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ค าน า 
 

  แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 น้ี จัดท า
ขึ้นเพ่ือบูรณาการแผนงาน/โครงการพัฒนาของหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่การด าเนินงานของเทศบาลต าบลเพชร
เมืองทอง ซึ่งแผนการด าเนินงาน มีลักษณะเป็นแผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณน้ัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ที่ก าหนดให้ต้องแล้วเสร็จภายในสามสิบ
วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ 

  แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยังเป็น
เคร่ืองมือส าคัญในการบริหาร เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นเคร่ืองมือในการติดตามการด าเนินงาน การประเมินผล ทั้งน้ี ยังท า
ให้การด าเนินงานในปีงบประมาณน้ันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มี
การประสานและบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงาน และการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/
โครงการในแผนการด าเนินงาน จะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น 

  เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลเพชร
เมืองทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะเป็นประโยชน์ในการบูรณาการแผนงาน/โครงการของ
หน่วยงานต่างๆ ในเขตเทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เศรษฐกิจและ
สังคมให้ดีขึ้นต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ส านักปลัด 

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง 
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ส่วนท่ี 1 
 

บทน า 

 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น      พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ก าหนดให้เทศบาลต าบลจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการด าเนินงานเพ่ือเป็นการก าหนดทิศทางในการพัฒนา
เทศบาล ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอ และแผนชุมชน 

  เพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนาเทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ได้วางไว้ และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด 5 ข้อ 26 (2) และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 27 เทศบาล
ต าบลเพชรเมืองทอง จึงต้องด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 
วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

         1.๑  แผนการด าเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมด ในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณน้ัน เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณน้ันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น      ลดความซับซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการท างานกับ
หน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 

  1.๒  แผนการด าเนินงานจะเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือ
ควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

  1.๓  แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการ
ด าเนินงานจะมีที่มาจาก 

   1.๓.๑  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงิน
อุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการ) 
   1.๓.๒  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง
โดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี) 
   1.๓.๓  โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาของหน่วยราชการ  ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
หรือหน่วยงานอ่ืนๆ  ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้อง 
   1.๓.๔  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา
เห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นที่ 
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ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

   1.๑   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการ
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

   1.๒  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งน้ีให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

 

ประโยชน์ของแผนด าเนินงาน 

  1.๑   แสดงถึงความชัดเจนในการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
  1.๒   แสดงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  1.๓   เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ 

  1.๔  ง่ายต่อการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน / โครงการ กิจกรรมใน
ปีนั้น 
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ส่วนท่ี  ๒ 
 

 

  - บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

 

  - บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
 

 

 

 

 

 

 
 



ผด. 01

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ
ทีด่ าเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทัง้หมด จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณ หน่วยงานทีด่ าเนินการ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และโครงสร้างพืน้ฐาน

   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 22 100.00 2,966,000.00 100.00 กองช่าง
รวม 22 100.00 2,966,000.00 100.00

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต 
และความเข้มแข็งของชุมชน
   2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 6 16.22 758,000.00 4.59 ส านักปลัด, กองคลัง
   2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 4 10.81 809,919.00 4.90 กองช่าง, งานป้องกันฯ
   2.3 แผนงานเคหะและชุมชน 2 5.40 198,000.00 1.20 ส านักปลัด,กองช่าง
   2.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 2 5.41 300,000.00 1.81 กองการศึกษา
   2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 8.11 88,000.00 0.53 ส านักปลัด
   2.6 แผนงานการศึกษา 15 40.54 3,207,683.00 19.40 กองการศึกษา
   2.7 แผนงานงบกลาง 5 13.51 11,169,495.00 67.57 ส านักปลัด

รวม 37 100.00 16,531,097.00 100.00

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาส่งเสริมประเพณีและรัฐพิธี
ทีส่ าคัญ
   3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 3 37.50 155,000.00 33.33 ส านักปลัด

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563 หน้าท่ี ๕



ผด. 01

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ
ทีด่ าเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทัง้หมด จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณ หน่วยงานทีด่ าเนินการ

   3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 5 62.50 310,000.00 66.66 กองการศึกษา
รวม 8 100.00 465,000.00 99.99

4. ยุทธศาสร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
   4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 66.67 50,000.00 62.50 ส านักปลัด
   4.2 แผนงานการเกษตร 1 33.33 30,000.00 37.50 ส านักปลัด

รวม 3 100.00 80,000.00 100.00

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม
   5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 3 100.00 55,000.00 100.00 สาธารณสุข

รวม 3 100.00 55,000.00 100.00

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
   6.1 แผนงานสาธารณสุข 5 100.00 372,000.00 100.00 สาธารณสุข

รวม 5 100.00 372,000.00 100.00

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารเทศบาล และ
บริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่
   7.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 4 66.67 440,000.00 68.97 ส านักปลัด
   7.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 33.33 198,000.00 31.03 กองช่าง

รวม 6 100.00 638,000.00 100.00

รวมทัง้สิ้น 84 100.00 21,107,097.00 100.00

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563 หน้าท่ี ๖



ผด. 02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพืน้ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล 
หมู่ที ่10 จุดด าเนินการ ซอย
บ้านนายสี วรวงษ์

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว
จราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพืน้ที ่ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 
180 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง 2 ข้างๆละ 0.20 เมตร 
หรือตามสภาพพืน้ที่

86,000 หมู่ที ่10 กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล 
หมู่ที ่12 จุดด าเนินการ จาก
ถนน ค.ส.ล. บริเวณบ้าน นาย
จาง วิไลวรรณ ถึงประปาหมู่บ้าน

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว
จราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
58.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพืน้ที ่ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 
174 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง 2 ข้างๆละ 0.20 เมตร 
หรือตามสภาพพืน้ที่

83,000 หมู่ที ่12 กองช่าง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563 หน้าที่ ๗



ผด. 02

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

3 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล 
หมู่ที ่12 จุดด าเนินการ จาก
ถนนลาดยางบริเวณบ้านนาย
เจน คุ้มสิน ถึงบ้านนายประพิน 
เดชบ ารุง

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว
จราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพืน้ที ่ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 
300 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง 2 ข้างๆละ 0.20 เมตร 
หรือตามสภาพพืน้ที่

144,000 หมู่ที ่12 กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล 
หมู่ที ่12 จุดด าเนินการ จาก
ถนนลาดยางโรงสีชุมชนถึงบ้าน
นางกชกร วารีรักษ์

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว
จราจร กว้าง 2.50 เมตร ยาว 
100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพืน้ที ่ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 
250 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง 2 ข้างๆละ 0.20 เมตร 
หรือตามสภาพพืน้ที่

120,000 หมู่ที ่12 กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล 
หมู่ที ่7 ต าบลแสวงหา จุด
ด าเนินการ จากถนน ค.ส.ล. เดิม
 ถึงบ้านนางวรารัตน์ โพธิว์ิจิตร

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว
จราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพืน้ที ่ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 
105 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง 2 ข้างๆละ 0.20 เมตร 
หรือตามสภาพพืน้ที่

50,000 หมู่ที ่7 กองช่าง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563 หน้าที่ ๘



ผด. 02

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

6 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล 
หมู่ที ่7 จุดด าเนินการ จากบ้าน
นายเหรียญ รอดจรูญ ถึงบ้าน
นางประจวบ แก้วประเสริฐ

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว
จราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพืน้ที ่ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 
420 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง 2 ข้างๆละ 0.20 เมตร 
หรือตามสภาพพืน้ที่

201,000 หมู่ที ่7 กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที ่
12 จุดด าเนินการ จากบ้าน
นางสาววรรณา คุ้มสิน ถึงบ้าน
นายยงยุทธ บุปผา

ก่อสร้างถนนดิน ขนาดฐาน กว้าง
 4.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร 
สูง 0.50 เมตร และลงหินคลุก 
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 95.00 

เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร

46,000 หมู่ที ่12 กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างบานประตู
เปิด-ปิดน้ า หมู่ที ่11

ก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ า จ านวน
 3 จุด จุดด าเนินการ

120,000 หมู่ที ่11 กองช่าง

1. บริเวณหลังบ้านนางทวี บุญชู 
2 จุด ขนาด บานประตูเหล็ก 
กว้าง 1.00 เมตร สูง 1.2 เมตร 
และลาดคอนกรีตปากบน กว้าง 
2.50 เมตร ก้นกว้าง 0.50 เมตร
 ลึก 1.00 เมตร ยาว 20.00 

เมตร

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563 หน้าที่ ๙



ผด. 02

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

2. บริเวณบ้านนายสมหมาย นุ่ม
ทอง 1 จุด ขนาดบานประตูเหล็ก
กว้าง 1.00 เมตร สูง 1.20 เมตร
 และหูช้าง

9 โครงการขยายถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก โดยการเสริมดินไหล่
ทาง หมู่ที ่14 จุดด าเนินการ 
จากบ้านนายสอด แย้มเทศ ถึง
บ้านนางสาวจ าปี วงษ์โปร่ง

ขยายถนน ค.ส.ล. โดยการเสริม
ดินไหล่ทาง กว้าง 1.00 เมตร 
ยาว 600.00 เมตร สูง 0.50 

เมตร และเทคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 1.00 เมตร ยาว 600.00

 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทาง 1 ข้าง 0.20 เมตร หรือตาม
สภาพพืน้ที่

342,000 หมู่ที ่14 กองช่าง

10 โครงการขยายถนนโดยการวาง
ท่อ ค.ส.ล. หมู่ที ่13 จุด
ด าเนินการ ทางเข้าหมู่บ้านนาย
นพพร เจริญอิน

ขยายถนนโดยการวางท่อ ค.ส.ล. 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 x 

1.00 เมตร จ านวน 6 ท่อน ถม
ดินกว้าง 3.00 เมตร ยาว 5.00 

เมตร ลึก 2.50 เมตร และลงหิน
คลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 5.00

 เมตร หนา 0.10 เมตร

22,000 หมู่ที ่13 กองช่าง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563 หน้าท่ี ๑๐



ผด. 02

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

11 โครงการขยายท่อเมนประปา 
หมู่ที ่6 ต าบลแสวงหา จุด
ด าเนินการจากบ้านนายจอม 
หล่ังศรี ถึงบ้านนายจ ารัส น้ าทอง

ขยายท่อเมนประปา ท่อพีวีซี 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 น้ิว ชั้น
 13.50 เมตร ยาว 260.00 

เมตร

34,000 หมู่ที ่6 กองช่าง

12 โครงการขยายท่อเมนประปา 
หมู่ที ่6 จุดด าเนินการจาก
ประปาหมู่บ้าน ถึงบ้าน      
นางบุญชู แย้มเทศ

ขยายท่อเมนประปา ท่อพีวีซี 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 น้ิว ชั้น
 13.50 เมตร ยาว 300.00 

เมตร

40,000 หมู่ที ่6 กองช่าง

13 โครงการลงหินคลุก หมู่ที ่4 

เชื่อมหมู่ที ่9 จุดด าเนินการ 
ซอยร้านตรวจสภาพรถ (ต.ร.อ.)

ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจร กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 300.00 หนา 
0.10 เมตร

49,000 หมู่ที ่4 

เช่ือมต่อ 
หมู่ที ่9

กองช่าง

14 โครงการเสริมถนนดินและลง
หินคลุก หมู่ที ่7 ต าบลแสวงหา 
จุดด าเนินการ จากถนน ค.ส.ล. 

เดิม ถึงบ้านางวรรณี เชื้อขจร

เสริมถนนดิน ผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 205.00 เมตร 
สูง 0.30 เมตร และลงหินคลุก 
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 205.00 

เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร

66,000 หมู่ที ่7 กองช่าง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563 หน้าท่ี ๑๑



ผด. 02

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

15 โครงการปรับปรุงศาลา
ประชาคม หมู่ที ่10 (บ้าน
หนองแขม) จุดด าเนินการ 
ศาลาประชาคม หมู่ที ่10

ปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที ่10

 โดยการขยายหลังคาด้านหลัง
พร้อมตีฝ้าเพดาน กว้าง 1.20 

เมตร ยาว 13.00 เมตร และราง
ระบายน้ า ยาว 13.00 เมตร 
เสริมพืน้ ค.ส.ล. 47 ตารางเมตร 
ปูกระเบือ้งด้านหลัง, ด้านข้าง
ซ้าย-ขวา จ านวน 68.00 ตาราง
เมตร

175,000 หมู่ที ่10 กองช่าง

16 โครงการปรับปรุงศาลา
ประชาคม หมู่ที ่7 ต าบล
แสวงหา จุดด าเนินการ ศาลา
ประชาคม หมู่ที ่7

ปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที ่7 

โดยการยกพืน้เวทีกว้าง 6.00 

เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 0.30 

เมตร และตกแต่งภายใน 
ภายนอกอาคาร

100,000 หมู่ที ่7 กองช่าง

17 ปรับปรุงผิวจราจรถนน ค.ส.ล. 

เดิม โดยการลาดยางแอสฟัลท์
คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม หมู่ที่
 4 จุดด าเนินการ จากบ้านนาย
ชูชีพ จันทร์เรือง

ปรับปรุงผิวจราจรถนน กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 216.00 เมตร
 หนา 0.05 เมตร หรือพืน้ทีล่าด
ยางแอสฟัลท์ไม่น้อยกว่า 648 

ตารางเมตร

200,000 หมู่ที ่4 กองช่าง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563 หน้าท่ี ๑๒



ผด. 02

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

18 ปรับปรุงผิวจราจรถนน ค.ส.ล. 

เดิม หมู่ที ่8 จุดด าเนินการ จาก
ถนนทางหลวง ถึงบ้านนายวิชัย 
กล่ินกุหลาบ

ปรับปรุงผิวจราจรถนน โดยการ
ลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตทับผิว
จราจรเดิม กว้าง 3.00 เมตร ยาว
 370.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
 หรือมีพืน้ทีล่าดยางแอสฟัลท์ไม่
น้อยกว่า 1,110 ตารางเมตร

344,000 หมู่ที ่8 กองช่าง

19 ปรับปรุงผิวจราจรถนน ค.ส.ล. 

เดิม หมู่ที ่9 จุดด าเนินการ จาก
ศาลาทางเข้าหมู่บ้าน ถึงบ้าน
นายสมพร กุฎีรัตน์

ปรับปรุงผิวจราจรถนน โดยการ
ลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตทับผิว
จราจรเดิม กว้าง 3.00 เมตร ยาว
 370.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
 หรือมีพืน้ทีล่าดยางแอสฟัลท์ไม่
น้อยกว่า 1,110 ตารางเมตร

344,000 หมู่ที ่9 กองช่าง

20 ปรับปรุงระบบประปาหมู่ที ่7 

(วัดบ้านเพชร)

ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที ่7 

โดยการติดต้ังแผงระบบโซล่าเซล
130,000 หมู่ที ่7 กองช่าง

1. แผงโซล่า ขนาด 330 w 

จ านวน 9 แผง
2. อินเวอร์เตอร์ ขนาด 3Kw invt

 1 ตัว
3. รางอลูมิเนียม ยาว 4.2 เมตร 
5 ตัว
4. ตัวล็อคกลางอลูมิเนียม 18 ตัว

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563 หน้าท่ี ๑๓



ผด. 02

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

5. ตัวล็อคคริมอลูมิเนียม 36 ตัว
6. ตัวยุดรางกัหลังคาเมทัลชีท 20

 ตัว
7. ตู้ควบคุม 1 ตู้ 
8. อุปกรณ์ต่อพวงสาย 1 ชุด

21 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
หมู่ที ่10 และหมู่ที ่11 (จาก
โรงงานขวดพลาสติก ถึงประปา
บ้านปลายนา)

เพือ่จ่ายโครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ า หมู่ที ่10 และหมู่ที ่11 

(จากโรงงานขวดพลาสติก ถึง
ประปาบ้านปลายนา) ระยะทาง 
160 เมตร

120,000

 อุดหนุน
หมู่ที ่10 

และหมู่ที ่
11

กองช่าง

22 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
พร้อมกิ่งโคม หมู่ที ่13 จุด
ด าเนินการ จากบ้านนางเอมวิกา
 เช้ือแดง ถึงบ้านนางประยูร 
เชื้อนิล

เพือ่จ่ายโครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ า พร้อมกิ่งโคม หมู่ที ่13 

จากบ้านนางเอมวิกา เช้ือแดง ถึง
บ้านนางประยูร เช้ือนิล ระยะทาง
 200 เมตร

150,000

 อุดหนุน
หมู่ที ่13 กองช่าง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563 หน้าท่ี ๑๔



ผด. 02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน
2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 การดูแล/ปรับปรุงเว็บไซต์ของ
ส านักงานเทศบาลต าบลเพชร
เมืองทอง

ค่าจ้างในการดูแล/ปรับปรุง
เว็บไซต์ของส านักงานเทศบาล
ต าบลเพชรเมืองทอง

8,000 ทต.เพชร
เมืองทอง

ส านักปลัด

2 จ้างเหมาจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลข่าวสาร

60,000 ทต.เพชร
เมืองทอง

ส านักปลัด

3 ประกันภัยรถยนต์ส่วนกลาง ค่าประกันรถราชการ ภาคสมัครใจ
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดท า
ประกันภัยทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

 จ านวน 2 คัน

20,000 ทต.เพชร
เมืองทอง

ส านักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563 หน้าท่ี ๑๕



ผด. 02

2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

4 อบรมให้ความรู้ตามหลัก       
ธรรมาภิบาล

ให้ความรู้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ฯ พนักงานเทศบาล ประชาชน มี
ความรู้ในการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล สร้างคุณธรรม ความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
ด้านข้อมูลข่าวสารการบริหาร
จัดการป้องกันการทุจริต

20,000 ทต.เพชร
เมืองทอง

ส านักปลัด

5 โครงการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรเทศบาล

การฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือ่
เพิม่ประสิทธิภาพของผู้บริหาร
ท้องถิ่น/สมาชิกสภาฯ/พนักงาน
เทศบาล/พนักงานจ้าง/และ
เจ้าหน้าทีผู้่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลเพชร
เมืองทอง

250,000 ทต.เพชร
เมืองทอง

ส านักปลัด

6 จ้างเหมาจัดท าแผนทีภ่าษี และ
เพิม่ประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้

ค่าจ้างเหมาจัดท าแผนทีภ่าษีเพือ่
เพิม่ประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้ให้
มีข้อมูลครบถ้วน สมบูรณ์และ
เป็นปัจจุบัน

400,000 ทต.เพชร
เมืองทอง

กองคลัง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563 หน้าท่ี ๑๖



ผด. 02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติภารกิจตามอ านาจหน้าที่
ของ อปพร. เทศบาลต าบลเพชร
เมืองทอง

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติภารกิจตาม
อ านาจหน้าทีข่อง อปพร. 

เทศบาลต าบลเพชรเมือง

50,000 ทต.เพชร
เมืองทอง

งาน
ป้องกันฯ

2 การจัดการจราจร ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับจราจร เช่น การทาสีตีเส้น
 ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร 
เสาล้มลุก ยางชะลอความเร็ว 
เป็นต้น

20,000 ภายในเขต
 เทศบาล

กองช่าง

3 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนนช่วงเทศกาล
ส าคัญ

ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนวันขึ้นปีใหม่ 
ฯลฯ และการจัดท าป้ายรณรงค์
ป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ

40,000 ทต.เพชร
เมืองทอง

งาน
ป้องกันฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563 หน้าท่ี ๑๗



ผด. 02

2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

4 ส ารองจ่าย (กรณีฉุกเฉิน) เพือ่จ่ายเป็นเงินส ารองจ่ายใน
กรณีฉุกเฉินและจ าเป็นเม่ือเกิดสา
ธารณภัยหรือเหตุทีไ่ม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าและก่อให้เกิด
ความเดือนร้อนของประชาชน

699,919 ภายในเขต
 เทศบาล

ส านักปลัด

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563 หน้าท่ี ๑๘



ผด. 02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน
2.3 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น 
หมู่ที ่11

ก่อสร้างสนามเด็กเล่น โดยการเท
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7.50 

เมตร ยาว 29.00 เมตร หนา 
0.10 เมตร หักพืน้ที ่ค.ส.ล.  ไม่
น้อยกว่า (เหลือพืน้ที่) 192 

ตารางเมตร พร้อมสร้างร้ัวเหล็ก
กว่า 6.00 เมตร ยาว 29.00 

เมตร สูง 1.00 เมตร และปูหญ้า
เทียม 149 ตารางเมตร

178,000 หมู่ที ่11 กองช่าง

2 ประกันภัยรถกระเช้า ค่าประกันภัยรถราชการ ภาค
สมัครใจ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าประกันภัย
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562

20,000 ทต.เพชร
เมืองทอง

ส านักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563 หน้าท่ี ๑๙



ผด. 02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน
2.4 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาล
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
แข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยา
เสพติดของเทศบาลต าบลเพชร
เมืองทอง เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
เคร่ืองขยายเสียง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ฯลฯ

250,000 ภายในเขต
 เทศบาล

การศึกษาฯ

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
กีฬา

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันใน
รายการต่างๆ ทีห่น่วยงานอื่น 
ภาครัฐหรือเอกชนทีจ่ัดแข่งขัน 
ฯลฯ

50,000 ภายในเขต
 เทศบาล

การศึกษาฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563 หน้าท่ี ๒๐



ผด. 02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมการช่วยเหลือประชาชน
อ าเภอแสวงหา

อุดหนุนตามโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ าเภอแสวงหา 
จังหวัดอ่างทอง

30,000 อ าเภอ
แสวงหา

ส านักปลัด

2 โครงการช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าทีข่องเทศบาล

เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าทีข่อง
เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง 
ตามทีก่ฎหมายก าหนดให้เป็น
อ านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เช่น การสังคม
สงเคราะห์ (ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้)
 และอื่นๆ

50,000 ภายในเขต
 เทศบาล

ส านักปลัด

3 อุดหนุนกิจการทีเ่ป็น
สาธารณประโยชน์ (กาชาด)

เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนส านักงาน
กาชาด จังหวัดอ่างทอง ประจ าปี
งบประมาณ 2563

8,000 ส านักงาน
กาชาด 
จังหวัด
อ่างทอง

ส านักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563 หน้าท่ี ๒๑



ผด. 02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน
2.6 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการ
สอนส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5

 ป)ี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง 
จ านวน 62 คน อัตราคนละ 
1,700 บาท/ปี

105,400 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

การศึกษาฯ

2 โครงการจัดงานวันส าเร็จ
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานวันส าเร็จการศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลเพชรเมือง
ทอง

30,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

การศึกษาฯ

3 การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.)

เพือ่จ่ายเป็นค่าหนังสือ อัตราคน
ละ 200 บาท/ปี ค่าอุปกรณ์การ
เรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี 
ค่าเคร่ืองแบบนักรียน อัตราคนละ
 3 บาท/ปี ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี

70,060 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

การศึกษาฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563 หน้าท่ี ๒๒



ผด. 02

2.6 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

4 โครงการกีฬาสายสัมพันธ์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
เพชรเมืองทอง

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้โครงการกีฬา
สายสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง

30,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

การศึกษาฯ

5 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานทีข่องศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานทีข่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง

40,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

การศึกษาฯ

6 อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง

เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง

343,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

การศึกษาฯ

7 โครงการอาหารเสริม (นม) เด็ก
นักเรียนในพืน้ทีเ่ทศบาลต าบล
เพชรเมืองทอง

เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) 

โรงเรียนในสังกัด สพฐ.

795,223 ภายในเขต
 เทศบาล

การศึกษาฯ

เพือ่จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 

โรงเรียนวัดบ้านเพชร จ านวน 
795,223 บาท
เพือ่จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 

โรงเรียนวัดทองเล่ือน จ านวน 
229,944 บาท

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563 หน้าท่ี ๒๓



ผด. 02

2.6 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เพือ่จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 

โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ จ านวน
 191,620 บาท
เพือ่จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเพชร
เมืองทอง จ านวน 134,134 บาท

8 อุดหนุนโครงการจัดหาครู
สาขาวิชาทีโ่รงเรียนขาดแคลน
วิชาทีข่าดแคลน โรงเรียนพวง
ทองอุปถัมภ์

เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ
จัดหาครูสาขาวิชาทีโ่รงเรียนขาด
แคลนวิชาทีข่าดแคลน โรงเรียน
พวงทองอุปถัมภ์

84,000 โรงเรียน
พวงทอง
อุปถัมภ์

การศึกษาฯ

9 อุดหนุนโครงการจ้างครูปฐมวัย 
โรงเรียนวัดทองเล่ือน

เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ
จ้างครูปฐมวัย โรงเรียนวัดทอง
เล่ือน

84,000 โรงเรียน
วัดทอง
เล่ือน

การศึกษาฯ

1 อุดหนุนโครงการจ้างบุคลากร
วิชาภาษอังกฤษ โรงเรียนวัดบ้าน
เพชร

เพือ่จ่ายเป็ฯเงินอุดหนุนโครงการ
จ้างบุคลากรวิชาภาษอังกฤษ 
โรงเรียนวัดบ้านเพชร

96,000 โรงเรียน
วัดบ้าน
เพชร

การศึกษาฯ

11 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
พวงทองอุปถัมภ์

เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์

400,000 โรงเรียน
พวงทอง
อุปถัมภ์

การศึกษาฯ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563 หน้าท่ี ๒๔



ผด. 02

2.6 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

12 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
วัดทองเล่ือน

เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนวัดทองเล่ือน

480,000 โรงเรียน
วัดทอง
เล่ือน

การศึกษาฯ

13 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
วัดบ้านเพชร

เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนวัดบ้านเพชร

500,000 โรงเรียน
วัดบ้าน
เพชร

การศึกษาฯ

14 อุดหนุนโรงเรียนแสวงหา
วิทยาคม โครงการพิพิธภัณฑ์
ศิลปะพืน้บ้านเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ์

เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม
โครงการพิพิธภัณฑ์ศิลปะพืน้บ้าน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์

50,000 โรงเรียน
แสวงหา
วิทยาคม

การศึกษาฯ

15 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวัน
เด็กห่งชาติ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

100,000 ภายในเขต
 เทศบาล

การศึกษาฯ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563 หน้าท่ี ๒๕



ผด. 02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน
2.7 แผนงานงบกลาง

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อุดหนุนโครงการสร้าง
หลักประกันด้านรายได้แก่
ผู้สูงอายุ

เพือ่จ่ายเงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพ
ผู้สูงอายุ

8,616,000 ภายในเขต
เทศบาล

ส านักปลัด

2 อุดหนุนส าหรับโครงการ
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ

เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนสงเคราะห์เบีย้ความพิการ

2,304,000 ภายในเขต
 เทศบาล

ส านักปลัด

3 อุดหนุนโครงการสนับสนุนการ
จัดสวัสดิการทางสังคมแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนสงเคราะห์เบีย้ยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์

100,000 ภายในเขต
 เทศบาล

ส านักปลัด

4 บ ารุงสันนิบาตเทศบาลประเทศ
ไทย

เพือ่จ่ายเป็นเงินบ ารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลประเทศไทย

29,495 จังหวัด
อ่างทอง

ส านักปลัด

5 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลต าบลเพชร
เมืองทอง

เพือ่จ่ายเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบล
เพชรเมืองทอง

120,000 ภายในเขต
เทศบาล

ส านักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563 หน้าท่ี ๒๖



ผด. 02

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมประเพณีและรัฐพิธีทีส่ าคัญ
3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 การจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี จัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานพิธี 
งานรับ-ส่งเสด็จพระมหากษัตริย์ 
พระบรมวงศานุวงศ์ ค่าใช้จ่ายใน
พิธีทางศาสนา หรือตลอดจนงานที่
เกี่ยวกับการับรองและพิธีการทีม่ี
หนังสือส่ังการ ตามระเบียบ
กฎหมายก าหนด

100,000 ทต.เพชร
เมืองทอง

ส านักปลัด

2 อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีอ าเภอ
แสวงหา

อุดหนุนตามโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพือ่สนับสนุนเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานรัฐพิธี ประจ าปี
งบประมาณ 2563

15,000 อ าเภอ
แสวงหา

ส านักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563 หน้าท่ี ๒๗



ผด. 02

3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

3 อุดหนุนโครงการส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วและกระตุ้นเศรษฐกิจ 
อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
 ประจ าปีงบประมาณ 2563 

(งานสดุดีวีรชนคนแสวงหา คร้ัง
ที ่14 ประจ าปี 2563)

เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนอ าเภอ
แสวงหา ในโครงการส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วของอ าเภอแสวงหา

40,000 อ าเภอ
แสวงหา

ส านักปลัด

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563 หน้าท่ี ๒๘



ผด. 02

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมประเพณีและรัฐพิธีทีส่ าคัญ
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 การจัดพิธีการศาสนาต่างๆ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนาต่างๆ ทีเ่ทศบาลจัดขึ้น 
หรือร่วมกับหน่วยงานอื่น ฯลฯ

20,000 ภายในเขต
 เทศบาล

การศึกษาฯ

2 โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งานประเพณีสงกรานต์ เช่น วัสดุ 
อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที ่และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับ
โครงการฯ ให้เป็นไปตามระเบียบฯ

20,000 ภายในเขต
 เทศบาล

การศึกษาฯ

3 โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดงานวันเข้าพรรษา เช่น ค่าเทียน
 ค่าตกแต่งสถานที ่และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง

20,000 ภายในเขต
 เทศบาล

การศึกษาฯ

4 โครงการประเพณีลอยกระทง เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งานวันลอยกระทง เช่น ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที ่และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการ
จัดงาน

100,000 ภายในเขต
 เทศบาล

การศึกษาฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563 หน้าท่ี ๒๙



ผด. 02

3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

5 โครงการวันร าลึกสดุดีวีรชน
แสวงหา

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมร่วมขบวนสดุดีวีรชนคน
แสวงหา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ

150,000 ทต.เพชร
เมืองทอง

การศึกษาฯ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563 หน้าท่ี ๓๐



ผด. 02

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาและฝึกอาชีพของ
ชุมชน

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
อาชีพ และฝึกอาชีพของชุมชน 
เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

30,000 ภายในเขต
 เทศบาล

ส านักปลัด

2 การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า
เวทีปะชาคมหมู่บ้าน เพือ่ส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมและรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนใน
เร่ืองต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
แผนชุมชน ฯลฯ

20,000 ภายในเขต
 เทศบาล

ส านักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563 หน้าท่ี ๓๑



ผด. 02

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ
4.2 แผนงานการเกษตร

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ

30,000 ภายในเขต
 เทศบาล

ส านักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563 หน้าท่ี ๓๒



ผด. 02

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านส่ิงแวดล้อม
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการธนาคารขยะ เทศบาล
ต าบลเพชรเมืองทอง

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ธนาคารขยะ เช่น ค่าจัดซ้ือขยะรี
ไซเคิล ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตกแต่ง
สถานที ่ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
และเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าจ้างเหมายานพาหนะ
 ค่าจ้างเหมาเคร่ืองขยายเสียง 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น ฯลฯ

5,000 ภายในเขต
 เทศบาล

สาธารณสุข

2 โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ
 เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง

เพือ่จ่ายป็นค่าช้จ่ายในการจัดท า
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ

30,000 ภายในเขต
 เทศบาล

สาธารณสุข

3 ประกันภัยรถบรรทุกขยะ ค่าใช้จ่ายในการจัดท าประกันภัย
รถบรรทุกขยะ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าประกันภัย
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

20,000 ภายในเขต
 เทศบาล

สาธารณสุข

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563 หน้าท่ี ๓๓



ผด. 02

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุข
6.1 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน  
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
ลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม
พระปณิธาน  ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
 กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

12,000 ภายในเขต
 เทศบาล

สาธารณสุข

2 โครงการควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ในการด าเนินโครงการ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

40,000 ภายในเขต
 เทศบาล

สาธารณสุข

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีงบประมาณ 2563 หน้าท่ี ๓๔



ผด. 02

6.1 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

3 โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุข

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 
ให้แก่ แกนน าสุขภาพ ผู้น ากลุ่ม
ต่างๆ ผู้ประกอบการในงาน
สุขาภิบาลอาหารและกลุ่มเส่ียง 
ฯลฯ

50,000 ภายในเขต
 เทศบาล

สาธารณสุข

4 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระราชปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราช
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

70,000 ภายในเขต
 เทศบาล

สาธารณสุข

5 อุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริ ด้านสาธารณสุข

เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับ
การด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ ด้าน
สาธารณสุข

200,000 ภายในเขต
 เทศบาล

สาธารณสุข

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีงบประมาณ 2563 หน้าท่ี ๓๕



ผด. 02

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารเทศบาล และบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่
7.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 การเลือกต้ังผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล กรณีครบวาระ
แทนต าแหน่งทีว่่างและกรณี
คณะกรรมการการเลือกต้ัง

การเลือกต้ังผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล กรณีครบวาระ แทน
ต าแหน่งทีว่่าง และกรณี
คณะกรรมการการเลือกต้ังใหม่
รวมทัง้การให้ความร่วมมือ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และหรือสมาชิกวุฒิสภา ฯลฯ

250,000 ทต.เพชร
เมืองทอง

ส านักปลัด

2 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68

 พรรษา วันที ่28 กรกฎาคม 
2563

150,000 ทต.เพชร
เมืองทอง

ส านักปลัด

3 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง

จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง

20,000 ทต.เพชร
เมืองทอง

ส านักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563 หน้าท่ี ๓๖



ผด. 02

7.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

4 โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี

จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

20,000 ทต.เพชร
เมืองทอง

ส านักปลัด

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563 หน้าท่ี ๓๗



ผด. 02

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารเทศบาล และบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่
7.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการติดต้ังฝ้าเพดาน
พิพิธภัณฑ์บ้านคูเมือง หมู่ที ่8

เพือ่ติดต้ังฝ้าเพดานฉาบเรียบยิป
ซ่ัมบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครง
เคร่งเหล็กชุบสังกะสี จ านวน 
320 ตารางเมตร

149,000 พิพิธภัณฑ์
บ้านคูเมือง
 หมู่ที ่8

กองช่าง

2 โครงการปูหญ้าเทียมและตา
ข่ายคลุมสนามศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เทศบาลต าบลเพชรเมือง
ทอง หมู่ที ่7

เพือ่ปูหญ้าเทียม กว้าง 8.00 

เมตร ยาว 9.00 เมตร รวมพืน้ที่
ปูหญ้าเทียมม่น้อยกว่า 72 ตาราง
เมตร และตาข่ายคลุม กว้าง 
8.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร สูง
 6.00 เมตร

49,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

กองช่าง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563 หน้าท่ี ๓๘



ผด. 02/1

1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซ้ือเก้าอี้ท างาน จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน จ านวน 1 

ตัว (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

4,000 ทต.เพชร
เมืองทอง

ส านักปลัด

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ All In One

 ส าหรับงานส านักงาน
จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ All In One 

ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 3 

เคร่ือง (ตามคุณลักษณะที่
มาตรฐานกระทรวงดิจิทัลก าหนด)

51,000 ทต.เพชร
เมืองทอง

ส านักปลัด

2 จัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card 

Reader)

จัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card 

Reader) (ตามคุณลักษณะที่
มาตรฐานกระทรวงดิจิทัล)

1,400 ทต.เพชร
เมืองทอง

ส านักปลัด

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563 หน้าท่ี ๓๙



ผด. 02/1

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ส านักงาน

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In 

One ส าหรับงานส านักงาน 
จ านวน 2 เคร่ือง  (ตาม
คุณลักษณะทีม่าตรฐานกระทรวง
ดิจิทัลก าหนด)

34,000 ทต.เพชร
เมืองทอง

กองคลัง

3. ประเภทครุภัณฑ์อื่น
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
บาท ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงสร้างเคร่ืองจักรขนาดใหญ่ จัดซ้ือบุง๋กี้สโลปส าหรับรถขุด
ตีนตะขาบ จ านวน 2 อัน (เป็น
ครุภัณฑ์ทีไ่ม่มีก าหนดในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และ
จ าเป็นต้องจัดหาตามราคา
ท้องตลาด

100,000 ทต.เพชร
เมืองทอง

กองช่าง

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563 หน้าท่ี ๔๐


