ร่าง

แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕64

เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง
อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

คำนำ
แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ จัดทำ
ขึ้นเพื่อบูรณาการแผนงาน/โครงการพัฒนาของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่การดำเนินงานของเทศบาลตำบลเพชร
เมืองทอง ซึ่งแผนการดำเนินงาน มีลักษณะเป็นแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพั ฒ นาและกิ จ กรรมที่ ดำเนิ น การในพื้ น ที่ ข ององค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
ประจำปีงบประมาณนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ที่กำหนดให้ต้องแล้วเสร็จภายในสามสิบ
วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังเป็น
เครื่อ งมื อ สำคั ญ ในการบริห าร เทศบาลตำบลเพชรเมื อ งทอง เพื่ อ ควบคุ ม การดำเนิ น งานให้ เป็ น ไปอย่ าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน การประเมินผล ทั้งนี้ ยังทำ
ให้การดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มี
การประสานและบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงาน และการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/
โครงการในแผนการดำเนินงาน จะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น
เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลเพชร
เมื องทอง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จะเป็ น ประโยชน์ ในการบู รณาการแผนงาน/โครงการของ
หน่วยงานต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เศรษฐกิจและ
สังคมให้ดีขึ้นต่อไป

สำนักปลัด
เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนำ

หน้าที่
1-2

วัตถุประสงค์ของแผนกำรดำเนินงำน
ขั้นตอนกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน
ประโยชน์ของแผนกำรดำเนินงำน
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงกำร/กิจกรรม
บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรและงบประมำณ (ผด. 01)

3-4

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ (ผด. 02)
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ด้ำนสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร และโครงกำร
พื้นฐำน

5 - 13

ยุทธศำสตร์ที่ 2. ยุทธศำตร์กำรพัฒนำ ด้ำนกำรศึกษำ คุณภำพชีวิตและควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน

14 - 25

ยุทธศำสตร์ที่ 3. ยุทธศำสตร์ ด้ำนกำรพัฒนำส่งเสริมประเพณีและรัฐพิธีที่สำคัญ

26 - 28

ยุทธศำสตร์ที่ 4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ด้ำนเศรษฐกิจ

29 - 30

ยุทธศำสตร์ที่ 5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ด้ำนสิ่งแวดล้อม

31

ยุทธศำสตร์ที่ 6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ด้ำนสำธำรณสุข

32 - 34

ยุทธศำสตร์ที่ 7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ด้ำนกำรบริหำรเทศบำล และบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี

35 - 36

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น (ผด. 02/1)

37 - 39

ส่วนที่ ๑
-

บทนำ

-

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

-

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

-

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ 1
บทนำ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจัดทำแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 กำหนดให้เทศบาลตำบลจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงานเพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนา
เทศบาล ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อำเภอ และแผนชุมชน
เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ได้วางไว้ และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด 5 ข้อ 26 (2) และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 27 เทศบาล
ตำบลเพชรเมืองทอง จึงต้องดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
1.๑ แผนการดำเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึ งรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ
พัฒ นาและกิจ กรรมการพัฒ นาที่ดำเนิน การจริงทั้งหมด ในพื้น ที่องค์กรปกครองส่ว นท้อ งถิ่ น ประจำปี
งบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้ นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
ชัดเจนในการปฏิบ ัติมากขึ้น ลดความซับ ซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกั บ
หน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน
1.๒ แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้ องถิ่นเพื่อ
ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
1.๓ แผนการดำเนิ น งาน จะกำหนดรายละเอี ย ดของโครงการ/กิ จ กรรมการพั ฒ นาที่
ดำเนินการในพื้นที่ขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการ
ดำเนินงานจะมีที่มาจาก
1.๓.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงิน
อุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)
1.๓.๒ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง
โดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)
1.๓.๓ โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
1.๓.๔ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา
เห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

-3-

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
1.๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการ
ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1.๒ คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริห าร
ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน

ปีนั้น

1.๑
1.๒
1.๓
1.๔

แสดงถึงความชัดเจนในการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
แสดงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ
ง่ายต่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการ กิจกรรมใน

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

ส่วนที่ ๒
-

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

-

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ผด. 01

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลเพชรเมืองทอง อาเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
ยุทธศาสตร์

จานวน
โครงการที่
ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวนงบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณ

24
1
25

96.00
4.00
100

2,966,000.00
166,000.00
3,132,000.00

96.25
3.75
100

กองช่าง
กองการศึกษาฯ

2
5
4
4
15
6
36

5.56
13.88
11.11
11.11
41.67
16.67
100.00

270,000.00
629,770.00
450,000.00
108,000.00
3,231,148.00
12,298,342.00
16,987,260.00

1.59
3.71
2.65
0.64
19.01
72.40
100.00

สานักปลัด, กองคลัง
กองช่าง, งานป้องกันฯ
กองการศึกษา
สานักปลัด
กองการศึกษา
สานักปลัด

หน่วยงานที่ดาเนินการ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
และโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และ
ความเข้มแข็งของชุมชน
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์
2.5 แผนงานการศึกษา
2.6 แผนงานงบกลาง
รวม

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2564 หน้าที่ 3

ผด. 01

ยุทธศาสตร์
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาส่งเสริมประเพณีและรัฐพิธีที่
สาคัญ
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม
4. ยุทธศาสร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
4.2 แผนงานการเกษตร
รวม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
6.1 แผนงานสาธารณสุข
รวม
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารเทศบาล และบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
รวม
รวมทั้งสิ้น

จานวน
โครงการที่
ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวนงบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณ

3
6
9

33.33
66.67
100.00

255,000.00
350,000.00
605,000.00

42.15
57.85
100.00

สานักปลัด
กองการศึกษา

3
1
4

75.00
25.00
100.00

70,000.00
30,000.00
100,000.00

70.00
30.00
100.00

สานักปลัด
สานักปลัด

2
2

100.00
100.00

55,000.00
55,000.00

100.00
100.00

สาธารณสุข

8
8

100.00
100.00

462,000.00
462,000.00

100.00
100.00

สาธารณสุข

4
4
88

100.00
100.00
100.00

470,000.00
470,000.00
21,811,260.00

100.00
100.00
100.00

สานักปลัด

หน่วยงานที่ดาเนินการ

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2564 หน้าที่ 4

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลเพชรเมืองทอง อาเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ผด. 02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11
ข้างโรงอาหารโรงเรียนวัดทองเลื่อน

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00
เมตร ยาว 16.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า 48.00 ตารางเมตร
และลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.20
เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
งบประมาณ สถานที่
หน่วย
บาท
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
24,900 หมู่ที่ 11 กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 จาก
ถนนลาดยาง ซอยบ้านนายลาพวน
สืบจากคล้าย

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.50
236,000
เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า 455.00 ตารางเมตร
และลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.20
เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

หมู่ที่ 11

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 จากถนน
ลาดยาง ถึงบ้าน นางไฉน พลิพล

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2.50
เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า 75.00 ตารางเมตร
และลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.20
เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

หมู่ที่ 11

กองช่าง

39,000

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2564 หน้าที่ 5

ผด. 02

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 จาก คสล.
เดิม บ้านนางสุมาลี เพ็งสลิตย์

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
งบประมาณ สถานที่
หน่วย
บาท
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
218,000 หมู่ที่ 12 กองช่าง

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00
เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร
และลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.20
เมตร หรือตามสภาพพื้นที่
5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00
301,000
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 สายบ้านนาย เมตร ยาว 193.00 เมตร หนา
แฉล้ม พึ่งเสือ
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า 579.00 ตารางเมตร
และลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.20
เมตร หรือตามสภาพพื้นที่
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านนายบัว
เมตร ยาว 62.00 เมตร หนา
บุญลา ถึง บ้านนางละมาย เข็มกลัด 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า 186.00 ตารางเมตร
และลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.20
เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

96,000

หมู่ที่ 13

กองช่าง

หมู่ที่ 7

กองช่าง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2564 หน้าที่ 6

ผด. 02

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ลาดับ
งบประมาณ สถานที่
หน่วย
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
ที่
บาท
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2.50
40,000
หมู่ที่ 7 กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 จาก คสล.เดิม เมตร ยาว 31.00 เมตร หนา
ถึงบ้านนางสาวพัชรี ภูษาทอง
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า 77.50 ตารางเมตร
และลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.20
เมตร หรือตามสภาพพื้นที่
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00
120,000
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 จาก คสล.เดิม เมตร ยาว 77.00 เมตร หนา
ถึงบ้านนางวรรณี เชื้อขจร
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า 231.00 ตารางเมตร
และลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.20
เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

หมู่ที่ 7

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 จากแยกบ้าน
นายประจวบ แก้วเมือง ถึงบ้าน
นางสังวาล ชูช่อ

หมู่ที่ 8

กองช่าง

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00
เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร
และลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.20
เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

62,000

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2564 หน้าที่ 7

ผด. 02

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ลาดับ
งบประมาณ สถานที่
หน่วย
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
ที่
บาท
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2.50
75,000
หมู่ที่ 9 กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 จากถนน คสล. เมตร ยาว 58.00 เมตร หนา
เดิม - บ้านนายบรรจง ปานทอง 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า 154.00 ตารางเมตร
และลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.20
เมตร หรือตามสภาพพื้นที่
11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2.50
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 จากถนนคสล. เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา
- บ้านนายเวีย บารุงผล
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า 162.50 ตารางเมตร
และลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.20
เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

84,000

หมู่ที่ 9

กองช่าง

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00
12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเดิม คลองน้าทิ้งเชื่อมต่อ เมตร ยาว 198 เมตร หนา 0.15
หมู่ที่ 4 ถึง ถนนแสวงหา-ดอนกร่าง เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า
792.00 ตารางเมตร และลงหิน
คลุกไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร
หรือตามสภาพพื้นที่

411,000

หมู่ที่ 4

กองช่าง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2564 หน้าที่ 8

ผด. 02

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
13 โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 7
ซอยบ้านนางมณี บุญปลีก

14 โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 8
จากบ้านนางนงนุช แก้วเมือง ถึง
เขตบ้านนายจันทร์ แก้วเมือง

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
ก่อสร้างถนนดิน ฐานดิน กว้าง
4.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 3.00
เมตร ยาว 120.00 เมตร สูง
0.70 เมตร และลงหินคลุก 3.00
เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา
0.10 เมตร
ก่อสร้างถนนดิน ฐานดิน กว้าง
4.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 3.00
เมตร ยาว 90.00 เมตร สูง 0.50
เมตร และลงหินคลุก 3.00 เมตร
ยาว 90.00 เมตร หนา 0.10 เมตร

ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ กว้าง
15 โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 10 บริเวณ 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร
ประปาหมู่บ้านทุ่งแค
16 โครงการขุดลอกคลองและวางท่อ ขุดลอกคลองสภาพเดิม กว้าง 4.00
คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 บริเวณ เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 2.00
แท้งค์น้าประปา
เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีสภาพ กว้าง
4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก
2.50 เมตร และวางท่อ คสล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
จานวน 24 ท่อน และบ่อพัก 1
แห่ง

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
งบประมาณ สถานที่
หน่วย
บาท
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
84,000 หมู่ที่ 7 กองช่าง

35,000

หมู่ที่ 8

กองช่าง

230,000

หมู่ที่ 10

กองช่าง

100,000

หมู่ที่ 6

กองช่าง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2564 หน้าที่ 9

ผด. 02

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ลาดับ
งบประมาณ สถานที่
หน่วย
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
ที่
บาท
ดาเนินการ ดาเนินการ 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 โครงการขยายเขตโคมกิ่งเดี่ยว สูง ขยายเขตไฟโคมกิ่งเดี่ยว สูง 9.00 996,000 หมู่ที่
กองช่าง
9.00 เมตร แบบโซล่าเซลล์ 2 เขต เมตร แบบโซล่าเซลล์ 2 เขต
7,8,10,13

18 โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภา
เทศบาลตาบลเพชรเมืองทอง

19 โครงการปูผิวยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ทับผิวถนนคอนกรีตเดิม
หมู่ที่ 8 ถนนสายคูเมือง วัดประดับ
เข้ามาถนนเส้นทางไปห้วยไผ่

1. แยกสะพาน คสล.วัดพวงทอง
หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 13 จานวน 12
ต้น
2. แยกสะพาน หมู่ที่ 7 และหมู่ที่
10 จานวน 12 ต้น รวมจานวน
24 ต้น พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ทั้ง
2 เขต
ปรับปรุงฝ้าเพดานฉาบเรียบแบบฝ้า 240,000 เทศบาลฯ
หลุมและติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง
แบบดาวน์ไลท์ พร้อมกรุผนังภายใน
ด้วยไม้อัดสักทั้งห้องประชุมสภาฯ
กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว
225.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675
ตารางเมตร

203,000

หมู่ที่ 8

กองช่าง

กองช่าง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2564 หน้าที่ 10

ผด. 02

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ลาดับ
งบประมาณ สถานที่
หน่วย
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
ที่
บาท
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
20 โครงการปูผิวยางแอสฟัลท์ติก
กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว
150,800 หมู่ที่ 9 กองช่าง
คอนกรีต ทับผิวถนนคอนกรีตเดิม 166.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
หมู่ที่ 9 จากสวนนายสมพร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 498
กุฎีรัตน์ - กลุ่มบ้านนายสวง เกตุทอง ตารางเมตร
21 โครงการขยายเขตไฟฟ้าทาง
สาธารณะ (สายดับ) พร้อมโคมกิ่ง
หมู่ที่ 14 จากบ้านนางสมทรง
พึ่งทรัพย์ ถึงบ้านนายวิก คงแสง

ระยะทาง 600.00 เมตร
ติดตั้งกิ่งโคมไฟ จานวน 18 ต้น

288,500
อุดหนุน

หมู่ที่ 14

กองช่าง

22 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า
ระยะทาง 110.00 เมตร
(สายดับ) พร้อมโคมกิ่ง
ติดตั้งกิ่งโคมไฟ
หมู่ที่ 10 จากบ้านนางมาลี
มีแก้ว ถึงบ้านนายบุญส่ง พลอยแสง

110,000
อุดหนุน

หมู่ที่ 10

กองช่าง

23 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า
ระยะทาง 90.00 เมตร
พร้อมโคมกิ่ง หมู่ที่ 12 จากบ้าน
นายทองคา ภู่ระหงษ์ - บ้านนาง
สวาท ผ่องพึ่ง
24 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า หมู่ ระยะทาง 32.00 เมตร
ที่ 12 จากเสาไฟเดิม ถึงทางเข้า
บ้านนายจารูญ รอดจรูญ

90,000
อุดหนุน

หมู่ที่ 12

กองช่าง

32,000
อุดหนุน

หมู่ที่ 12

กองช่าง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2564 หน้าที่ 11

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลเพชรเมืองทอง อาเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ผด. 02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการก่อสร้างรั้ว
พิพิธภัณฑ์บ้านคูเมือง

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
งบประมาณ สถานที่
หน่วย
บาท
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร 166,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง
ยาว 16.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 48.00
ตารางเมตร และลงหินคลุกไหล่ทาง
ข้างละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพ
พื้นที่
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2564 หน้าที่ 13

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลเพชรเมืองทอง อาเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ผด. 02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 อบรมให้ความรู้ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

2 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สมาชิกสภา พนักงาน และ
พนักงานจ้างของเทศบาล
ตาบลเพชรเมืองทอง

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
ให้ความรู้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาล ประชาชน มีความรู้
ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
สร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล ด้านข้อมูลข่าวสาร
การบริหารจัดการป้องกันการทุจริต
อบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและ
เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และ
พนักงานจ้างของเทศบาลตาบล
เพชรเมืองทอง

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
งบประมาณ สถานที่
หน่วย
บาท
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
20,000 ทต.เพชร สานักปลัด
เมืองทอง

250,000

ทต.เพชร
เมืองทอง

สานักปลัด

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2564 หน้าที่ 14

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลเพชรเมืองทอง อาเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ผด. 02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติภารกิจตามอานาจหน้าที่
ของ อปพร. เทศบาลตาบล
เพชรเมืองทอง

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติภารกิจตาม
อานาจหน้าที่ของ อปพร. เทศบาล
ตาบลเพชรเมือง

2 การจัดการจราจร

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
งบประมาณ สถานที่
หน่วย
บาท
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
50,000 ทต.เพชร
งาน
เมืองทอง ป้องกันฯ

ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
จราจร เช่น การทาสีตีเส้น ป้ายจราจร
กระจกโค้งจราจร เสาล้มลุก ยางชะลอ
ความเร็ว เป็นต้น
3 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลด
ทางถนนช่วงเทศกาลสาคัญ
อุบัติเหตุทางถนนวันขึ้นปีใหม่ ฯลฯ
และการจัดทาป้ายรณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุต่างๆ

20,000 ภายในเขต
เทศบาล

กองช่าง

ทต.เพชร
เมืองทอง

งาน
ป้องกันฯ

4 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการฝึกอบรม
จิตอาสาภัยพิบัติประจาเทศบาล ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจา
ตาบลเพชรเมืองทอง
เทศบาลตาบลเพชรเมืองทอง

100,000 ภายในเขต สานักปลัด
เทศบาล

40,000

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2564 หน้าที่ 15

2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
5 สารองจ่าย (กรณีฉุกเฉิน)

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นเงินสารองจ่ายในกรณี
ฉุกเฉินและจาเป็นเมื่อเกิดสาธารณภัย
หรือเหตุที่ไม่สามารถคาดการณ์
ล่วงหน้าและก่อให้เกิดความเดือนร้อน
ของประชาชน

ผด. 02

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
งบประมาณ สถานที่
หน่วย
บาท
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
419,770 ภายในเขต สานักปลัด
เทศบาล

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2564 หน้าที่ 16

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลเพชรเมืองทอง อาเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ผด. 02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน
2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ลาดับ
งบประมาณ สถานที่
หน่วย
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
ที่
บาท
ดาเนินการ ดาเนินการ 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 โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา 250,000 ภายในเขต การศึกษาฯ
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด
ชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติดของ
เทศบาล
เทศบาลตาบลเพชรเมืองทอง เช่น
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องขยายเสียง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
2 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกีฬา

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ
ที่หน่วยงานอื่น ภาครัฐหรือเอกชน
ที่จัดแข่งขัน ฯลฯ

50,000 ภายในเขต การศึกษาฯ
เทศบาล

3 โครงการวันเด็กแห่งชาติ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็ก
แห่งชาติ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

100,000 ภายในเขต การศึกษาฯ
เทศบาล

4 จัดภูมิทัศน์ สร้างสวนหย่อม
และสวนสาธารณะเทศบาล
ตาบลเพชรเมืองทอง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
จัดภูมิทัศน์ สร้างสวนหย่อมและ
สวนสาธารณะเทศบาลตาบล
เพชรเมืองทอง

50,000 ภายในเขต การศึกษาฯ
เทศบาล

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2564 หน้าที่ 17

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลเพชรเมืองทอง อาเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ผด. 02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
ที่
1 อุดหนุนโครงการศูนย์
อุดหนุนตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการร่วมการช่วยเหลือ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
ประชาชนอาเภอแสวงหา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
งบประมาณ สถานที่
หน่วย
บาท
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
30,000
อาเภอ สานักปลัด
แสวงหา

2 โครงการช่วยเหลือประชาชน เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือประชาชน
ตามอานาจหน้าที่ของเทศบาล ตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบล
เพชรเมืองทอง ตามที่กฎหมาย
กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การสังคม
สงเคราะห์ (ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้)
และอื่นๆ

50,000

ภายในเขต
เทศบาล

สานักปลัด

3 อุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ (กาชาด)

8,000

สานักงาน
กาชาด
จังหวัด
อ่างทอง

สานักปลัด

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสานักงาน
กาชาด จังหวัดอ่างทอง ประจาปี
งบประมาณ 2564

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2564 หน้าที่ 18

ผด. 02

2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
4 โครงการส่งเสริมศูนย์ชุมชน
คุ้มครองเด็กในเขตเทศบาล
ตาบลเพชรเมืองทอง

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม
ศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กในเขตเทศบาล
ตาบลเพชรเมืองทอง

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
งบประมาณ สถานที่
หน่วย
บาท
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
20,000 ภายในเขต สานักปลัด
เทศบาล

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2564 หน้าที่ 19

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลเพชรเมืองทอง อาเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ผด. 02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน
2.5 แผนงานการศึกษา
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
ที่
1 จัดการเรียนการสอนของศูนย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน
พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)
สาหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี)
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
เพชรเมืองทอง จานวน 65 คน อัตรา
คนละ 1,700 บาท/ปี

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
งบประมาณ สถานที่
หน่วย
บาท
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
110,500 ศูนย์พัฒนา การศึกษาฯ
เด็กเล็ก

2 โครงการจัดงานวันสาเร็จ
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงาน
วันสาเร็จการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลเพชรเมืองทอง

30,000 ศูนย์พัฒนา การศึกษาฯ
เด็กเล็ก

3 การศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.)

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือ อัตราคนละ
200 บาท/ปี ค่าอุปกรณ์การเรียน
อัตราคนละ 200 บาท/ปี
ค่าเครื่องแบบนักรียน อัตราคนละ 300
บาท/ปี ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อัตราคนละ 430 บาท/ปี

73,450 ศูนย์พัฒนา การศึกษาฯ
เด็กเล็ก

4 โครงการกีฬาสายสัมพันธ์ศูนย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้โครงการกีฬา
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล สายสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เพชรเมืองทอง
ตาบลเพชรเมืองทอง

30,000 ศูนย์พัฒนา การศึกษาฯ
เด็กเล็ก

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2564 หน้าที่ 20

ผด. 02

2.5 แผนงานการศึกษา

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
งบประมาณ สถานที่
หน่วย
บาท
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
40,000 ศูนย์พัฒนา การศึกษาฯ
เด็กเล็ก

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
5 โครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลเพชรเมืองทอง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
เพชรเมืองทอง

6 อาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตาบลเพชร
เมืองทอง

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสาหรับ
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลเพชรเมืองทอง

318,500 ศูนย์พัฒนา การศึกษาฯ
เด็กเล็ก

7 โครงการอาหารเสริม (นม)
เด็กนักเรียนในพื้นที่เทศบาล
ตาบลเพชรเมืองทอง

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)
โรงเรียนในสังกัด สพฐ.

779,898 ภายในเขต การศึกษาฯ
เทศบาล

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน
วัดบ้านเพชร จานวน 229,944 บาท
เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน
วัดทองเลื่อน จานวน 249,106 บาท
เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน
พวงทองอุปถัมภ์ จานวน 176,295
บาท
เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
เพชรเมืองทอง จานวน 124,553 บาท

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2564 หน้าที่ 21

ผด. 02

2.5 แผนงานการศึกษา
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
ที่
8 อุดหนุนโรงรียนพวงทอง
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดหา
อุปถัมภ์ตามโครงการจัดหาครู ครูสาขาวิชาที่โรงเรียนขาดแคลน
สาขาวิชาที่โรงเรียนขาดแคลน โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
งบประมาณ สถานที่
หน่วย
บาท
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
84,000 โรงเรียน การศึกษาฯ
พวงทอง
อุปถัมภ์

9 อุดหนุนโรงเรียนวัดทองเลื่อน
ตามโครงการจ้างครูปฐมวัย

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ
จ้างครูปฐมวัย โรงเรียนวัดทองเลื่อน

84,000

โรงเรียน การศึกษาฯ
วัดทองเลื่อน

10 อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านเพชร
โครงการจ้างบุคลากรวิชา
ภาษาอังกฤษ

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ
จ้างบุคลากรวิชาภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวัดบ้านเพชร

96,000

โรงเรียน การศึกษาฯ
วัดบ้านเพชร

11 อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์

404,800

โรงเรียน การศึกษาฯ
พวงทอง
อุปถัมภ์

12 อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดทองเลื่อน

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดทองเลื่อน

572,000

โรงเรียน การศึกษาฯ
วัดทองเลื่อน

13 อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดบ้านเพชร

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดบ้านเพชร

528,000

โรงเรียน การศึกษาฯ
วัดบ้านเพชร

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2564 หน้าที่ 22

ผด. 02

2.5 แผนงานการศึกษา
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
14 อุดหนุนโรงเรียนแสวงหา
วิทยาคม โครงการอบรม
ทักษะการ Coding
เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
แห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยบอร์ด
Kidbright
15 อุดหนุนโรงเรียนแสวงหา
วิทยาคม โครงการประชัน
กลอนสดนักเรียน ประจาปี
การศึกษา 2563

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ
อบรมทักษะการ Coding เพื่อส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
ด้วยบอร์ด Kidbright

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ
ประชันกลอนสดนักเรียน ประจาปี
การศึกษา 2563

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
งบประมาณ สถานที่
หน่วย
บาท
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
40,000 โรงเรียน การศึกษาฯ
แสวงหา
วิทยาคม

40,000

โรงเรียน การศึกษาฯ
แสวงหา
วิทยาคม

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2564 หน้าที่ 23

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลเพชรเมืองทอง อาเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ผด. 02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน
2.6 แผนงานงบกลาง
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 อุดหนุนโครงการสร้าง
หลักประกันด้านรายได้
แก่ผู้สูงอายุ

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
งบประมาณ สถานที่
หน่วย
บาท
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุน 8,962,800 ภายในเขต สานักปลัด
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เทศบาล
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับ
2 อุดหนุนสาหรับโครงการ
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม สนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความพิการ
ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ

2,760,000 ภายในเขต สานักปลัด
เทศบาล

3 อุดหนุนโครงการสนับสนุนการ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับ
จัดสวัสดิการทางสังคม
สนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ผู้ป่วยเอดส์

100,000 ภายในเขต สานักปลัด
เทศบาล

4 บารุงสันนิบาตเทศบาล
ประเทศไทย

30,199

เพื่อจ่ายเป็นเงินบารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลประเทศไทย

5 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุน
สุขภาพเทศบาลตาบล
หลักประกันสุขภาพเทศบาลตาบล
เพชรเมืองทอง
เพชรเมืองทอง

90,000

จังหวัด
อ่างทอง

สานักปลัด

ภายในเขต สานักปลัด
เทศบาล

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2564 หน้าที่ 24

2.6 แผนงานงบกลาง
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
ที่
6 เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น บานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(กบท.)
(กบท.)

ผด. 02

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
งบประมาณ สถานที่
หน่วย
บาท
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
355,343 ภายในเขต สานักปลัด
เทศบาล

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2564 หน้าที่ 25

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลเพชรเมืองทอง อาเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ผด. 02

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมประเพณีและรัฐพิธีที่สาคัญ
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
ที่
1 การจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี จัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานพิธี
งานรับ-ส่งเสด็จพระมหากษัตริย์
พระบรมวงศานุวงศ์ ค่าใช้จ่ายในพิธี
ทางศาสนา หรือตลอดจนงาน
ที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการที่มี
หนังสือสั่งการ ตามระเบียบกฎหมาย
กาหนด

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
งบประมาณ สถานที่
หน่วย
บาท
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
100,000 ทต.เพชร สานักปลัด
เมืองทอง

2 อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี
อาเภอแสวงหา

อุดหนุนตามโครงการขอรับเงินอุดหนุน
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
สนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
รัฐพิธี ประจาปีงบประมาณ 2564

15,000

อาเภอ
แสวงหา

สานักปลัด

3 การดาเนินการตามนโยบาย
อาเภอ,จังหวัด,กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น และ
รัฐบาล

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตาม
นโยบายอาเภอ,จังหวัด,กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น และรัฐบาล

100,000

ทต.เพชร
เมืองทอง

สานักปลัด

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2564 หน้าที่ 26

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลเพชรเมืองทอง อาเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ผด. 02

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมประเพณีและรัฐพิธีที่สาคัญ
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 การจัดพิธีการศาสนาต่างๆ
2 โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์

3 โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา

4 โครงการประเพณีลอยกระทง

งบประมาณ สถานที่
บาท ดาเนินการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา 20,000 ภายในเขต
ต่างๆ ที่เทศบาลจัดขึ้น หรือร่วมกับ
เทศบาล
หน่วยงานอื่น ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
20,000 ภายในเขต
ประเพณีสงกรานต์ เช่น วัสดุ อุปกรณ์
เทศบาล
ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัด
20,000 ภายในเขต
งานวันเข้าพรรษา เช่น ค่าเทียน
เทศบาล
ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน
ลอยกระทง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
การศึกษาฯ
การศึกษาฯ

การศึกษาฯ

100,000 ภายในเขต การศึกษาฯ
เทศบาล

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2564 หน้าที่ 27

ผด. 02

3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
5 โครงการวันราลึกสดุดีวีรชน
คนแสวงหา

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมร่วมขบวนสดุดีวีรชน
คนแสวงหา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

6 อุดหนุนโครงการส่งเสริมการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาเภอแสวงหา
ท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นค่าใช้จ่าย โครงการส่งเสริม
อาเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง การท่องเที่ยวของอาเภอแสวงหา
ประจาปีงบประมาณ 2564
(งานสดุดีวีรชนคนแสวงหา
ครั้งที่ 15)

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
งบประมาณ สถานที่
หน่วย
บาท ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
150,000 อาเภอ การศึกษาฯ
แสวงหา

40,000

ทต.เพชร การศึกษาฯ
เมืองทอง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2564 หน้าที่ 28

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลเพชรเมืองทอง อาเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ผด. 02

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ลาดับ
งบประมาณ สถานที่
หน่วย
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
ที่
บาท ดาเนินการ ดาเนินการ 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 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
30,000 ภายในเขต สานักปลัด
การพัฒนาและฝึกอาชีพของชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ
เทศบาล
และฝึกอาชีพของชุมชน เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
2 โครงการจัดเวทีประชาคม
เพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวที
ประชาคมเพื่อจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ.2548
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

20,000 ภายในเขต สานักปลัด
เทศบาล

3 การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาเวที
ปะชาคมหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมและรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนในเรื่อง
ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผน
ชุมชน ฯลฯ

20,000 ภายในเขต สานักปลัด
เทศบาล

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2564 หน้าที่ 29

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลเพชรเมืองทอง อาเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ผด. 02

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ
4.2 แผนงานการเกษตร
ลาดั
โครงการ/กิจกรรม
บที่
1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
งบประมาณ สถานที่ หน่วย
บาท
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
30,000 ภายใน สานักปลัด
เขต
เทศบาล

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2564 หน้าที่ 30

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลเพชรเมืองทอง อาเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ผด. 02

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการธนาคารขยะ
เทศบาลตาบลเพชรเมืองทอง

2 โครงการจัดการขยะ
ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการธนาคาร
ขยะ เช่น ค่าจัดซื้อขยะรีไซเคิล ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าจ้างเหมายานพาหนะ
ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น ฯลฯ
เพื่อจ่ายป็นค่าใช้โครงการจัดการขยะใน
ครัวเรือนอย่างยั่งยืน เช่น ค่าจัดซื้อขยะ
รีไซเคิล ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
งบประมาณ สถานที่
หน่วย
บาท ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5,000
ภายใน สาธารณสุข
เขต
เทศบาล

40,000

ภายใน สาธารณสุข
เขต
เทศบาล

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2564 หน้าที่ 31

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลเพชรเมืองทอง อาเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ผด. 02

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุข
6.1 แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 สารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
2 โครงการควบคุมและป้องกัน
โรคไข้เลือดออก

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสารวจข้อมูล
จานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม
พระปณิธาน ศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราช
นารี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการดาเนิน
โครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์
PM2.5
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
งบประมาณ สถานที่
หน่วย
บาท ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
12,000 ภายในเขต สาธารณสุข
เทศบาล

40,000 ภายในเขต สาธารณสุข
เทศบาล

20,000 ภายในเขต สาธารณสุข
เทศบาล

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงงบประมาณ 2564 หน้าที่ 32

ผด. 02

6.1 แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
4 โครงการป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
งบประมาณ สถานที่
หน่วย
บาท ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
50,000 ภายในเขต สาธารณสุข
เทศบาล

5 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

20,000 ภายในเขต สาธารณสุข
เทศบาล

6 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านสาธารณสุข

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านสาธารณสุข ให้แก่ แกน
นาสุขภาพ ผู้นากลุ่มต่างๆ
ผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาล
อาหารและกลุ่มเสี่ยง ฯลฯ

50,000 ภายในเขต สาธารณสุข
เทศบาล

7 โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
70,000 ภายในเขต สาธารณสุข
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
เทศบาล
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงงบประมาณ 2564 หน้าที่ 33

ผด. 02

6.1 แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
8 อุดหนุนสาหรับการดาเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดาริ ด้านสาธารณสุข

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับ
การดาเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดาริ ด้านสาธารณสุข

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
งบประมาณ สถานที่
หน่วย
บาท ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
200,000 ภายในเขต สาธารณสุข
เทศบาล
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลเพชรเมืองทอง อาเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ผด. 02

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารเทศบาล และบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 การเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล กรณีครบวาระ
แทนตาแหน่งที่ว่างและกรณี
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศให้มีการเลือกตั้งฯ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
การเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล กรณีครบวาระ
แทนตาแหน่งที่ว่าง และกรณี
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ
ให้มีการเลือกตั้งฯ ใหม่รวมทั้งการให้
ความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา ฯลฯ

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
งบประมาณ สถานที่ หน่วย
บาท
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
250,000 ทต.เพชร สานักปลัด
เมืองทอง

จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
2 โครงการเฉลิม
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 69 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม
2564

150,000 ทต.เพชร สานักปลัด
เมืองทอง

3 โครงการเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

20,000

จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ทต.เพชร สานักปลัด
เมืองทอง
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ผด. 02

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
4 โครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
งบประมาณ สถานที่ หน่วย
บาท
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
50,000 ทต.เพชร สานักปลัด
เมืองทอง
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บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลเพชรเมืองทอง อาเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ผด. 02/1

1. ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 จัดซื้อเก้าอี้ขนาดกลาง
ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
จัดซื้อเก้าอี้ขนาดกลาง ขาเหล็ก
ชุบโครเมี่ยม จานวน 2 ตัว
(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
งบประมาณ สถานที่
หน่วย
บาท
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ทต.เพชร สานักปลัด
6,000
เมืองทอง

2 จัดซื้อเก้าอี้บุนวมขาเหล็ก
ชุบโครเมี่ยม

จัดซื้อเก้าอี้จัดซื้อเก้าอี้บุนวมขาเหล็ก
ชุบโครเมี่ยม จานวน 100 ตัว
(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

55,000

ทต.เพชร
เมืองทอง

สานักปลัด

3 จัดซื้อชุดโซฟารับแขก
พร้อมโต๊ะกลาง

จัดซื้อชุดโซฟารับแขก พร้อมโต๊ะกลาง
จานวน 2 ชุด (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

50,000

ทต.เพชร
เมืองทอง

สานักปลัด

4 จัดซื้อโต๊ะชุดงาน
พิธีสาหรับประธานในพิธี

จัดซื้อโต๊ะชุดงานพิธีสาหรับประธานในพิธี
จานวน 1 ชุด (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

10,000

ทต.เพชร
เมืองทอง

สานักปลัด

5 จัดซื้อโต๊ะทางาน
ขนาด 120 ซม.

จัดซื้อโต๊ะทางาน ขนาด 120 ซม. จานวน
2 ตัว (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

8,000

ทต.เพชร
เมืองทอง

สานักปลัด

6 จัดซื้อโต๊ะทางาน

จัดซื้อโต๊ะทางาน จานวน 4 ตัว
(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

16,000

ทต.เพชร
เมืองทอง

กองคลัง
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ผด. 02/1

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
7 จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA
8 จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 8 เครื่อง (ตามคุณลักษณะ
ที่มาตรฐานกระทรวงดิจิทัลกาหนด)
จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 5 เครื่อง (ตามคุณลักษณะ
ที่มาตรฐานกระทรวงดิจิทัลกาหนด)

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
งบประมาณ สถานที่
หน่วย
บาท
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
20,000 ทต.เพชร สานักปลัด
เมืองทอง

12,500

ทต.เพชร
เมืองทอง

กองคลัง
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ผด. 02/1

3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
9 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สานักงาน
10 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค
11 จัดซื้อเครื่องเครื่องพิมพ์
Multifuntion

12 จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One
สาหรับงานสานักงาน จานวน 1 เครื่อง
(ตามคุณลักษณะที่มาตรฐานกระทรวง
ดิจิทัลกาหนด)
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จานวน 1
เครื่อง (ตามคุณลักษณะที่มาตรฐาน
กระทรวงดิจิทัลกาหนด)
จัดซื้อเครื่องเครื่องพิมพ์ Multifuntion
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง้ ถังหมึกพิมพ์ (Ink
Tank Printer) จานวน 1 เครื่อง
(ตามคุณลักษณะที่มาตรฐานกระทรวง
ดิจิทัลกาหนด)
จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 2 เครื่อง (ตามคุณลักษณะ
ที่มาตรฐานกระทรวงดิจิทัลกาหนด)

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
งบประมาณ สถานที่
หน่วย
บาท
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
23,000 ทต.เพชร กองช่าง
เมืองทอง

22,000

ทต.เพชร
เมืองทอง

กองช่าง

7,500

ทต.เพชร
เมืองทอง

กองช่าง

5,000

ทต.เพชร
เมืองทอง

กองช่าง
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