของ
เทศบาลตาบลห้วย
กะปิ

54

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

20,000

เขตเทศบาลตาบล
ห้วยกะปิ

กองคลัง

กองคลัง

สถานที่ดาเนินการ

40,000

เขตเทศบาลตาบล
ห้วยกะปิ

กองคลัง

หน่วย
ดาเนินการ

10,000

เขตเทศบาลตาบล
ห้วยกะปิ

งบ
ประมาณ

พ.ศ.2561

55

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2560

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ)
3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 3.1 เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและทันสมัย
3.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

19 โครงการจัดทา
-จัดทาคู่มือติดต่อชาระภาษี
คู่มือติดต่อชาระ
เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึง
ภาษี
วิธีการและกาหนดเวลาการ
ชาระภาษี
20 โครงการจัดทาสื่อ -จัดทาปูายประชาสัมพันธ์, แผ่น
ประชาสัมพันธ์
แผ่นพับ, จดหมายข่าว ฯลฯ
เกี่ยวกับการจัดเก็บ กาหนดระยะเวลายื่นแบบและ
ภาษี
สถานทีช่ าระภาษี
21 โครงการออก
-ออกหน่วยเคลื่อนที่รับชาระ
หน่วยเคลื่อนที่รับ ภาษีและให้คาปรึกษาแนะนา
ชาระภาษี
เกี่ยวกับภาษีบารุงท้องที่ ปูาย
โรงเรือนและที่ดิน

55
55

7,000

4,500

สานักงานเทศบาล
ตาบลห้วยกะปิ

สานักงานเทศบาล
ตาบลห้วยกะปิ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

สถานที่ดาเนินการ

55,000

สานักงานเทศบาล
ตาบลห้วยกะปิ

กองช่าง

หน่วย
ดาเนินการ

15,000

สานักงานเทศบาล
ตาบลห้วยกะปิ

งบ
ประมาณ

พ.ศ.2561

56

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2560

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ)
3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 3.1 เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและทันสมัย
3.3 แผนงานเคหะและชุมชน

จัดซื้อเก้าอี้สาหรับ
ผู้บริหาร

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

1
จัดซื้อเก้าอี้สาหรับ
พนักงานเจ้าหน้าที่

ที่

2
รถจักรยานยนต์

รอกแม่แรงชนิดแขวน

3
4

-จัดซื้อเก้าอี้มีล้อเลื่อน มีพนักพิง
และที่วางแขน สาหรับผู้บริหาร
จานวน 1 ตัวๆละ 4,500 บาท
-จัดซื้อเก้าอี้มีล้อเลื่อน มีพนักพิง
และที่วางแขน จานวน 2 ตัวๆ
ละ 3,500 บาท
-จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด
120 ซีซี จานวน 1 คันๆละ
55,000
-จัดซื้อรอกแม่แรงชนิดแขวน
ขนาด 3 ตัน จานวน 1 ชุดๆละ
15,000

56

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

เครื่องตัดหญ้า

-จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น
จานวน 1 เครื่องๆละ 14,000 บาท
17,000

14,000

สานักงานเทศบาล
ตาบลห้วยกะปิ

สานักงานเทศบาล
ตาบลห้วยกะปิ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

สถานที่ดาเนินการ

16,000

สานักงานเทศบาล
ตาบลห้วยกะปิ

กองช่าง

หน่วย
ดาเนินการ

11,600

สานักงานเทศบาล
ตาบลห้วยกะปิ

งบ
ประมาณ

พ.ศ.2561

57

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2560

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ)
3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 3.1 เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและทันสมัย
3.3 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

6

เครื่องสแกน
คอมพิวเตอร์

โครงการ/
กิจกรรม

7

คอมพิวเตอร์
สาหรับงาน
สานักงาน

-จัดซื้อเครื่องสแกนเอกสาร ขนาด
A3 สามารถพิมพ์การะดาษขนาดA
3 ได้ จานวน 1 เครื่องๆละ 17,000
บาท
-จัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานสานักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่องๆละ
16,000 บาท
-จัดซื้อเครื่องสารองฟูา ขนาด
1KVA จานวน 2 เครื่องๆละ 5,800

5

8
เครื่องสารองไฟฟูา
ขนาด 1KVA

57
57

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

หน่วย
ดาเนินการ

6,000

สานักงาน
กอง
เทศบาลตาบล สาธารณสุข
ห้วยกะปิ

สถานที่
ดาเนินการ

3,500,000

ตาบลห้วยกะปิ
กอง
สาธารณสุข

งบ
ประมาณ

พ.ศ.2561

58

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2560

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ)
3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 3.4 เพื่อให้ประชาชนในตาบลห้วยกะปิได้มีส่วนร่วมในการร่วมพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานอื่น
3.4 แผนงานสาธารณสุข
ที่

1

2

จัดซื้อเก้าอี้สาหรับ - จัดซื้อเก้าอี้สาหรับบริการ
บริการประชาชน ประชาชนมีพนักพิง บุด้วย
ฟองน้า โครงขาทาจากเหล็ก
จานวน 10 ตัวๆละ600 บาท
จัดซื้อรถบรรทุก
- จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย
ขยะมูลฝอยชนิด 6 ชนิด 6 ล้อ แบบอัดท้ายความ
ล้อ แบบอัดท้าย
จุไม่น้อยกว่า 14 ลูกบาศก์
เมตร เครื่องยนต์มีกาลัง
แรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240
แรงม้า ตู้บรรทุกมูลฝอยมี
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 14
ลูกบาศก์เมตร

58

โครงการ/กิจกรรม

โครงการส่งเสริมการ -จัดเวทีประชาคม
จัดเวทีประชาคม
โครงการจัดทาแผน
ชุมชน
- จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้
เกี่ยวกับการจัดทาแผนชุมชน
ให้แก่คณะกรรมการชุมชน
ประชาชนในชุมชนผู้ที่เกี่ยวข้อง
- จัดการเลือกตั้ง กรณีที่มีการ
เลือกตั้งทั่วไป เช่น การเลือกตั้ง
นายเทศมนตรี , สท. สส. ฯลฯ
-เพื่อสนับสนุนการ บูรณาการ
งานทะเบียนอาเภอเมืองชลบุรี

20,000

50,000

ตาบลห้วยกะปิ สานักปลัด

ตาบลห้วยกะปิ สานักปลัด

ตาบลห้วยกะปิ สานักปลัด

หน่วย
ดาเนินการ

50,000

สถานที่
ดาเนินการ

76,200

สนับสนุนสานัก สานักปลัด
ทะเบียนอาเภอ
เมืองชลบุรี

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
งบ
ประมาณ

พ.ศ.2561

59

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2560

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ)
3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 3.4 เพื่อให้ประชาชนในตาบลห้วยกะปิได้มีส่วนร่วมในการร่วมพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานอื่น
3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

1
2

3
4

โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง
โครงการสนับสนุน
การ บูรณาการงาน
ทะเบียนอาเภอเมือง
ชลบุรี

59
59

โครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

ตาบลห้วยกะปิ สานักปลัด

300,000 ตาบลห้วยกะปิ สานักปลัด

30,000

75,000 กาชาดจังหวัด สานักปลัด
ชลบุรี
150,000 ตาบลห้วยกะปิ สานักปลัด

งบ
ประมาณ

พ.ศ.2561

60

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2560

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ)
3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 3.4 เพื่อให้ประชาชนในตาบลห้วยกะปิได้มีส่วนร่วมในการร่วมพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานอื่น
3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

5 โครงการสนับสนุนกิจกรรม
สนับสนุนกิจกรรมเหล่า
เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
กาชาดจังหวัดชลบุรี
6 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน -เพื่อเพิ่มพูนความรู้ของ
ความรู้ของกลุ่มพัฒนาสตรี
กลุ่มพัฒนาสตรี
7 โครงการอบรมให้ความรู้
-จัดอบรมให้ความรู้แก่
เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พนักงานเทศบาล
ของราชการพ.ศ.2540
ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับ
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการพ.ศ.2540
8 โครงการสนับสนุนการส่งเสริม - อบรมศึกษาดูงาน
และเพิ่มประสิทธิภาพการ
โครงการตามแนวทาง
ดาเนินงานของคณะกรรมการ เศรษฐกิจพอเพียง
หมู่บ้าน

60

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

180,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

ตาบลห้วยกะปิ สานักปลัด

ตาบลห้วยกะปิ สานักปลัด

10,871,000 ตาบลห้วยกะปิ สานักปลัด

1,772,000

งบ
ประมาณ

พ.ศ.2561

61

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2560

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ)
3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 3.4 เพื่อให้ประชาชนในตาบลห้วยกะปิได้มีส่วนร่วมในการร่วมพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานอื่น
3.6 แผนงานงบกลาง

1

โครงการเบี้ย
ยังชีพผู้พิการ

โครงการ/กิจกรรม

2

โครงการเบี้ย
ยังชีพผูส้ ูงอายุ

ที่

3

โครงการเบี้ย
ยังชีพผูป้ ุวยเอดส์

- สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับ
คนพิการในเขตเทศบาลตาบล
ห้วยกะปิ
-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบล
ห้วยกะปิ
-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับ
ผู้ปุวยเอดส์ในเขตเทศบาล
ตาบลห้วยกะปิ

61
61

โครงการ/กิจกรรม

-ประชาชนในเขตเทศบาล
ตาบลห้วยกะปิทไี่ ด้รับ
ความเดือดร้อนจากภัย
ธรรมชาติอื่นๆ

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม
25,000

งบ
ประมาณ
ตาบลห้วยกะปิ

สถานที่
ดาเนินการ

สานักปลัด

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ.2561

62

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2560

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 4.1 เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

1

โครงการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง การบรรเทาสา
ธารณภัยและภัย
ธรรมชาติอื่นๆ

62

โครงการ/กิจกรรม

-การลดขยะในชุมชน

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม
30,000

งบ
ประมาณ

หน่วย
ดาเนินการ

ตาบลห้วยกะปิ
กอง
สาธารณสุขฯ

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ศ.2561

63

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2560

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 4.2 เพื่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4.2 แผนงานสาธารณสุข
ที่

1

โครงการจัดการขยะ
แบบครบวงจร

63
63

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

สานักปลัด

หน่วย
ดาเนินการ

50,000

ภายในตาบล
ห้วยกะปิ

สานักปลัด

สถานที่
ดาเนินการ

50,000

ภายในตาบล
ห้วยกะปิ

งบ
ประมาณ

พ.ศ.2561

64

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2560

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวส่งเสริมกิจกรมการท่องเทีย่ ว)
5. ภายใต้ยุทธศาสตร์การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 5.1 เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในตาบล
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

1

2

โครงการพัฒนาแหล่ง -ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
ท่องเที่ยวภายในตาบล บริเวณแหล่งท่องเที่ยว
ห้วยกะปิ
ภายในตาบล จานวน 1
แห่ง
-จัดทาปูายบอกทางและ
ปูายประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว
โครงการจัดทาปูาย
บอกทางเส้นทาง
ท่องเที่ยวภายใน
จังหวัดชลบุรี

*****************************************************************
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