แผนการดําเนินงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลตําบลเกาะเพชร
อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

คํานํา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนการดําเนินงาน เพื่อเป็น
แผนที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณนั้น
แผนการดําเนินงานประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน / โครงการ
/ กิจกรรมทั้งหมดที่จะดําเนินการในปีงบประมาณนั้น ทําให้แนวทางในการดําเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานและการ
จําแนกรายละเอียดต่างๆของแผน / โครงการ ในแผนการดําเนินงานจะทําให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
มีความสะดวกขึ้น
ดังนั้น เทศบาลตําบลเกาะเพชร จึงได้จัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารพัฒ นาในรอบปีของเทศบาล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดํา เนินงาน นี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการและเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดต่อไป

บทนํา
แผนการดําเนินงาน หมายถึง แผนการดําเนินการ (Action Plan) ที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา จัดทํา
หลัง จากที่ ได้ มีการจัดทําข้ อบัญญัติง บประมาณรายจ่ายประจําปีแล้ว แผนการดําเนินงานเป็นเครื่องมือสําคั ญในการ
บริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิท ธิภาพ รวมทั้งยังเป็น
เครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและการประเมินผล
แผนการดํ า เนิ น งาน แบ่ ง ออกเป็ น 2 ส่ ว น คื อ ส่ ว นที่ 1 เป็น บทนํ า วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องแผนการ
ดําเนินงาน ขั้นตอนการจัดทําแผนและประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน ส่วนที่ 2 เป็นบัญชีโครงการ/กิจกรรม ซึ่ง
แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดําเนินงานจริง และรวบรวม
ข้อมูลจากหน่วยงานที่จะเข้ามาดําเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําและประมานแผนพัฒนาขององค์ก รปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทํา แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีและแผนการดําเนินงาน สําหรับแผนการดําเนินการนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน /
โครงการพัฒนา และกิจกรรมดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณนั้น
แผนการดําเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดําเนินการในปีงบประมาณนั้น ทําให้
แนวทางในการดําเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น การ
ประสานและบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานและการจําแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน / โครงการ ในแผนการ
ดําเนินงานจะทําให้การติดตามผลประเมินเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย
ขั้นตอนในการจัดทําแผนการดําเนินงาน
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 (หมวด 5 ข้อ 26) ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนแผนการดําเนินงานโดยมีขั้นตอนดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาขององค์
กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดําเนินการใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทําร่าง
แผนการดําเนินงานโดยพิจารณาแผนงาน / โครงการ จากแผนงาน / โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานต่างๆ
3.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น นําร่างแผนการดําเนินงานแล้วเสนอต่อคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น
4.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดําเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้อง
ถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ
5.เมื่อผู้บริหารให้ความเห็นชอบร่างแผนการดําเนินงานแล้ว ให้ประกาศเป็นแผนการดําเนิน

งานโดยให้ปิดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดย
ทั่วกันและต้องปิดประกาศอย่างน้อยสามสิบวัน
จากขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานข้างต้น สามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวบรวมโครงการ /
กิจกรรม

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดทําร่างแผนการ
ดําเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

เสนอร่างแผนการดําเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

หน่วยงานอื่นๆ

พิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน
เสนอร่างแผนต่อผูบ้ ริหารท้องถิ่น

ผูบ้ ริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ผูบ้ ริหารท้องถิ่น

ประกาศใช้

ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงานต้องจัดทําให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดําเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
การขยายเวลาการจัดทําและแก้ไขแผนการดําเนินงานเป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน
การวางแผนที่ดีย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นมากมาย สําหรับแผนการดําเนินงานนั้น ซึ่งเป็น
เอกสารที่ระบุแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดําเนินการในปีงบประมาณนั้นๆ ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น สามารถบูรณาการและประสานงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเจตนารมณ์ของการวางแผนตั้งแต่ต้น
เป็นสําคัญ สําหรับประโยชน์ที่จะได้รับจากการวางแผนการดําเนินงานนั้น สามารถจําแนกได้ดังนี้
1. บรรลุจุดมุ่งหมาย (Attention of Objectives) การวางแผนทุกครั้งจะต้องมีจุดมุ่งหมาย
ปลายทางเพื่อให้องค์กรบรรลุจุดมุ่งหมายที่กําหนดให้ การกําหนดจุดมุ่งหมายจึงเป็นงานชิ้นแรกของการวางแผนอย่างมี
ทิศทาง ที่มุ่งตรงไปยังจุดมุ่งหมายที่กําหนด ว่ามีความชัดเจนหรือไม่ ก็จะช่วยให้การบริหารแผนมีทิศทางที่มุ่งตรงไปยัง
จุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี
2. ประหยัด (Economical Operation) การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญาเพื่อคิดวิธี
การให้องค์กรบรรลุถึงประสิทธิภาพ เป็นการให้หน่วยงานฝ่ายต่างๆ มีการประสานงานกันดีและมีกิจกรรมที่ดําเนินมีความ
ต่อเนื่องกัน ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่างๆที่ทํา ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆอย่าง
คุ้มค่า นับว่าเป็นการลดต้นทุนที่ดี ก่อให้เกิดความประหยัดแก่องค์กร
3. ลดความไม่แน่นอน (Reduction of Uncertainty) การวางแผนช่วยลดความไม่แน่นอน
ในอนาคตลงเพราะงานวางแผนเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ
เป็นผลมาจากการวิเ คราะห์พื้นฐานของข้อเท็จจริง ที่ปรากฏขึ้นแล้ว ทําการคาดคะเนเหตุการณ์ ในอนาคตและแนว
ทางการพิจารณาป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นไว้แล้ว
4.เป็นเกณฑ์ในการควบคุม (Basis of Control) การวางแผนช่วยให้ผู้บริหารได้กําหนดหน้าที่การควบคุมขึ้น
ทั้งนี้เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกเป็นกิจกรรมที่ดําเนินการคู่กันอาศัยซึ่งกันและกัน กล่าวคือ
ถ้าไม่มีการวางแผนก็ไม่สามารถมีการควบคุม กล่าวได้ว่าแผนกําหนดจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานในหน้าที่
การควบคุม
5.ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมการและการสร้างสรรค์ (Encourages innovation and Creativity) การวางแผน
เป็นพื้นฐานการตัดสินใจ และเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ (นวัตกรรม) และความคิดสร้างสรรค์ทั้งนี้เนื่องจาก
ขณะที่ฝ่ายจัดการมีการวางแผนนั้นจะเป็นการระดมปัญญาของคณะทํางานด้านการวางแผนทําให้เกิดความคิดใหม่ๆ และ
ความคิดสร้างสรรค์นํามาใช้ประโยชน์แก่องค์การและยังเป็นการสร้างทัศนคติการมองอนาคตระหว่างคณะผู้บริหาร
6.พัฒนาแรงจูงใจ (Improves Motivation) ระบบการวางแผนที่ดีจะเป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึง
ความร่วมแรงร่วมใจในการทํางานของผู้บริหาร และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นในกลุ่มคนงานด้วยเรารู้อย่า ง
ชัดเจนว่าองค์การคาดหวังอะไรบ้าง นอกจากนั้นการวางแผนยังเป็นเครื่องมือฝึกและพัฒนาแรงจูงใจที่ดีสําหรับผู้บริหารใน
อนาคต
7.พัฒนาการแข่งขัน (Improves Competitive Stength) การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ ทํา
ให้องค์การมีการแข่งขันมาก ว่าองค์การที่ไม่มีการวางแผนหรือมีการวางแผนที่ขาดประสิทธิภาพทั้งนี้เพราะการวางแผน
จะเกี่ยวข้องกับการขยายขอบเขตการทํางาน เปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานปรับปรุงสิ่งต่างๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต
8.ทําให้เกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) การวางแผนได้สร้างความมั่นใจใน
เรื่องเอกภาพที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ ทําให้กิจกรรมต่างๆ ที่จัดวางไว้มุ่งไปที่จุดหมายเดียวกันมีการจัดประสาน
ในฝ่ายต่างๆ ขององค์การเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ําซ้อนในงานแต่ละฝ่ายขององค์การ

ส่วนที่ 2
บัญชีโครงการ / กิจกรรม

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเกาะเพชร
จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
1.2 แผนงานการพาณิชย์

จํานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วย
ดําเนินการ

7.69
0.85
8.55

2,769,000
5,000
2,774,000

11.96
0.02
11.98

กองช่าง
กองช่าง

รวม

9
1
10

3.42
7.69
1.71
3.42
7.67
23.91

11,417,200
290,000
210,000
327,500
3,156,003
15,400,703

49.30
1.25
0.91
1.41
13.63
66.50

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

รวม

4
9
2
4
50
69

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานงบกลาง
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
2.4 แผนงานสาธารณสุข
2.5 แผนงานการศึกษา

จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.1 แผนงานการป้องกันและรักษาความสงบภายใน
รวม

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วย
ดําเนินการ

สํานักปลัด

8

6.84

620,000

2.68

8

6.84

620,000

2.68

จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

จํานวน
งบประมาณ

จํานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วย
ดําเนินการ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ/การส่งเสริมอาชีพ
4.1 รวม

0

-

รวม

4
4

3.42
3.42

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

-

210,000
210,000

-

0.91
0.91

สํานักปลัด

จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีฯ
6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

จํานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วย
ดําเนินการ

สํานักปลัด

13

11.11

692,500

2.99

รวม

13

6.63

692,500

2.99

รวม
รวมทั้งสิ้น( 1+2+3+4+5+6+7)

12
1
13
117

10.26
0.85
11.11
100.00

3,362,500
100,000
3,462,500
23,159,703

14.52
0.43
14.95
100.00

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การพัฒนาการเมืองการปกครอง การบริหาร
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
7.2 แผนงานการเกษตร

สํานักปลัด
สํานักปลัด

แผนการดําเนินงานประจําปี ๒๕62
เทศบาลตําบลเกาะเพชร
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ที่
1 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
สายเลียบชายทะเล หมู่ที่ 5
ของประชาชนในพื้นที่

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ
327,000
หมูที่ 5
ตําบลเกาะเพชร

แบบ ผด.02/1
พ.ศ. ๒๕62
หน่วย พ.ศ. ๒๕61
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง


๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายวัดลาด-บางดิ่ง

เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
ของประชาชนในพื้นที่

497,000

หมู่ที่ 3
ตําบลเกาะเพชร

กองช่าง

๓ โครงการก่อสร้างศาลาที่พัก
ริมทาง

เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
ของประชาชนในพื้นที่

226,000

หมู่ที่ 9
ตําบลเกาะเพชร

กองช่าง

๔ โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร
แอสฟัลท์คอนกรีตถนนสาย
ท่าไพล-เกาะเพชร

เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
ของประชาชนในพื้นที่

483,000

หมู่ที่ 8
ตําบลเกาะเพชร

กองช่าง



๕ โครงการปรับปรุงยกระดับถนน
สายบ่อคณฑี-บ้านบางคันธง

เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
ของประชาชนในพื้นที่

480,000

หมู่ที่ 4
ตําบลเกาะเพชร

กองช่าง



๖ โครงการซ่อมแซมผิวจราจร
โดยวิธีโอเวอร์เลย์ สาย
บ้านนางลั่นทม-ถนนเขต

เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
ของประชาชนในพื้นที่

493,000

หมู่ที่ 6
ตําบลเกาะเพชร

กองช่าง






1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ที่
๗ โครงการขยายเขตระบบพาด
เพื่อความสะดวกปลอดภัย
สายไฟสาธารณะ (อุดหนุนการ
ของประชาชนในพื้นที่
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอ
หัวไทร)

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ
พื้นที่
240,000
ตําบลเกาะเพชร

หน่วย พ.ศ. ๒๕61
พ.ศ. ๒๕62
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง


8 โครงการพาดสายไฟฟ้าระบบ
หอถังประปาหมู่ที่ 3 บ้านบางดิ่ง

เพื่อความสะดวกปลอดภัย
ของประชาชนในพื้นที่

10,000

หมู่ที่ 3
ตําบลเกาะเพชร

กองช่าง



๙ โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า
หอถังประปาหมู่ที่ 3 บ้านบางดิ่ง

เพื่อความสะดวกปลอดภัย
ของประชาชนในพื้นที่

13,000

หมู่ที่ 3
ตําบลเกาะเพชร

กองช่าง



1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แผนงานการพาณิชย์
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถประสงค์
ที่
๑ โครงการฝึกอบรมการตรวจสอบ เพื่อพัฒนาการให้บริการน้ําประปา
คุณภาพน้ําประปา
แก่ประชาชนอย่างเป็นเลิศ

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ
5,000
นอกพื้นที่
ตําบลเกาะเพชร

หน่วย พ.ศ. ๒๕61
พ.ศ. ๒๕62
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง


2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.๑ แผนงานการศึกษา
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ที่
1 โครงการวัยใสใส่ใจเรื่องเพศ
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องเพศศึกษา พัฒนาการทางเพศ
ของตนเองได้ถูกต้องและเหมาะสม

งบประมาณ
10,000

สถานที่
ดําเนินการ
ทต.เกาะเพชร

หน่วย พ.ศ. ๒๕61
พ.ศ. ๒๕62
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด

เทศบาล

๒ โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก
และเยาวชนตําบลเกาะเพชร

เพื่อพัฒนาคุณลักษณะเด็กให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน

20,000

ทต.เกาะเพชร

สํานักปลัด
เทศบาล



๓ โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน

เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าใจ
หลักธรรมและปฏิบัติตนได้อย่าง
ถูกต้อง

10,000

ทต.เกาะเพชร

สํานักปลัด
เทศบาล



๔ โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
ได้ตระหนักถึงความสําคัญและ
รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง

150,000

ทต.เกาะเพชร

สํานักปลัด
เทศบาล

5 โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
เพื่อรองรับประชาคมอาเซี่ยน

เพื่อส่งเสริมการเล่นและเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ

๖ โครงการอบรมจริยธรรมของ
เยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม

เพื่อปลูกฝังจิตสํานึกให้เด็กและ
เยาวชนเป็นผู้มีคุณธรรมนําชีวิต
และพัฒนาจิตใจไปในทางที่ดีขึ้น
เพื่อสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน
ศพด.ตําบลเกาะเพชร

7 โครงการสนับสนุนค่าอาหาร
กลางวัน ศพด.ตําบลเกาะเพชร

25,000 ศพด.ทต.เกาะเพชร

สํานักปลัด
เทศบาล

200,000 มัสยิดทั้ง 5 แห่ง
ตําบลเกาะเพชร

สํานักปลัด
เทศบาล

372,400

ศพด.
ทต.เกาะเพชร

ศพด.

ทต.เกาะเพชร




 







ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
8 โครงการสนับสนุนค่าอาหาร
กลางวัน ศพด.ไชยราม

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน
ศพด.ไชยราม

งบประมาณ
161,700

สถานที่
ดําเนินการ
ศพด.
บ้านไชยราม

พ.ศ. ๒๕62
หน่วย พ.ศ. ๒๕61
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ศพด.




บ้านไชยราม

9 โครงการสนับสนุนค่าไฟฟ้า
ศพด.ตําบลเกาะเพชร

เพื่อสนับสนุนค่าไฟฟ้า
ศพด.ตําบลเกาะเพชร

15,000

ศพด.
ทต.เกาะเพชร

ศพด.
ทต.เกาะเพชร





10 โครงการสนับสนุนค่าไฟฟ้า
ศพด.ไชยราม

เพื่อสนับสนุนค่าไฟฟ้า
ศพด.ไชยราม

10,000

ศพด.
บ้านไชยราม

สํานักปลัด
เทศบาล





11 โครงการสนับสนุนค่าวัสดุ
สํานักงาน ศพด.ตําบลเกาะเพชร

เพื่อสนับสนุนค่าวัสดุสํานักงาน
ศพด.ตําบลเกาะเพชร

10,000

ศพด.ทต.
เกาะเพชร

ศพด.
ทต.เกาะเพชร





12 โครงการสนับสนุนค่าวัสดุ
สํานักงาน ศพด.ไชยราม

เพื่อสนับสนุนค่าวัสดุสํานักงาน
ศพด.ไชยราม

5,000

ศพด.
บ้านไชยราม

ศพด.
บ้านไชยราม





13 โครงการสนับสนุนค่าวัสดุ
งานบ้านงานครัว ศพด.ตําบล
เกาะเพชร

เพื่อสนับสนุนค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
ศพด.ตําบลเกาะเพชร

10,000

ศพด.
ทต.เกาะเพชร

ศพด.
ทต.เกาะเพชร



14 โครงการสนับสนุนค่าวัสดุ
งานบ้านงานครัว ศพด.ไชยราม

เพื่อสนับสนุนค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
ศพด.ไชยราม

5,000

ศพด.
บ้านไชยราม

ศพด.
บ้านไชยราม



15 โครงการสนับสนุนค่าวัสดุ
จัดการเรียนการสอน
ศพด.ตําบลเกาะเพชร

เพื่อสนับสนุนค่าวัสดุจัดการเรียน
การสอน ศพด.ตําบลเกาะเพชร

129,200

ศพด.ทต.
เกาะเพชร

ศพด.
ทต.เกาะเพชร





ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
16 โครงการสนับสนุนค่าวัสดุ
จัดการเรียนการสอน ศพด.บ้าน
ไชยราม

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ
ศพด.
บ้านไชยราม

หน่วย พ.ศ. ๒๕61
พ.ศ. ๒๕62
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ศพด.


บ้านไชยราม

เพื่อสนับสนุนค่าวัสดุจัดการเรียน
การสอน ศพด.บ้านไชยราม

56,100

17 โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ศพด.ตําบล
เกาะเพชร

เพื่อสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ศพด.ตําบลเกาะเพชร

85,880

ศพด.ทต.
เกาะเพชร

ศพด.
ทต.เกาะเพชร



18 โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ศพด.บ้าน
ไชยราม

เพื่อสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ศพด.บ้านไชยราม

37,290

ศพด.
บ้านไชยราม

ศพด.
บ้านไชยราม



19 โครงการสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) โรงเรียนบ้าน
บางโหนด
20 โครงการสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) โรงเรียนชุมชน
วัดเกาะเพชร

เพื่อให้เด็กเล็กได้มีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย และสติปัญญา

141,799 ร.ร.บ้านบางโหนด

สํานักปลัด
เทศบาล





เพื่อให้เด็กเล็กได้มีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย และสติปัญญา

268,268

ร.ร.ชุมชน
วัดเกาะเพชร

สํานักปลัด
เทศบาล





21 โครงการสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) ศพด.ตําบลเกาะเพชร

เพื่อให้เด็กเล็กได้มีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย และสติปัญญา

145,631

ศพด.ทต.
เกาะเพชร

สํานักปลัด
เทศบาล





22 โครงการสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) ศพด.ไชยราม

เพื่อให้เด็กเล็กได้มีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย และสติปัญญา

63,235

ศพด.
ไชยราม

สํานักปลัด
เทศบาล





ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
23 โครงการสนับสนุนค่าอาหาร
กลางวันสําหรับโรงเรียนชุมชน
วัดเกาะเพชร

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ
ร.ร.ชุมชน
วัดเกาะเพชร

เพื่อให้เด็กเล็กได้มีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย และสติปัญญา

560,000

24 โครงการสนับสนุนค่าอาหาร
กลางวันสําหรับโรงเรียน
บ้านบางโหนด

เพื่อให้เด็กเล็กได้มีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย และสติปัญญา

296,000 ร.ร.บ้านบางโหนด

25 โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน

เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้
รอบด้านด้วยการอ่านหนังสือ

10,000

26 โครงการแข่งขันเรือเพรียว

เพื่อส่งเสริมการออกกําลังกาย

10,000

ในพื้นที่
ตําบลเกาะเพชร

นอกพื้นที่
ตําบลเกาะเพชร
56,100
ศพด.
บ้านไชยราม

พ.ศ. ๒๕62
หน่วย พ.ศ. ๒๕61
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด 



เทศบาล
สํานักปลัด 
เทศบาล







สํานักปลัด 
เทศบาล
สํานักปลัด
เทศบาล
สํานักปลัด
เทศบาล

27 โครงการจัดซื้อหาสื่ออุปกรณ์
การเรียนการสอน

เพื่อส่งเสริมพัฒนาของเด็กเล็ก

28 โครงการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน

เพื่อส่งเสริมพัฒนาของเด็กเล็ก

2,000

ศพด.
บ้านไชยราม

สํานักปลัด
เทศบาล

29 โครงการห้องสวยด้วยมือเรา

เพื่อให้ห้องเรียนเป็นห้องที่น่า
เรียนสําหรับเด็ก

3,000

ศพด.
บ้านไชยราม

สํานักปลัด
เทศบาล

30 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไชยราม

เพื่อส่งเสริมการออกกําลังกาย
การมีสุขภาพที่ดีและการมีส่วนร่วม

5,000

ศพด.
บ้านไชยราม

สํานักปลัด
เทศบาล










ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
31 โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน

วัตถุประสงค์
เพื่อพบปะ พูดคุยร่วมกับผู้ปกครอง

งบประมาณ
3,000

สถานที่
ดําเนินการ
ศพด.
บ้านไชยราม
ศพด.
บ้านไชยราม

หน่วย พ.ศ. ๒๕61
พ.ศ. ๒๕62
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด

เทศบาล
สํานักปลัด

เทศบาล

32 โครงการยิ้มใสฟันสวย

เพื่อส่งเสริมการรักษาสุขภาพฟัน

10,000

33 โครงการให้ความรู้ผู้ปกครอง
โรคมือเท้าปาก

เพื่อให้ความรู้ การป้องกันและดูแล
เด็ก

10,000

ศพด.
บ้านไชยราม

สํานักปลัด            
เทศบาล

34 โครงการผักสวนครัวรั้วกินได้

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก

10,000

ศพด.
บ้านไชยราม

สํานักปลัด
เทศบาล

35 โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ
ปฐมวัย

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้าน
วิชาการของเด็กและ

10,000

ศพด.
บ้านไชยราม

สํานักปลัด
เทศบาล

36 โครงการพัฒนาผู้เรียนสืบสาน
ภูมิปัญญาชาวบ้าน

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก

5,000

ศพด.
บ้านไชยราม

สํานักปลัด            
เทศบาล

37 โครงการศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สู่ประชาคม

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก

2,000

ศพด.
บ้านไชยราม

สํานักปลัด
เทศบาล

38 โครงการวันเด็กแห่งชาติ

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กและการ
มีส่วนร่วม

5,000

ศพด.
บ้านไชยราม

สํานักปลัด
เทศบาล









ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
39 โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญ
ตามประเพณีท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ
ศพด.
บ้านไชยราม

หน่วย พ.ศ. ๒๕61
พ.ศ. ๒๕62
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด            
เทศบาล

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก

3,000

40 โครงการกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก

2,000

ศพด.
บ้านไชยราม

สํานักปลัด
เทศบาล

41 โครงการพาน้องหนูสู่โลกกว้าง

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก
นอกสถานที่

15,000

ศพด.
บ้านไชยราม

สํานักปลัด
เทศบาล

42 โครงการค่าหนังสือเรียน
ประจําปี 2562

เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

15,200

ศพด.
ทต.เกาะเพชร

สํานักปลัด 
เทศบาล



43 โครงการค่าอุปกรณ์การเรียน
ประจําปี 2562

เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

15,200

ศพด.
ทต.เกาะเพชร

สํานักปลัด
เทศบาล



44 โครงการค่าเครื่องแบบนักเรียน
ประจําปี 2562

เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

22,800

ศพด.
ทต.เกาะเพชร

สํานักปลัด
เทศบาล



45 โครงการแข่งขันกีฬาศพด.
ทต.เกาะเพชร

เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

10,000

ศพด.
ทต.เกาะเพชร

สํานักปลัด
เทศบาล

46 โครงการห้องสวยด้วยมือเรา

เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

ไม่ใช้
งบประมาณ

ศพด.
ทต.เกาะเพชร

สํานักปลัด
เทศบาล









ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
47 โครงการขนมขยะ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

เพื่อกระตุ้นตือน ให้ความรู้กับ
นักเรียนเรื่องอาหารการกิน

ไม่ใช้
งบประมาณ

48 โครงการปลูกผักสวนครัว

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก
ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

15,000

49 โครงการกิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ

เพื่อส่งเสริมการออกกําลังกาย
แก่เด็ก

50 โครงการค่าจัดการเรียน
การสอนของ ศพด.ทต.เกาะเพชร

เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนของ
เด็ก

-

129,200

สถานที่
ดําเนินการ
ศพด.
ทต.เกาะเพชร

หน่วย พ.ศ. ๒๕61
พ.ศ. ๒๕62
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด


เทศบาล

ศพด.
ทต.เกาะเพชร

สํานักปลัด
เทศบาล

ศพด.
ทต.เกาะเพชร

สํานักปลัด            
เทศบาล

ศพด.
ทต.เกาะเพชร

สํานักปลัด 
เทศบาล





2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ที่
1 โครงการรป้องกันและแก้ไข
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ปัญหาโรคไข้เลือดออก
โรคไข้เลือดออกและลดการแพร่
ระบาด

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ
50,000
หมู่ที่ 1-9
ตําบลเกาะเพชร

หน่วย พ.ศ. ๒๕61
พ.ศ. ๒๕62
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด            
เทศบาล

2 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

เพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า

30,000

หมู่ที่ 1-9
ตําบลเกาะเพชร

สํานักปลัด
เทศบาล

3 โครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
หมู่บ้านละ 20,000 บาท

180,000

หมู่ที่ 1-9
ตําบลเกาะเพชร

สํานักปลัด
เทศบาล



4 โครงการอบรมให้ความรู้
ผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน

เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน

67,500

หมู่ที่ 1-9
ตําบลเกาะเพชร

สํานักปลัด
เทศบาล







2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ที่
1 โครงการครอบครัวไร้
อุดหนนศพค.เกาะเพชร
ความรุนแรง

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ
10,000
ในพื้นที่
ตําบลเกาะเพชร

หน่วย พ.ศ. ๒๕61
พ.ศ. ๒๕62
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด

เทศบาล

2 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
ศพค.เกาะเพชร

อุดหนนศพค.เกาะเพชร

20,000

ในพื้นที่
ตําบลเกาะเพชร

สํานักปลัด
เทศบาล

3 โครงการหน้าบ้านสีขาว
หลังบ้านสีเขียว

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ทํา
กิจกรรมสร้างจิตสํานึกรับผิดชอบ
ต่อสังคม/เพื่อลดปัญหายาเสพติด

10,000

ในพื้นที่
ตําบลเกาะเพชร

สํานักปลัด
เทศบาล

4 โครงการครอบครัวสานสายใย
ใจหนึ่งเดียว

เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ
ในการมองปัญหาและแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นระบบ

100,000

5 โครงการฝึกอาชีพแก่เยาวชน
สตรีและผู้สูงอายุ

เพื่อให้ความรู้ด้านการมอาชีพ
เพื่อสร้างรายได้

50,000

6 โครงการส่งเสริมศักยภาพ
สภาสตรีเทศบาลตําบลเกาะเพชร

เพื่อเสรอมสร้างศักยภาพสภาสตรี
เทศบาลตําบลเกาะเพชร

20,000

นอกพื้นที่
ตําบลเกาะเพชร

ในพื้นที่
ตําบลเกาะเพชร
เทศบาล
ตําบลเกาะเพชร



   

สํานักปลัด
เทศบาล



สํานักปลัด
เทศบาล



สํานักปลัด
เทศบาล



2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ที่
7 โครงการป้องกันและแก้ไข
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ทํา
ปัญหายาเสพติดในเยาวชน
กิจกรรมสร้างจิตสํานึกรับผิดชอบ
ลดปัญหายาเสพติด

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ
20,000
เทศบาล
ตําบลเกาะเพชร

หน่วย พ.ศ. ๒๕61
พ.ศ. ๒๕62
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด

เทศบาล

๘ โครงการธนาคารปู

จัดซื้อพันธุ์แม่ปูม้า เพื่อทํา
การฟักไข่และปล่อยแม่พันธุ์
ปู่สู่ทะเลต่อไป

30,000

หมูที่ 6
ตําบลเกาะเพชร

สํานักปลัด
เทศบาล

    

9 โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ํา
และทรัพยากรชายฝั่ง

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
สําหรับสมาคมประมง
พื้นบ้านอําเภอหัวไทร

30,000

หมู่ที่ 6
ตําบลเกาะเพชร

สํานักปลัด
เทศบาล



2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา
ศักยภาพ ทักษะการพัฒนา
ผู้พิการ
2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ฝึกทักษะการดู
แลตัวเอง การพัฒนาศักยภาพ
ตัวเอง

2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.5 แผนงานงบกลาง
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ที่
๑ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วย
โรคเอดส์

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ
ทต.เกาะเพชร

หน่วย พ.ศ. ๒๕61
พ.ศ. ๒๕62
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด

เทศบาล

200,000

นอกพื้นที่
ตําบลเกาะเพชร

สํานักปลัด
เทศบาล

งบประมาณ
96,000

สถานที่
ดําเนินการ
ทต.เกาะเพชร

พ.ศ. ๒๕62
หน่วย พ.ศ. ๒๕61
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด            
เทศบาล

10,000



2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ

9,346,800

ทต.เกาะเพชร

สํานักปลัด            
เทศบาล

3 เบี้ยยังชีพผู้พิการ

เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการ

1,814,400

ทต.เกาะเพชร

สํานักปลัด            
เทศบาล

160,000

ทต.เกาะเพชร

สํานักปลัด
เทศบาล

4 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตําบลเกาะเพชร

เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพตําบลเกาะเพชร





3. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ที่
๑ โครงการจัดทําและซักซ้อมแผน
1.เพื่อเป็นการปฏิบัติตามภารกิจและ
ป้องกันภัย
หน้ที่ที่กําหนดไว้ในระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.เพื่อเป็นเครือข่ายในการจัดการ
ภัยพิบัติในชุมชน

สถานที่
ดําเนินการ
30,000
พื้นที่
ตําบลเกาะเพชร

หน่วย พ.ศ. ๒๕61
พ.ศ. ๒๕62
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด

เทศบาล

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามภารกิจและ
หน้ที่ที่กําหนดไว้ในระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

100000

พื้นที่
ตําบลเกาะเพชร

สํานักปลัด            
เทศบาล

3 โครงการจุดบริการความปลอดภัย 1.เพื่อลดการสูญเสียด้านชีวิต
ทางถนน เทศกาลปีใหม่
ร่างกายและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุ
2.เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้
เส้นทางคมนาคม

30,000

ทต.เกาะเพชร

สํานักปลัด
เทศบาล

4 โครงการขับขี่ปลอดภัย รัดเข็มขัด
และสวมหมวกนิรภัย 100%

30,000

ทต.เกาะเพชร

สํานักปลัด
เทศบาล

๒ โครงการช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภับพิบัติ

1.เพื่อสร้างจิตสํานึกให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม
2.เสริมส้รางความปลอดภัยในระบบ
จราจร
3.เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและลดการ
สูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน

งบประมาณ

 



3. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ที่
5 โครงการจุดบริการความปลอดภัย 1.เพื่อลดการสูญเสียด้านชีวิต
ทางถนน เทศกาลสงกรานต์
ร่างกายและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุ
2.เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้
เส้นทางคมนาคม

งบประมาณ
30000

สถานที่
ดําเนินการ
ทต.เกาะเพชร

หน่วย พ.ศ. ๒๕61
พ.ศ. ๒๕62
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด

เทศบาล

6 โครงการทบทวนและฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาอปพร.

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามภารกิจและ
หน้ที่ที่กําหนดไว้ในระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

200000

ทต.เกาะเพชร

สํานักปลัด
เทศบาล



7 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่านพลเรือน

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามภารกิจและ
หน้ที่ที่กําหนดไว้ในระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

150000

ทต.เกาะเพชร

สํานักปลัด
เทศบาล



8 โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.
และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามภารกิจและ
หน้ที่ที่กําหนดไว้ในระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

50,000

ทต.เกาะเพชร

สํานักปลัด
เทศบาล



5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
5.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ที่
๑ โครงการของเหลือใช้ไม่ไร้ค่า
เพื่อลดขยะ ลดภาวะโลกร้อน
สร้างรายได้ให้ชุมชน

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ
50,000 ภายในพื้นที่
ตําบลเกาะเพชร

2 โครงการสร้างจิตสํานึกในการ
คัดแยกและกําจัดขยะ

เพื่อลดขยะ ลดภาวะโลกร้อน
สร้างรายได้ให้ชุมชน

10,000

๓ โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ
ในโรงเรียนและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เพื่อสร้างวินัย จิตสํานึกใน
การทิ้งขยะให้กับบุคลากร
และนักเรียน

10,000

4 โครงการจัดตั้งธนาคารขยะ

เพื่อลดขยะ ลดภาวะโลกร้อน
สร้างรายได้ให้ชุมชน

140,000 สํานักงานเทศบาล
ตําบลเกาะเพชร

หน่วย พ.ศ. ๒๕61
พ.ศ. ๒๕62
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด
 
เทศบาล
สํานักปลัด
เทศบาล



ร.ร.บ้านบางโหนด สํานักปลัด
ร.ร.ชุมชนวัดเกาะเพชร เทศบาล
ศพด.ทต.เกาะเพชร
ศพด.ไชยราม



ภายในพื้นที่
ตําบลเกาะเพชร

สํานักปลัด
เทศบาล

          

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
พ.ศ. ๒๕62
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
สถานที่
หน่วย พ.ศ. ๒๕61
ที่
ดําเนินการ
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ โครงการส่งเสริมทักษะเยาวชน
เพื่อให้นักกีฬามีความพร้อมทาง
60,000
สนามกีฬา
สํานักปลัด            
ทางด้านกีฬา
ด้านทักษะในการเข้าร่วมการ
ร.ร.บ้านบางโหนด เทศบาล
แข่งขัน
2 โครงการแข่งขันตะกร้อประจําปี
ของเทศบาลตําบลเกาะเพชร

เพื่อส่งเสริมสนับนุนกีฬา เพื่อให้เด็ก
เยาวชนและประชาชนได้เข้าถึง
กีฬาโดยใช้ตะกร้อเป็นสื่อ

10,000

หมู่ที่ 5
ตําบลเกาะเพชร

สํานักปลัด
เทศบาล

3 โครงการแข่งขันกีฬาร่วมกับ
หน่วยงานอื่น

เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนมีความรัก
ความสามัคคีให้เกิดในหมู่คณะ
โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ

100,000

นอกพื้นที่
ตําบลเกาะเพชร

สํานักปลัด
เทศบาล

   

4 โครงการแข่งขันกีฬาเกาะเพชร
เกมส์

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน
ในพื้นที่ใช้เวลาว่างในการออกกําลัง
กาย ห่างไกลยาเสพติด เป็นการ
สนองนโยบายของรัฐ

250,000

สนามกีฬา
ร.ร.บ้านบางโหนด

สํานักปลัด
เทศบาล

 

5 โครงการแข่งขันฟุตบอลต่อต้าน
ยาเสพติด

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน
ในพื้นที่ใช้เวลาว่างในการออกกําลัง
กาย ห่างไกลยาเสพติด

50,000

นอกพื้นที่
ตําบลเกาะเพชร

สํานักปลัด
เทศบาล







2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.4แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
สถานที่
ที่
ดําเนินการ
6 โครงการแข่งขันกีฬา
เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนมีความรัก
50,000
นอกพื้นที่
อําเภอหัวไทร
ความสามัคคีให้เกิดในหมู่คณะ
ตําบลเกาะเพชร
โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ
๗ โครงการประเพณีชักพระ
ในวันออกพรรษา

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์และสืบทอด
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไป

25,000

วัดเกาะเพชร

8 โครงการเทศกาลทําบุญใส่บาตร
ทางเรือ

เพื่อสืบทอดศิลปวัฒนธรรม
อันดีงาม

10,000

สํานักปลัด
เทศบาล

9 โครงการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ

เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๐ โครงการประเพณีสงกรานต์

เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
อันดีงามให้คงอยู่สืบไป

๑๑ โครงการละศีลอดในเดือน
รอมฎอน

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ เพื่อหลักปฏิบัติ
ที่ถูกต้องในเดือนรอมฎอน

2,500 ที่ทําการปกครอง
อําเภอหัวไทร
100,000

วัดเกาะเพชร

15,000 มัสยิดทั้ง 5 แห่ง
ตําบลเกาะเพชร

พ.ศ. ๒๕62
หน่วย พ.ศ. ๒๕61
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด

เทศบาล
สํานักปลัด 
เทศบาล
สํานักปลัด
เทศบาล
สํานักปลัด
เทศบาล
สํานักปลัด
เทศบาล
สํานักปลัด
เทศบาล

 






2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.4แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
สถานที่
ที่
ดําเนินการ
12 โครงการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
เพื่อเป็นการสืบสานขนบธรรม
10,000 ที่ทําการปกครอง
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมใน
เนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
อําเภอหัวไทร
การจัดกระบวนแห่หมรบงาน
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประเพณีเทศกาลเดือนสิบ
13 โครงการอบรมผู้นําทางศาสนา

เพื่ออบรมผู้นําทางศาสนา
ของมัสยิดทั้ง 5 แห่ง

10,000 มัสยิดในพื้นที่
ตําบลเกาะเพชร

หน่วย พ.ศ. ๒๕61
พ.ศ. ๒๕62
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด

เทศบาล

สํานักปลัด
เทศบาล



7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
7.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการ
1 โครงการอุดหนุนโครงการจัด
เพื่อแสดงความจงรักภักดีและ
15,000 ที่ทําการปกครอง
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระ
ตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณ
อําเภอหัวไทร
ชนมพรรษา 67 พรรษา
วันที่ 28 กรกฎาคม 2562

หน่วย พ.ศ. ๒๕61
พ.ศ. ๒๕62
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด

เทศบาล

2 โครงการปรับปรุงอาคาร
สํานักงาน (อาคารกองช่างเดิม)

เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานของพนักงานและอํานวย
ความสะดวกแก่ประชาชน

1,080,000

เทศบาล
ตําบลเกาะเพชร

สํานักปลัด
เทศบาล

3 โครงการอบรมการใช้กฎหมาย
ในชีวิตประจําวันแก่ประชาชน

1.เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
ในหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในชีวิตประจําวัน
2.เพื่อให้นําความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน

10,000

เทศบาล
ตําบลเกาะเพชร

สํานักปลัด
เทศบาล

๔ โครงการจัดทําแผนชุมชน

เพื่อให้คนในชุมชนมีช่องทาง
แก้ไขปัญหาในชุมชนอย่าง
เหมาะสมและสามารถตอบ
สนองความต้องการของชุมชนได้

4,000

พื้นที่หมู่ที่ 1-9

สํานักปลัด
เทศบาล



5 โครงการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลเกาะเพชร

เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่น

6,000 สํานักงานเทศบาล สํานักปลัด
ตําบลเกาะเพชร
เทศบาล



   

 

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
6 โครงการงานรัฐพิธีและ
วันสําคัญต่างๆที่จะส่งเสริม
สถาบัน

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพื่อกระตุ้นความสําคัญต่อวัน
รัฐพิธีและวันสําคัญต่างๆ

สถานที่
ดําเนินการ
50,000
เทศบาล
ตําบลเกาะเพชร

หน่วย พ.ศ. ๒๕61
พ.ศ. ๒๕62
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด 
 
เทศบาล

7 โครงการอุดหนุนการจัดงานเฉลิม เพื่อแสดงความจงรักภักดีและ
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
ตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณ
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

15,000 ที่ทําการปกครอง
อําเภอหัวไทร

สํานักปลัด
เทศบาล

8 โครงการบริหารจัดการศูนย์
เพื่อสนับสนุนองค์การบริหาร
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ส่วนตําบลหัวไทร
ประชาชนของ อปท.อําเภอหัวไทร

20,000 ที่ทําการปกครอง
อําเภอหัวไทร

สํานักปลัด            
เทศบาล

9 โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง
และการจัดการเลือกตั้ง

เพื่อเป็นค่าดําเนินการในการ
จัดการเลือกตั้งในพื้นที่

10 การจัดซื้อที่ดิน

เพื่อดําเนินการัดซื้อที่ดิน ในการ
ก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุและ
ก่อสร้างตลาดของเทศบาล

11 โครงการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ

เพื่อทราบถึงการให้บริการและ
นําข้อมูลที่ได้มาปรับปรุง
การดําเนินงาน

12 โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร

เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงาน

งบประมาณ



500,000

เทศบาล
ตําบลเกาะเพชร

สํานักปลัด
เทศบาล

1,420,000

เทศบาล
ตําบลเกาะเพชร

สํานักปลัด
เทศบาล

25,000

พื้นที่
ตําบลเกาะเพชร

สํานักปลัด            
เทศบาล

ทต.เกาะเพชร

สํานักปลัด
เทศบาล

42,500

   








ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
13 โครงการประชาสัมพันธ์
การจัดเก็บภาษี

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
ในพื้นที่

๑๔ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเป็นการเพิ่มเครือข่ายการ
และเครือข่ายการทํางาน
ทํางาน นํามาพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน
15 โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

เพื่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษี

16 โครงการตามแผนมาตรฐาน
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงาน ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ
5,000
พื้นที่
ตําบลเกาะเพชร

120,000

10,000

40,000

หน่วย พ.ศ. ๒๕61
พ.ศ. ๒๕62
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองคลัง


นอกพื้นที่
ตําบลเกาะเพชร

สํานักปลัด
เทศบาล

พื้นที่
ตําบลเกาะเพชร

กองคลัง

ทต.เกาะเพชร

สํานักปลัด
เทศบาล

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
7.๑ แผนงานการเกษตร
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
สถานที่
ที่
ดําเนินการ
1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
เพื่อความสวยงาม รองรับการให้
100,000
ทต.เกาะเพชร
โดยรอบสํานักงาน
บริการประชาชน



           



หน่วย พ.ศ. ๒๕61
พ.ศ. ๒๕62
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด

เทศบาล

บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับที่ไม่ได้ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลตําบลเกาะเพชร
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
ครุภัณฑ์
1 ครุภัณฑ์สํานักงาน
1.1โต๊ะทํางานพร้อม
เก้าอี้
2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.1 เครื่องพิมพ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

แบบ ผด.02/1

หน่วย พ.ศ. ๒๕61
พ.ศ. ๒๕62
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัว
เก้าอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัว

5,200

เทศบาล
ตําบลเกาะเพชร

กองคลัง



เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ปี 2561 จํานวน 1 เครื่อง

4,300

เทศบาล
ตําบลเกาะเพชร

กองคลัง



2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่
ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1เครื่องพิมพ์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (เกณฑ์ราคา
กลางมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
ปี 2561 จํานวน 1 เครื่อง

2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง
2.1 รถบรรทุก (ดีเซล)

รถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่าง
ด้านหลังคนขับ จํานวน 1 คัน
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ปี 2561

งบประมาณ
(บาท)
4,300

สถานที่
ดําเนินการ
เทศบาล
ตําบลเกาะเพชร

พ.ศ. ๒๕62
หน่วย พ.ศ. ๒๕61
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองคลัง 

715,000

เทศบาล
ตําบลเกาะเพชร

สํานักปลัด
เทศบาล



3.1 แผนงานการศึกษา
ที่
ครุภัณฑ์
1 ครุภัณฑ์สํานักงาน
1.1โต๊ะทํางานพร้อม
เก้าอี้
2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.1เครื่องคอมพิวเตอร์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

โต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัว
เก้าอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัว

5,200

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ก สําหรับ
งานประมวลผล
(เกณฑ์ราคากลางมาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ปี 2561)
จํานวน 1 เครื่อง

21,000

พ.ศ. ๒๕62
หน่วย พ.ศ. ๒๕61
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เทศบาล
สํานัก
ตําบลเกาะเพชร ปลัดเทศบาล
สถานที่
ดําเนินการ

เทศบาล
สํานัก
ตําบลเกาะเพชร ปลัดเทศบาล



4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
ครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

โต๊ะทํางานและเก้าอี้ แบบเข้ามุม
รูปตัวแอล จํานวน 4 ชุดๆละ
9,000 บาท

36,000

เทศบาล
ตําบลเกาะเพชร

กองช่าง



1.2 ตู้เหล็ก

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร
จํานวน 3 ตู้ๆละ 5,000 บาท

15,000

เทศบาล
ตําบลเกาะเพชร

กองช่าง



1.3 เครื่องปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ํากว่า
13,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่องๆละ
23,000 บาท
เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ํากว่า
36,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่องๆละ
47,000 บาท

140,000

เทศบาล
ตําบลเกาะเพชร

กองช่าง



เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 ชุด
(เกณฑ์ราคากลางมาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ปี 2561)
จํานวน 1 เครื่อง

30,000

เทศบาล
ตําบลเกาะเพชร

กองช่าง

1 ครุภัณฑ์สํานักงาน
1.1โต๊ะทํางานพร้อม
เก้าอี้

2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.1เครื่องคอมพิวเตอร์

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕62
หน่วย พ.ศ. ๒๕61
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รายละเอียดของครุภัณฑ์



ที่

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

2.2เครื่องคอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ก สําหรับ
งานประมวลผล
(เกณฑ์ราคากลางมาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ปี 2561)
จํานวน 1 เครื่อง

2.3 เครื่องพิมพ์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ปี 2561 จํานวน 1 เครื่อง

งบประมาณ
(บาท)
21,000

สถานที่
ดําเนินการ
เทศบาล
ตําบลเกาะเพชร

4,300

เทศบาล
ตําบลเกาะเพชร

หน่วย พ.ศ. ๒๕61
พ.ศ. ๒๕62
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง


กองช่าง



5.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
ครุภัณฑ์
3 ครุภัณฑ์สํารวจ
3.1ล้อวัดระยะทาง

รายละเอียดของครุภัณฑ์

ล้อวัดระยะทาง จํานวน 1 เครื่อง
(บัญชีราคาอ้างอิงตามท้องตลาด)

งบประมาณ
(บาท)
9,000

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕62
หน่วย พ.ศ. ๒๕61
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง



4.1 แผนงานการพาณิชย์
ที่
ครุภัณฑ์
1 ครุภัณฑ์การเกษตร
1.1เครื่องสูบน้ํา

2 ครุภัณฑ์อื่น
2.1 สว่านแบตเตอรี่

รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วย พ.ศ. ๒๕61
พ.ศ. ๒๕62
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เครื่องสูบน้ําแบบจุ่มใต้น้ํา
- แบบจุ่มใต้น้ํา ราคา 28,500 บาท
จํานวน 1 ตัว
- แบบจุ่มใต้น้ํา ราคา 32,000 บาท
จํานวน 1 ตัว
- แบบหอยโข่ง ราคา 11,000 บาท
จํานวน 1 ตัว

71,500

เทศบาล
ตําบลเกาะเพชร

กองช่าง



- สว่านแบตเตอรี่ ราคา 5,000 บาท
จํานวน 1 ชิ้น
- กล่องใส่งานอุปกรณ์งานประปา
จํานวน 2 กล่องๆละ 6,000 บาท
เป็นเงิน 12,000 บาท
- ตู้ควบคุมระบบผลิตน้ําประปา
จํานวน 7 ตู้ๆละ 8,500 บาท
เป็นเงิน 59,500 บาท

76,500

เทศบาล
ตําบลเกาะเพชร

กองช่าง



