
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                  
                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 



สารบญั 
 

 
                       หนา้ 

 

สว่นที ่ 1 บทนำ 

   1.1 บทนำ          1 

    1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน       1 

    1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน      2 

    1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน       2 
 
สว่นที ่ 2 บญัชโีครงการ 

   2.1 บัญชสีรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.01)   3 

    2.2 บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.02)    6 

    2.3 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับท่ีไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
(แบบ ผด.02/1)                  16 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สว่นที ่1 บทนำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1 บทนำ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนดำเนินงานน้ัน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึง รายละเอียดแผนงาน 
โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ
นั้น โดยแผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณน้ัน 

แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารท่ีระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท้ังหมด ท่ีจะดำเนินการใน 
ปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและ     
มีการบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ
ในแผนการดำเนินงาน ซ่ึงจะทำให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเม่ือสิ้นปีงบประมาณน้ัน มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากขึ้น 

 

1.2 วตัถปุระสงค์ของแผนการดำเนนิงาน 
(1) เพ่ือแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมท้ังหมดที่ดำเนินงาน 
(2) เพ่ือสรุปขอ้มูลเป็นเอกสารระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท้ังหมด ท่ีดำเนินการในปีงบประมาณ         
(3) เพ่ือรวบรวมข้อมูลของทุกหน่วยงาน จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(4) เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากย่ิงขึ้น 
(5) เพ่ือความสะดวกในการติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปีงบประมาณ 
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1.3 ขั้นตอนการจดัทำแผนการดำเนนิงาน 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
ข้อ 26 การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังน้ี 

 (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีดำเนินการใน
พ้ืนท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการดำเนินงาน ท้ังนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

ข้อ 27 วรรคหนึ่ง แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีต้องดำเนินการ
ในพ้ืนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น วรรคสอง การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไข
แผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 

1.4 ประโยชนข์องแผนดำเนนิงาน 
(1) เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือช่วยให้การควบคุมการดำเนินงาน

ตามแผนงานและโครงการพัฒนาเป็นไปอย่างเหมาะสม สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(2) เป็นมาตรการท่ีแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรม ที่ดำเนินการจริง
ทั้งหมดในพ้ืนท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น   

(3) การจัดทำแผนการดำเนินงานเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลเมื่อสิน้ปีงบประมาณมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

(4) สามารถแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
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สว่นที ่2 บญัชโีครงการ 

2.1 บญัชีสรปุจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.01) 
2.2 บญัชจีำนวนโครงการพฒันาทอ้งถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.02) 
2.3 บญัชีจำนวนครภุณัฑส์ำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถิน่ (แบบ ผด.02/1)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน 11 32.35% 2,820,800 18.57% กองช่าง

สะพาน ท่อระบายน้ํารางระบายน้ํา และงานอาคาร)

1.2 แผนงานการเกษตร (การจัดให้มีแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค 1 2.94% 125,000 0.82% กองช่าง

และการเกษตรอย่างเพียงพอ)

รวม 12 35.29% 2,945,800 19.39%  -

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงาน

2.1 แผนงานงบกลาง (การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส 3 8.82% 7,140,000 47.01% สํานักปลัด

ในสังคม และครอบครัว)

2.2 แผนงานด้านศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (การพัฒนากีฬา 1 2.94% 20,000 0.13% กองการศึกษา

และนันทนาการ)

2.3 แผนงานสาธารณสุข (การพัฒนาการบริการสาธารณสุข สุขภาพอนามัย 5 14.71% 572,000 3.77% สํานักปลัด

และสุขาภิบาลชุมชน) 

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (การส่งเสริมสนับสนุน กลุ่ม องค์กร 3 8.82% 90,000 0.59% สํานักปลัด

ภาคประชาชน และกลุ่มอาชีพต่างๆ และประชาชนทุกกลุ่มได้รับการศึกษาอบรม)

รวม 12 35.29% 7,822,000 51.50%  -

2.1 บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน  อําเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จํานวนงบประมาณ

แบบ ผด.01
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จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดส้อม
แผนงาน

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน (การดูแลรักษาความสะอาดและความเรียบร้อย 1 2.94% 50,000 0.33% สํานักปลัด

ของชุมชน/จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม 
และเสริมสร้างภูมิทัศน์ท้องถิ่น)

รวม 1 2.94% 50,000 0.33%  -
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

แผนงาน
4.1 แผนงานด้านศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (การส่งเสริมและ 1 2.94% 40,000 0.26% กองการศึกษา
พัฒนาการท่องเที่ยว)

รวม 1 2.94% 40,000 0.26%  -

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน .

5.1 แผนงานด้านศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (การส่งเสริมศาสนา  2 5.88% 70,000 0.46% กองการศึกษา/

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น) สํานักปลัด

รวม 2 5.88% 70,000 0.46%  -

2.1 บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน  อําเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จํานวนงบประมาณ

แบบ ผด.01
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จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการ
แผนงาน

6.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป (การพัฒนาบุคลากรฯ/การพัฒนาอุปกรณ์ฯ) 4 11.76% 4,236,000 27.89% สํานักปลัด/กองคลัง

6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (การพัฒนาระบบฐานข้อมูล 1 2.94% 10,000 0.07% สํานักปลัด

และการจัดทําแผนของเทศบาล)
6.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (การพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทา 1 2.94% 15,000 0.10% สํานักปลัด

สาธารณภัย)

รวม 6 17.65% 4,261,000 28.05%  -
รวมทั้งสิ้น 34 100.00% 15,188,800 100.00%  -

.

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน  อําเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จํานวนงบประมาณ

2.1 บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แบบ แบบ ผด.01
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1. ยุทธศาสตร์...การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. 62,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง

ซ.ข้างโรงยาง เชื่อมต่อถนน ยาว 23 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย ต.เขาวัว

สายแม่พิมพ์  หมู่ 4 ต.เขาวัว กว่า 92 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ท้องถิ่นกรมการปกครองแบบเลขที่ ท.1-01 ไม่รวม

งานลูกรัง) พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย

2 ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น พร้อม ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. 289,900 หมู่ที่ 7 กองช่าง

ฝังท่อระบายน้ํา ซอยหน้าเขา เชื่อมต่อ คิดเป็นเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม พร้อมฝังท่อระบายน้ํา ต.พลอยแหวน

ซอยพลอยแหวน 12 หมู่ 7 คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø 0.60 ม.x 1.00 ม.

ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี จํานวน 6 ท่อน (ตามแบบมาตรฐานท้องถิ่นฯ 

  เลขที่ ท.1-04)  พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย

3 ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น กว้าง 5 ม.ยาว 200 ม. 355,500 หมู่ที่ 4 กองช่าง

ซ.ฮันนี่โฮม หมู่ 4 ต.เขาวัว คิดเป็นเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.(ตามแบบ ต.เขาวัว

อ.ท่าใหม่  จ.จันทบุรี มาตรฐานของท้องถิ่นฯ เลขที่ ท.1-04) 

พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย

พ.ศ.2563
สถานที่ดําเนินการ

2.2  บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการ

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน  อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา รางระบายน้ํา และงานอาคาร/การพัฒนาระบบจราจร/การพัฒนาระบบไฟฟ้า)

พ.ศ.2562

แบบ ผด.02แบบ ผด.02
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1. ยุทธศาสตร์...การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น กว้าง 4 ม. ยาว 200  ม. 292,500 หมู่ที่ 9 กองช่าง

ซอยนิยมานุสร 10 (บ้านเจ้นุช) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐาน ต.เขาวัว

หมู่ 9 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ท้องถิ่นฯ กรมการปกครองแบบเลขที่ ท.1-04)

(แผนฯ แก้ไข ครั้งที่ 3/2562) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย

5 ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. 292,500 หมู่ที่ 9 กองช่าง

ซอยนิยมานุสร 4 (บ้านเจ้พา) หมู่ 9 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐาน ต.เขาวัว

ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ท้องถิ่นฯ กรมการปกครองแบบเลขที่ ท.1-04

(แผนฯ แก้ไข ครั้งที่ 3/2562) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย

6 ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น ก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น กว้าง 4 ม.ยาว 260  ม. 344,800 หมู่ที่ 9 กองช่าง

ซอยบ้านนกเต็น ถ.สุขุมวิท ซอย 4 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,040 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐาน ต.เขาวัว

หมู่ 9 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ท้องถิ่นฯกรมการปกครองแบบเลขที่ ท.1-04)

 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย

7 ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลท์ติก ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหนา้ 280,000 หมู่ที่ 1 กองช่าง

คอนกรีต ทับหน้าผิวจราจรเดิม  ผิวจราจรเดิม กว้าง 4 ม.ยาว 240 ม. หนาเฉลี่ย ต.พลอยแหวน

ซอยพลอยแหวน 13/1 หมู่ 1 0.03 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960 ตร.ม. (ตามแบบ

ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี มาตรฐานของท้องถิ่นฯ เลขที่ ท.1-03) พร้อมติดตั้ง 

 ป้ายโครงการ 1 ป้าย

โครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

2.2  บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน  อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา รางระบายน้ํา และงานอาคาร/การพัฒนาระบบจราจร/การพัฒนาระบบไฟฟ้า)

แบบ ผด.02
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1. ยุทธศาสตร์...การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลท์ติก ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหนา้ 227,600 หมู่ที่ 4 กองช่าง

คอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม ผิวจราจรเดิม กว้าง 4 ม.ยาว 195 ม.หนาเฉลี่ย ต.พลอยแหวน

ซอยพลอยแหวน 31  หมู่ 4 0.03 ม. คิดเป็นเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 780 ตร.ม.

ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (ตามแบบมาตรฐานของท้องถิ่นฯ เลขที่ ท.1-03)

(แผนฯ แก้ไข ครั้งที่ 3/2562) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย 

9 ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลท์ติก ปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟลัท์ติกคอนกรีตทับหนา้ 140,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง

คอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม ผิวจราจรเดิม กว้าง 4 ม. ยาว 120 ม. หนาเฉลี่ย ต.พลอยแหวน

ถนนหลังศาลเจ้าห้วยระกํา 0.03 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม.

ผ่านหน้าบ้านอาจารย์อรุณ หมู่ 6 (ตามแบบมาตรฐานของท้องถิ่นฯ เลขที่ ท.1-03)

ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย 

10 ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. กว้าง 1.75 ม. 356,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง

ถ.หลังบ้านนายสายัณห์ หมู่ 6 สูง 0.31 ม. หนา 0.12 ม. ยาว 200 ม. พร้อม ต.เขาวัว

ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ติดตั้งป้าย โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบ

(แผนฯ แก้ไข ครั้งที่ 3/2562) แปลนของเทศบาล

11 ปรับปรุง หรือซ่อมแซม ปรับปรุงหรือซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล 180,000 ทต.เขาวัว-พลอยแหวน กองช่าง

ไฟฟ้าสาธารณะ ตําบลเขาวัว-พลอยแหวน 15 หมู่บ้าน

2.2  บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน  อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

โครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา รางระบายน้ํา และงานอาคาร/การพัฒนาระบบจราจร/การพัฒนาระบบไฟฟ้า)

แบบ ผด.02
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณ บ่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 125,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง

ศาลาเขาน้อย หมู่ที่ 6 ต.พลอยแหวน 70 ม. (ใช้ท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก.) พร้อมติดตั้ง ต.พลอยแหวน

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี) เครื่องสูบน้ําขนาด 1.5 แรงม้า จํานวน 1 เครื่อง

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 สนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ สนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ จํานวน 747 คน 5,934,000 ทต.เขาวัว-พลอยแหวน สํานักปลัด

14 สนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่คนพิการ สนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่คนพิการ จํานวน 120คน 1,152,000 ทต.เขาวัว-พลอยแหวน สํานักปลัด

15 สนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ สนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 9 คน 54,000 ทต.เขาวัว-พลอยแหวน สํานักปลัด

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

16 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการกีฬา และนันทนาการ 20,000 ทต.เขาวัว-พลอยแหวน กองการศึกษา

การกีฬาและนันทนาการ สําหรับดําเนินกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการใน 

15 หมู่บ้าน

พ.ศ.2562

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ สถานที่ดําเนินการ

โครงการ

1.2 แผนงานการเกษตร (การจัดให้มีแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ)

2.2  บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน  อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

พ.ศ.2563

2. ยุทธศาสตร์...การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานงบกลาง (การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสในสังคมและครอบครัว)

1. ยุทธศาสตร์...การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (การพัฒนากีฬาและนันทนาการ)

โครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แบบ ผด.02
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2. ยุทธศาสตร์...การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานสาธารณสุข (การพัฒนาการบริการสาธารณสุข สุขภาพอนามัยและสุขาภิบาลชุมชน)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

17 โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ 100,000 ทต.เขาวัว-พลอยแหวน สํานักปลัด

ในพื้นที่ จํานวน 15 หมู่บ้าน 

18 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ดําเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 60,000 ทต.เขาวัว-พลอยแหวน สํานักปลัด

จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ให้แก่สุนัขและแมวในพื้นที่ 

19 โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์ สํารวจประชากรสุนัขและแมว ในเขตพื้นที่เทศบาล 12,000 ทต.เขาวัว-พลอยแหวน สํานักปลัด

และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ ตําบลเขาวัว-พลอยแหวน จํานวน 15 หมู่บ้าน

สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย (สํารวจจํานวนสุนัขและแมวปีละ 2 ครั้ง)

จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

20 โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ดําเนินโครงการพระราชดําริที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน 300,000 ทต.เขาวัว-พลอยแหวน สํานักปลัด

สาธารณสุข เช่น 1.โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน

พระราชประสงค์ 2.โครงการสืบสานพระราชปณิธาน

สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 3.การควบคุมโรคขาด

สารอาหารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี 4.การปรับปรุงภาวะโภชนาการ

และสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี 5.การส่งเสริมโภชนาการและ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.2  บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

พ.ศ.2562

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน  อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

โครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2563

แบบ ผด.02
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2. ยุทธศาสตร์...การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานสาธารณสุข (การพัฒนาการบริการสาธารณสุข สุขภาพอนามัยและสุขาภิบาลชุมชน)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี 6.การควบคุมโรคหนอนพยาธิ 

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี

7.การควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 8.การพัฒนาระบบ

สุขาภิบาลในโรงเรียน และชุมชน ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 9.โครงการตรวจ

สุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 10.โครงการช่วยลดการ

ติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ

พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

11.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด

To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน

/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อหญิงอุบลรัตนราชกัญญา

 สิริวัฒนาพรรณวดี 12.โครงการสัตว์ปลอดโรค

คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า

วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 13.หรือโครงการ

ตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขอื่นๆ

โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถานที่ดําเนินการ

2.2  บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน  อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

แบบ ผด.02
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2.3 แผนงานสาธารณสุข (การพัฒนาการบริการสาธารณสุข สุขภาพอนามัยและสุขาภิบาลชุมชน)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

21 อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อ อุดหนุนงบประมาณในการเพิ่มศักยภาพในการป้องกัน 100,000 จังหวัดจันทบุรี สํานักปลัด

เพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไข และแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้ศูนย์อํานวยการป้องกัน

ปัญหายาเสพติดของ ศอ.ปส.จ.จันทบุรี และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี (ศอ.ปส.จ.

(ที่ทําการปกครองจังหวัดจันทบุรี) จันทบุรี)/ที่ทําการปกครองจังหวัดจันทบุรี เป็นจํานวน  

100,000 บาท

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (การส่งเสริมสนับสนุน กลุ่ม องค์กรภาคประชาชน และกลุ่มอาชีพต่างๆ และประชาชนทุกกลุ่มได้รับการศึกษาอบรม)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

22 โครงการอบรมพัฒนาสตรีอาสา จัดกิจกรรมฝึกอบรม/สัมมนา พัฒนาศักยภาพ 30,000 ทต.เขาวัว-พลอยแหวน สํานักปลัด

เพื่อเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง ในด้านต่างๆ ของสตรีอาสาพัฒนาตําบลเขาวัว-

และชุมชนแข็งแรง พลอยแหวน จํานวน 140 คน

23 โครงการอบรม ส่งเสริมสนับสนุน จัดกิจกรรมฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 40,000 ทต.เขาวัว-พลอยแหวน สํานักปลัด

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 100 คน เพื่อเตรียมความพร้อม

เพื่อเตรียมความพร้อมในการ ในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ พร้อม 

เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สนับสนุนส่งเสริมการจัดเตรียมสภาพแวดล้อม

24 ส่งเสริมและพัฒนาสภาเด็กและ จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ 20,000 ทต.เขาวัว-พลอยแหวน สํานักปลัด

เยาวชน ทต.เขาวัว-พลอยแหวน จํานวน 5o คน

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการ สถานที่ดําเนินการ

สถานที่ดําเนินการ

2.2  บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน  อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

แบบ ผด.02
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

25 ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลรักษาความ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมในการดูแลรักษาความสะอาด 50,000 ทต.เขาวัว-พลอยแหวน สํานักปลัด

สะอาดและความเรียบร้อยของชุมชน ในพื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วม  เช่น การคัดแยกขยะ

การดูแลสิ่งแวดล้อมรอบบริเวณบ้าน/ที่อยู่อาศัย เป็นต้น

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

26 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเทศกาล จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อม 40,000 หมู่ที่ 4 กองการศึกษา

ตรุษจีน งานปิดทองพระพุทธบาทจําลอง จัดงานปิดทองพระพุทธบาทจําลอง ณ เขาพลอยแหวน ต.พลอยแหวน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

27 สนับสนุนและส่งเสริมการดําเนินการ สนับสนุนและส่งเสริมการจัดงานประเพณีวัฒนธรรม 20,000 ทต.เขาวัว-พลอยแหวน กองการศึกษา

จัดงานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ท้องถิ่น วันสําคัญทางศาสนา และประเพณีไทย เช่น

และกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและ ประเพณีสงกรานต์ ลอยกระทง จัดงานวันผู้สูงอายุ 

ประเพณีไทย วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา กิจกรรมทําบุญบ่อน้ํา

ศักดิ์สิทธิ์สระแก้ว เป็นต้น

พ.ศ.2563

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.1 แผนงานด้านศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น)

โครงการ

2.2  บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

สถานที่ดําเนินการ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

4.1 แผนงานด้านศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว)

พ.ศ.2562
โครงการ

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน  อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

โครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดส้อม

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน (การดูแลรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของชุมชน/จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างภูมิทัศน์ท้องถิ่น)

แบบ ผด.02
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

28 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนจัดกิจกรรมวันสําคัญทางรัฐพิธีและ 50,000 ทต.เขาวัว-พลอยแหวน สํานักปลัด

วันสําคัญทางรัฐพิธีและงานพิธีการต่างๆ งานพิธีการต่างๆ 

6. ยุทธศาสตร์...การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการ

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (การพัฒนาบุคลากรและองค์กร/การพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน)

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

29 โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา  -จัดการเลือกตั้งกรณีครบวาระ กรณีเลือกตั้งซ่อม 500,000 ทต.เขาวัว-พลอยแหวน สํานักปลัด

เทศบาล และนายกเทศมนตรี และอื่นๆ ตามที่กฎหมายกําหนด 

30 โครงการพัฒนาบุคลากรและเพิ่ม  -จัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน มีผู้เข้ารับการ 720,000 ทต.เขาวัว-พลอยแหวน สํานักปลัด

ประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กร อบรมและศึกษาดูงาน จํานวน 80 คน ประกอบด้วย 

คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล

พนักงานจ้าง ผู้นําหมู่บ้านกลุ่ม องค์กรต่างๆ ในพื้นที่

คณะกรรมการต่างๆ ที่มีส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

31 จ้างเหมาเอกชนดําเนินการ  -จ้างเหมาเอกชนเพื่อดําเนินงานในภารกิจต่างๆ ตาม 2,916,000 ทต.เขาวัว-พลอยแหวน สํานักปลัด

ในภารกิจต่างๆ ตามอํานาจหน้าที่ อํานาจหน้าที่ของเทศบาลตําบล อาทิ เช่น รักษาความ

ของเทศบาลตําบล สะอาดของถนน อาคาร สถานที่หรือ ทางเดินและ 

ที่สาธารณะ การรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน

การกําจัด จัดเก็บขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ฯลฯ

โครงการ

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน  อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

พ.ศ.2563
สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ.2562
โครงการ

2.2  บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

5.1 แผนงานด้านศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น)

สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แบบ ผด.02
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ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

32 โครงการจัดทําหรือทบทวนหรือปรับปรุง จัดทําหรือทบทวนหรือปรับปรุงแผนที่ภาษี 100,000 ทต.เขาวัว-พลอยแหวน กองคลัง

แผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน และทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 1 ชุด

ในเขตเทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

33 จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตําบล จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน และเวที 10,000 ทต.เขาวัว-พลอยแหวน สํานักปลัด

ประชาคมระดับตําบลในเขตเทศบาล 1 เขตเทศบาล

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

34 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ตั้งจุดอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่วง 15,000 ทต.เขาวัว-พลอยแหวน สํานักปลัด

ทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ เทศกาลต่างๆ จํานวน 1 จุด เช่น เทศกาลปีใหม่ 

เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น

 

6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (การพัฒนาระบบข้อมูลและการจัดทําแผนของเทศบาล)

พ.ศ.2562

โครงการ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

พ.ศ.2563
สถานที่ดําเนินการโครงการ

โครงการ สถานที่ดําเนินการ

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (การพัฒนาบุคลากรและองค์กร/การพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน)

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน  อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

2.2  บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

6.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (การพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แบบ ผด.02
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1. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน #REF!

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก ขนาดกว้าง 46 ซม. ลึก 61 ซม. 25,900 ทต.เขาวัว-พลอยแหวน กองคลัง

สูง 132 ซม. โดยจัดซื้อจํานวน 7 ตู้ 

ราคา 3,700 บาท/ตู้ (ตามท้องตลาดทั่วไป)

รวม 7 – 25,900 – – – – – – – – – – – – – –

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ #REF!

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาด 102,000 ทต.เขาวัว-พลอยแหวน สํานักปลัด/

สําหรับงานสํานักงาน ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท/เครื่อง กองคลัง/

โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน กองช่าง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2562 (15 มีนาคม

2562)/หรือที่เป็นปัจจุบัน ของกระทรวงดิจิทัลฯ

มีคุณลักษณะพื้นฐาน โดยสังเขป ดังนี้ 

1.มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4

แกนหลัก(4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน

ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

2.3 บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับที่ไม่ได้ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน  อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แบบ ผด.02/1
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2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ #REF!

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2.มีหน่วยความจําหลัก(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า

มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

3.มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิดSATA หรือ ดีกว่า

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid

State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 

จํานวน 1 หน่วย

4.มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย

6.มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

7.มีช่องเชื่อต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า

ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

8.มีแป้นพิมพ์และเมาส์

9.มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 

1 หน่วย

โดยจัดซื้อจํานวนทั้งหมด 6 เครื่อง (สํานักปลัด 3  

เครื่อง กองคลัง 2 เครื่อง และกองช่าง 1 เครื่อง) 

รวม 6  - 102,000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

2.3 บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับที่ไม่ได้ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน  อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แบบ ผด.02/1
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2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ #REF!

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 เครื่องสํารองไฟฟ้า เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 22,500 ทต.เขาวัว-พลอยแหวน สํานักปลัด/

ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท/เครื่อง กองคลัง/

โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน กองช่าง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2562 (15 มีนาคม

2562)/หรือที่เป็นปัจจุบัน ของกระทรวงดิจิทัลฯ

มีคุณลักษณะพื้นฐาน โดยสังเขป ดังนี้ 

1.มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA 

(480 Watts)

2.สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

โดยจัดซื้อจํานวน 9 เครื่อง (สํานักปลัด 3 เครื่อง 

กองคลัง 5 เครื่อง และกองช่าง 1 เครื่อง) 

รวม 9  - 22,500  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

รวมทั้งสิ้น 22  - 150,400  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

2.3 บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับที่ไม่ได้ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน  อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

แบบ ผด.02/1
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