แผนการดําเนินงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตําบลเกาะเพชร
อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ส่วนที่ 1
บทนํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และแผนการดําเนินงาน สําหรับแผนการดําเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตําบลเกาะเพชรประจําปี
งบประมาณนั้น แผนการดําเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดําเนินการ
ในปีงบประมาณนั้น ทําให้แนวทางในการดําเนินงานในปีงบประมาณนั้นของเทศบาลตําบลเกาะเพชรมี
ความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานและการจําแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดําเนินงานจะทําให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมี
ความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย
วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน
1. เพื่อให้ทราบกิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
2. เพื่อให้เกิดการประสานงานและบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานที่เข้ามาดําเนินโครงการใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ในการบริหารงาน ประสานงาน และการติดตามประเมินผลการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมี
การดําเนินการจริงในพื้นที่เทศบาลตําบลเกาะเพชร ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลตําบลเกาะ
เพชรนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดําเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจ
ตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนดําเนินงานพัฒนาจังหวัด/อําเภอ แบบบูรณาการ
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทําร่างแผนดําเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทําร่างแผนการดําเนินงาน โดยพิจารณา
จัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลเกาะเพชรกําหนดไว้ใน
แผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเกาะเพชร โดยมีเค้าโครงแผนการดําเนินงาน 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 บทนํา
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นนําร่างแผนการดําเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้ การ
ประกาศใช้แผนการดําเนินงาน ให้เทศบาลตําบลเกาะเพชรจัดทําประกาศของเทศบาลตําบลเกาะเพชร เรื่อง
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบ
และสามารถตรวจสอบได้
ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงานประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทําให้แนวทางการดําเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนมากขึ้น โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน สามารถ
กําหนดแนวทางการดําเนินงานและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และผู้บริหารท้องถิ่นสามารถ
ควบคุมติดตามประเมินผลการปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตําบลเกาะเพชร
จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
1.2 แผนงานการพาณิชย์

แบบ ผ.01
จํานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วย
ดําเนินการ

13.95
1.16
15.12

4,906,750
200,000
5,106,750

18.65
0.76
19.41

กองช่าง
กองช่าง

รวม

12
1
13

13.95
5.81
2.33
8.14
4.65
4.65
39.53

3,030,038
428,200
210,000
495,000
530,000
12,184,800
16,878,038

11.52
1.63
0.80
1.88
0.22
46.31
64.15

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

รวม

12
5
2
7
4
4
34

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

สํานักปลัด

จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.1 แผนงานการป้องกันและรักษาความสงบภายใน
รวม

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ/การส่งเสริมอาชีพการเกษตร พานิชกรรมและการท่องเที่ยว
4.1 แผนงานการเกษตร
4.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วย
ดําเนินการ

สํานักปลัด

7

8.14

274,850

1.04

7

8.14

274,850

1.04

จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

จํานวน
งบประมาณ

จํานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วย
ดําเนินการ

สํานักปลัด

1
2
1

1.16
2.33
1.16

20,000
200,000
80,000

0.08
0.76
0.30

รวม

4

3.49

300,000

1.14

รวม

1
1
2

1.16
1.16
1.16

100,000
30,000
130,000

0.38
0.11
0.49

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน
5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

สํานักปลัด

จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีฯ
6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

จํานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วย
ดําเนินการ

สํานักปลัด

9

10.47

237,500

0.90

9

10.47

237,500

0.90

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การพัฒนาการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบอบธรรมาภิบาล
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
17
รวม
17
รวมทั้งสิ้น( 1+2+3+4+5+6+7)
86

19.77
19.77
100.00

3,385,000
3,385,000
26,312,138

12.86
12.86
100.00

รวม

สํานักปลัด

ส่วนที่ 2
บัญชีโครงการ / กิจกรรม

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตําบลเกาะเพชร
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
โครงการงานบํารุงรักษาถนน(งาน ตัดหญ้าเขตทางถนนครอบคลุมพื้นที่ตําบล
ตัดหญ้าในเขตทาง)
เกาะเพชร

งบประมาณ
(บาท)
200,000

สถานที่
ดําเนินการ
พื้นที่เขตตําบลเกาะ
เพชร

๒

โครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย
ซอยทิศตะวันออกสระประปา
หมู่ที่ 7

ก่อสร้างถนนคสล.สายทิศตะวันออกสระ
ประปา หมู่ที่ 7 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 155.00 เมตร หนา 0.15
เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย

400,000

หมู่ที่ 7
ตําบลเกาะเพชร

กองช่าง

๓

โครงการก่อสร้างถนนคสล.
สายจรัญพัฒนา หมู่ที่ 3

ก่อสร้างถนนคสล.สายจรัญพัฒนา หมู่ที่ 3
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย

465,500

หมู่ที่ 3
ตําบลเกาะเพชร

กองช่าง

๔

โครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย
เจริญพัฒนา หมู่ที่ 8

ก่อสร้างถนนคสล.สายเจริญพัฒนา หมู่ท8ี่
ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง
205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย

468,350

หมู่ที่ 8
ตําบลเกาะเพชร

กองช่าง

๑

แบบ ผด.02

หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕63
พ.ศ. ๒๕64
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.



กองช่าง







1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ก่อสร้างถนนคสล.สายซอยหลักเพชร หมู่ที่
4 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย

งบประมาณ
(บาท)
465,500

สถานที่
ดําเนินการ
หมู่ที่ 4
ตําบลเกาะเพชร

หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕63
พ.ศ. ๒๕64
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองช่าง

๕

โครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย
ซอยหลักเพชร หมู่ที่ 4

๖

โครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายกระจ่าง
บ้านนายกระจ่าง นวลสงค์ หมู่ที่ 9 นวลสงค์ หมู่ที่ 9 ผิวจราจรกว้าง 5.00
เมตร ระยะทาง 130.00 เมตร หนา 0.15
เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย

457,900

หมู่ที่ 9
ตําบลเกาะเพชร

กองช่าง

๗

โครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย
โรงเรียนบํารุงวิทยา-ถนนสาย
เหมืองลอย หมู่ที่ 5

ก่อสร้างถนนคสล.สายโรงเรียนบํารุงวิทยาถนนสายเหมืองลอย หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง
4.00 เมตร ระยะทาง 145.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
1 ป้าย

465,000

หมู่ที่ 5
ตําบลเกาะเพชร

กองช่าง

๘

โครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย
วัดลาด-บางดิ่ง หมู่ที่ 3

ก่อสร้างถนนคสล.สายวัดลาด-บางดิ่ง หมู่ที่
3 ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง
205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย

468,350

หมู่ที่ 3
ตําบลเกาะเพชร

กองช่าง







1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย ก่อสร้างถนนคสล.สายเหมืองลอย-หน้า
เหมืองลอย-หน้าแค้มป์ หมู่ที่ 2,5 แคมป์ หมู่ที่ 2,5 ผิวจราจรกว้าง 5.00
เมตร ระยะทาง 115.00 เมตร หนา 0.15
เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย

งบประมาณ
(บาท)
473,100

สถานที่
ดําเนินการ
หมู่ที่ 2,5
ตําบลเกาะเพชร

๑๐ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อม ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระเก็บ บริเวณสระเก็บน้ําบ้านบางปราชญ์ สภาพ
น้ําบ้านบางปราชญ์
เดิมผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ระยะทาง
560.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. พร้อม
ติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ 1 ป้าย

402,800

หมู่ที่ 7
ตําบลเกาะเพชร

กองช่าง



๑๑ โครงการปรับปรุงถนนสายซอย
เพิ่มทรัพย์ หมู่ที่ 1

470,250

หมู่ที่ 1
ตําบลเกาะเพชร

กองช่าง



170,000

เขตพื้นที่ตําบลเกาะ
เพชร

กองช่าง

 

๙

ปรับปรุงถนนสายซอยเพิ่มทรัพย์ หมู่ที่ 1
โดยใช้วัสดุลูกรังทําผิวจราจรกว้างเฉลี่ย
5.00 เมตร ระยะทาง 4.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.25 เมตรพร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐาน
โครงการ 1 ป้าย

๑๒ โครงการขยายเขตระบบจําหน่าย อุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหัวไทร
พาดสายไฟฟ้าสาธารณะในเขต ดําเนินการพาดสายไฟฟ้าสาธารณะตาม
ตําบลเกาะเพชร
เส้นทางที่เทศบาลตําบลเกาะเพชรกําหนด
รวม

4,906,750

หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕63
พ.ศ. ๒๕64
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองช่าง

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตําบลเกาะเพชร
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แผนงานการพาณิชย์
ที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
๑ โครงการซ่อมแซม
ดําเนินการซ่อมแซม/
ปรับปรุงระบบประปา ปรับปรุงระบบประปาใน
พื้นที่ตําบลเกาะเพชร
รวม

งบประมาณ
สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ
200,000 พื้นที่ตําบลเกาะเพชร

200,000

แบบ ผด.02

หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕63
พ.ศ. ๒๕64
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง            

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตําบลเกาะเพชร
2.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ/กิจกรรม

แบบ ผด.02

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
จัดการเรียนการสอน (รายหัว) ค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่าอาหารกลางวัน
ค่าไฟฟ้า ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุงานบ้าน
งานครัว ค่าบริการอินเตอร์เน็ต(รายเดือน)

งบประมาณ
(บาท)
๗๘๗,๑๑๐.-

พ.ศ. ๒๕63
พ.ศ. ๒๕64
สถานที่
หน่วยงาน
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน งานการศึกษา 
สังกัดเทศบาลตําบล
เกาะเพชร

จัดซื้อนมให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตําบลเกาะเพชรและโรงเรียนสังกัด
สพฐ.

๖๐๗,๙๒๘.-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน งานการศึกษา            
สังกัดเทศบาลตําบล
เกาะเพชรและ
โรงเรียนสังกัด สพฐ.

๓ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็ก
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
เล็กบ้านไชยรามและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลเกาะเพชร
เทศบาลตําบลเกาะเพชร

๑๐๐,๐๐๐.-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน งานการศึกษา
สังกัดเทศบาลตําบล
เกาะเพชร

๔ อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน จํานวน ๑๔๒
คนๆละ ๒๐ บาท รวม ๒๐๐ วัน

๕๖๘,๐๐๐.-

โรงเรียนชุมชนวัดเกาะ งานการศึกษา 
เพชร

๕ อุดหนุนโรงเรียนบ้านบางโหนด

๒๕๖,๐๐๐.-

โรงเรียน
บ้าน งานการศึกษา 
บางโหนด

๑ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

๒ ค่าอาหารเสริม (นม)

จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน จํานวน ๖๔
คนๆละ ๒๐ บาท รวม ๒๐๐ วัน



2.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)
๓๐,๐๐๐.-

สถานที่
ดําเนินการ
วัดบ้านด่าน

๗ โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อ เพื่ออบรมภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนของ
เสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ
เทศบาลตําบลเกาะเพชร
ให้กับเยาวชน

๒๕,๐๐๐.-

ห้องประชุมเพชรงาม
เทศบาลตําบลเกาะ
เพชร

งานการศึกษา

๘ โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก
และเยาวชนตําบลเกาะเพชร

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดอบรมให้กับสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลเกาะเพชร

๔๐,๐๐๐.-

ห้องประชุมเพชรงาม
เทศบาลตําบลเกาะ
เพชร

งานการศึกษา            

๙ โครงการวัยใสใส่ใจเรื่องเพศ

จัดอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนในตําบลเกาะ
เพชร

๑๐,๐๐๐.-

ห้องประชุมเพชรงาม
เทศบาลตําบลเกาะ
เพชร

งานการศึกษา

๑๐ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
๑๑ โครงการอบรมจริยธรรมของ
เยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม

จัดกิจกรรมแก่เด็กและเยาวชนในตําบล
เกาะเพชร

๑๒๐,๐๐๐.-

สํานักงานเทศบาล
ตําบลเกาะเพชร

งานการศึกษา

จัดอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนที่นับถือ
ศาสนาอิสลามในตําบลเกาะเพชร

๒๐๐,๐๐๐.-

มัสยิดทั้ง ๕ แห่ง ใน
ตําบลกาะเพชร

งานการศึกษา

๑๒ โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน

จัดอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนที่นับถือ
ศาสนาพุทธในตําบลเกาะเพชร

๑๐,๐๐๐.-

ห้องประชุมเพชรงาม
เทศบาลตําบลเกาะ
เพชร

งานการศึกษา

๖ โครงการแข่งขันเรือเพรียว

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันเรือเพรียว

รวม

๓,๐๓๐,๐๓๘.-

หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕63
พ.ศ. ๒๕64
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งานการศึกษา 





   



บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตําบลเกาะเพชร
2.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ/กิจกรรม

แบบ ผด.02

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
โครงการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยเบาหวานที่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
ควบคุมระดับน้ําตาลไม่ได้
เช่น ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดตกแต่งสถานที่
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าบริการเครื่องเสียง

งบประมาณ
(บาท)
50,000

สถานที่
ดําเนินการ
สํานักงานเทศบาล
ตําบลเกาะเพชร

หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕63
พ.ศ. ๒๕64
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งานบริการ            
สาธารณสุขฯ

๒

โครงการป้องกันเด็กจมน้ําในตําบล
เกาะเพชร

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
เช่น ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดตกแต่งสถานที่
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าบริการเครื่องเสียง

100,000

สํานักงานเทศบาล
ตําบลเกาะเพชรและ
สระว่ายน้ําอําเภอ
ปากพนัง

งานบริการ
สาธารณสุขฯ

๓

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค
ไข้เลือดออก

จ่ายเป็นค่าฉีดรพ่นหมอกควัน ค่าน้ํายา
พ่นหมอกควัน ค่าวัสดุการแพทย์ ค่า
น้ํามันเชื้อเพลิงในการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

40,000

พื้นที่ตําบลเกาะเพชร
ม.1-9

งานบริการ
สาธารณสุขฯ

๑



           

2.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ/กิจกรรม
๔

๕

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุทางการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน

งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕63
พ.ศ. ๒๕64
(บาท)
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
 
58,200 พื้นที่ตําบลเกาะเพชร งานบริการ
ม.1-9
สาธารณสุขฯ

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ โครงการตาม
พระราชดําริด้านสาธารณสุข

180,000

จ่ายเป็นค่าอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน จํานวน 9 หมู่บ้านๆละ
20,000บาท สําหรับดําเนินการจัด
โครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข
รวม

428,200

สํานักงานเทศบาล
ตําบลเกาะเพชร

งานบริการ
สาธารณสุขฯ



บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตําบลเกาะเพชร
2.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
๑ โครงการพัฒนา
อบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ
ศักยภาพผู้พิการ
2

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ

1.อบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ

งบประมาณ
สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ
10,000 อบรมเชิงปฏิบัติการ
ณ
ห้องประชุม ทต.เกาะเพชร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานพัฒนาชุมชน

200,000 1.อบรมให้ความรู้เชิง
ปฏิบัติการ ณ สถานที่ศึกษาดู
งาน

งานพัฒนาชุมชน

2.ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนนอก
สถานที่
รวม

2.ศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ
นอกเชตเทศบาลตําบล
เกาะเพชร
210,000

แบบ ผด.02

พ.ศ. ๒๕63
พ.ศ. ๒๕64
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.






บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตําบลเกาะเพชร
2.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก
๑
1.อบรมให้ความรู้เชิง
50,000 1.อบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ สํานักปลัด งาน
โครงการป้องกันและแก้ไข ปฏิบัติการเชิง
ณ สถานทีศ่ ึกษาดูงาน
พัฒนาชุมชน
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ กระบวนการ
2.ศึกษาดูงานนอกสถานที่

2

โครงการฝึกอาชีพแก่
อบรมให้ความรู้เชิง
เยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ ปฏิบัติการแยกตาม
หลักสูตร

3

โครงการส่งเสริมศักยภาพ อบรมให้ความรู้เชิง
สภาสตรีเทศบาลตําบล
ปฏิบัติการ
เกาะเพชร

4

โครงการหน้าบ้านสีขาว
หลังบ้านสีเขียว

1.อบรมให้ความรู้ขยาย
ผลครอบครัวต้นแบบ
2.ประเมินครอบครัว
ต้นแบบ

แบบ ผด.02

พ.ศ. ๒๕63
พ.ศ. ๒๕64
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.


2.ศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบนอก
เชตเทศบาลตําบลเกาะเพชร
60,000

20,000
15,000

1.อบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ สํานักปลัด งาน
ณ สถานที่จัดฝึกอบรมตาม
พัฒนาชุมชน
ความเหมาะสม



อบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ สํานักปลัด งาน
ณ ห้องเพชรงามเทศบาลตําบล พัฒนาชุมชน
เกาะเพชร
1.อบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ
ณ ห้องเพชรงามเทศบาลตําบล สํานักปลัด งาน
พัฒนาชุมชน
เกาะเพชร
2.ติดตามประเมินครอบครัว
ต้นแบบ ณ สถานที่จริง





2.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕63
พ.ศ. ๒๕64
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 อุดหนุนศูนย์บริการคน
ตามวัตถุประสงค์ของ
50,000 ศูนย์บริการคนพิการตําบลเกาะ
พิการตําบลเกาะเพชร
ศูนย์ฯ
เพชร
ศูนย์บริการคนพิการ
ตําบลเกาะเพชร

6 อุดหนุนศูนย์พัฒนา
ตามวัตถุประสงค์ของ
100,000 ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชนตําบล ศูนย์ฯ
ตําบลเกาะเพชร
ครอบครัวในชุมชน
เกาะเพชร
ตําบลเกาะเพชร
๗

รวม

อุดหนุนศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)
ตําบลเกาะเพชร

ตามวัตถุประสงค์ของ
ศูนย์ฯ

200,000 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบลเกาะเพชร
เทศบาลตําบลเกาะ
เพชร
495,000



บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตําบลเกาะเพชร

แบบ ผด.02

2.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ส่งตัวแทนนักกีฬาของตําบลเพชรเกาะ
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา อําเภอหัวไทร

งบประมาณ
(บาท)
๖๐,๐๐๐.-

พ.ศ. ๒๕63
พ.ศ. ๒๕64
สถานที่
หน่วยงาน
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สนามกีฬาอําเภอหัว งานการศึกษา
ไทร

๒ โครงการแข่งขันกีฬาประจําปี
(เกาะเพชรเกมส์)

จัดการแข่งขันกีฬาประจําปี
(เกาะ
เพชรเกมส์) ของเทศบาลตําบล เกาะ
เพชร

๓๕๐,๐๐๐.-

สนามกีฬาโรงเรียน
บ้านบางโหนด

งานการศึกษา

 

๓ โครงการแข่งขันกีฬาร่วมกับ
หน่วยงานอื่น

ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

๑๐๐,๐๐๐.-

หน่วยงานอื่นๆที่
จัดการแข่งขัน

งานการศึกษา

           

๔ โครงการแข่งขันตะกร้อประจําปี
ของเทศบาลตําบลเกาะเพชร

จัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อ
เทศบาลตําบลเกาะเพชร

๒๐,๐๐๐.-

สนามตะกร้อ
โรงเรียนบํารุงวิทยา

งานการศึกษา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑ โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
อําเภอหัวไทร

รวม

ของ

530,000



บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตําบลเกาะเพชร
2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.6 แผนงานงบกลาง
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
๑ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วย
โรคเอดส์

งบประมาณ

แบบ ผด.02

สถานที่
ดําเนินการ
102,000 ทต.เกาะเพชร

หน่วย
ดําเนินการ
งานพัฒนา
ชุมชน

พ.ศ. ๒๕63
พ.ศ. ๒๕64
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
           

2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ

9,886,800 ทต.เกาะเพชร

งานพัฒนา
ชุมชน

           

3 เบี้ยยังชีพผู้พิการ

จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการ

2,016,000 ทต.เกาะเพชร

งานพัฒนา
ชุมชน

           

4 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตําบลเกาะเพชร

สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตําบลเกาะเพชร

180,000 ทต.เกาะเพชร

งานพัฒนา
ชุมชน

รวม

12,184,800



บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แบบ ผด.02
เทศบาลตําบลเกาะเพชร
3.ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕63
พ.ศ. ๒๕64
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการจัดตั้งจุดบริการเทศกาล จัดตั้งจุดตรวจ จุดแวะพักให้บริการ
4,600
จุดตรวจป้อมตํารวจ งานการรักษา
สงกรานต์
สําหรับผู้ใช้ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
เกาะเพชร
ความสงบภายใน

๒

โครงการจัดตั้งจุดบริการเทศกาลปี จัดตั้งจุดตรวจ จุดแวะพักให้บริการ
ใหม่
สําหรับผู้ใช้ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

๓

โครงการช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภัยพิบัติ

เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชน

4,600

๑๐๐,๐๐๐.-

จุดตรวจป้อมตํารวจ งานการรักษา
เกาะเพชร
ความสงบภายใน

สํานักงานเทศบาล
ตําบลเกาะเพชร

 

งานการรักษา            
ความสงบภายใน

3.ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดําเนินการ
๔ โครงการป้องกันอัคคีภัยและ
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้เกี่ยวข้องใน
24,600
โรงเรียนชุมชนวัด
ฝึกซ้อมแผนอพยพ
การป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพ
เกาะเพชร
ประชาชน

๕

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุด
ให้ความรู้ อบรมเชิงปฏิบัติการชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาล ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ตําบลเกาะเพชร

155,580

๖

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนใหม่

66,220

ห้องประชุมเพชรงาม งานการรักษา
เทศบาลตําบลเกาะ ความสงบภายใน
เพชร

๗

โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทาง จัดอบรมให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติการ
ถนน การสวมหมวกนิรภัย 100 % จริงในการใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัย
(คนหัวแข็งรักษาวินัยจราจร)

19,250

ห้องประชุมเพชรงาม งานการรักษา
เทศบาลตําบลเกาะ ความสงบภายใน
เพชร

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนใหม่

รวม

374,850

สํานักงานเทศบาล
ตําบลเกาะเพชร

หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕63
พ.ศ. ๒๕64
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานการรักษา
ความสงบภายใน

งานการรักษา
ความสงบภายใน







บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตําบลเกาะเพชร
4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพการเกษตร พานิชกรรมและการท่องเที่ยว
4.1 แผนงานการเกษตร
ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
สถานที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดําเนินการ
๑ โครงการบริหารศูนย์ ดําเนินการบริหารจัดการ 20,000 ศูนย์ถ่ายทอด
ถ่ายทอด
ศูนย์
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล
ประจําตําบล
ประจําตําบล
รวม

หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕63
พ.ศ. ๒๕64
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งานการเกษตร            

20,000

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพการเกษตร พานิชกรรมและการท่องเที่ยว
4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
สถานที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดําเนินการ
1 อุดหนุนกลุ่มอาชีพหรือ ตามวัตถุประสงค์ของ
80,000 กลุ่มวิสาหกิจในพื้นที่
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ตําบลเกาะเพชร
ตําบลเกาะเพชร
รวม

แบบ ผด.02

80,000

หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕63
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน

ก.พ.

พ.ศ. ๒๕64
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตําบลเกาะเพชร
4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพการเกษตร พานิชกรรมและการท่องเที่ยว
4.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕63
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
๑ โครงการส่งเสริมการ จัดงานในเทศกาลวันเมา ๑๐๐,๐๐๐.- มัสยิดทั้ง ๕ แห่ง ใน งานการศึกษา
ท่องเที่ยวในเทศกาลวัน ลิด
ตําบลกาะเพชร
เมาลิดประจําปี
๒

โครงการแข่งขันตก
ปลาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

รวม

จัดกิจกรรมแข่งขันตก
ปลาส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวท้องถิ่น

๑๐๐,๐๐๐.- หมู่ที่ 6 ตําบล เกาะ งานพัฒนา
เพชร
ชุมชน

200,000

แบบ ผด.02

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. ๒๕64
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.



ก.ค.


ส.ค.


ก.ย.

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตําบลเกาะเพชร
5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดําเนินการ
1.ร.ร.บ้
า
นบางโหนด
๑ โครงการบริหารการจัดการขยะ อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่
100,000
2.ร.ร.ชุ
ม
ชนวัดเกาะเพชร
ประชาชน นักเรียน

3.สมาคมประมงพื้นบ้านหัว
ไทร

รวม

100,000

แบบ ผด.02

หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕63
พ.ศ. ๒๕64
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานัก

ปลัดเทศบาล

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตําบลเกาะเพชร
5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
สถานที่
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดําเนินการ
1 โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ ตามวัตถุประสงค์ของ
30,000 สมาคมประมงพื้นบ้านหัวไทร
น้ําและทรัพยากรชายฝั่ง สมาคมประมงพื้นบ้านหัว
ไทร
รวม
30,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สมาคมประมง
พื้นบ้านหัวไทร

แบบ ผด.02

พ.ศ. ๒๕63
พ.ศ. ๒๕64
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.


บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตําบลเกาะเพชร

แบบ ผด.02

6.ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑ โครงการประเพณีชักพระในวัน
ออกพรรษา

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
จัดจ้างเหมาทําเรือพระ
จํานวน
๑ ลํา

งบประมาณ
(บาท)
๕๐,๐๐๐.-

สถานที่
ดําเนินการ
วัดเกาะเพชร

หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕63
พ.ศ. ๒๕64
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งานการศึกษา 

๒ โครงการประเพณีสงกรานต์

จัดกิจกรรมรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ

๑๐๐,๐๐๐.-

วัดเกาะเพชร

งานการศึกษา

๓ โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ละศีลอดในเดือนรอมฎอน

จัดกิจกรรมละศีลอดในเดือนรอมฎอน

๑๕,๐๐๐.-

มัสยิดทั้ง ๕ แห่ง ใน งานการศึกษา
ตําบลกาะเพชร

   

๔ โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
วันฮารีรายอ

จัดกิจกรรมวันฮารีฮายอ

๔๐,๐๐๐.-

มัสยิดทั้ง ๕ แห่ง ใน งานการศึกษา
ตําบลกาะเพชร

  

๕ โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดกิจกรรมของภูมิปัญญาในท้องถิ่น
ให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตําบลเกาะเพชร

๑๕,๐๐๐.-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาล
ตําบลเกาะเพชร

๖ โครงการอบรมผู้นําทางศาสนา

๑๐,๐๐๐.-

มัสยิดทั้ง ๕ แห่ง ใน งานการศึกษา
ตําบลกาะเพชร

จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้นําของ ศาสนา
อิสลาม

งานการศึกษา



           



6.ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
๗ โครงการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโดย อุดหนุนให้กับอําเภอหัวไทร
กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัด
กระบวนแห่หมรับงานประเพณี
เทศกาลเดือนสิบ

งบประมาณ
(บาท)
๑๐,๐๐๐.-

สถานที่
ดําเนินการ
อําเภอหัวไทร

หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕63
พ.ศ. ๒๕64
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานการศึกษา

๘ โครงการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโดย อุดหนุนให้กับอําเภอหัวไทร
กระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ

๒,๕๐๐.-

อําเภอหัวไทร

งานการศึกษา

๙ โครงการเทศกาลทําบุญใส่บาตร
ทางเรือ

๑๐,๐๐๐.-

ท่าน้ําของเทศบาล
ตําบเกาะเพรช

งานการศึกษา

จัดกิจกรรมการตักบาตรทางเรือของ
ชุมชนเทศบาลตําบลเกาะเพชร
รวม

237,500

 





บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตําบลเกาะเพชร

แบบ ผด.02

7.ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการปกครองการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
๑ โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งและ จัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบล
การจัดการเลือกตั้ง
เกาะเพชร และสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลเกาะเพชร
2 โครงการอบรมการใช้กฎหมายใน อบรมความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายใน
ชีวิตประจําวัน
ชีวิตประจําวัน แก่ผู้ที่มาเข้าร่วมอบรม
3 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติฯเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว

อุดหนุนงบประมาณให้ที่ทําการ
ปกครองอําเภอหัวไทร สําหรับจัด
กิจกรรมเนื่อง ในโอกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว

4 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
อุดหนุนงบประมาณให้ที่ทําการ
เกียรติฯเนื่องในวันพระชนมพรรษา ปกครองอําเภอหัวไทร สําหรับจัด
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนี
พันปีหลวง

งบประมาณ
(บาท)
500,000

สถานที่
ดําเนินการ
หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 9

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัดเทศบาล

10,000 ห้องประชุมเพชรงาม
สํานักงานเทศบาลตําบล
เกาะเพชร
15,000 ที่ว่าการอําเภอหัวไทร

สํานักปลัดเทศบาล

10,000 ที่ว่าการอําเภอหัวไทร

สํานักปลัดเทศบาล

สํานักปลัดเทศบาล

พ.ศ. ๒๕63
พ.ศ. ๒๕64
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.ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการปกครองการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๕ โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
อุดหนุนงบประมาณให้ที่ทําการ
ปกครองอําเภอหัวไทร สําหรับจัด
กิจกรรมเนื่อง ในโอกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว

งบประมาณ
สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ
10,000 ที่ว่าการอําเภอหัวไทร

6 โครงการบริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท.หัวไทร

อุดหนุนงบประมาณให้ที่ทําการ
ปกครองอําเภอหัวไทร สําหรับจัด
กิจกรรมเนื่อง ในโอกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว

20,000 ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน ของ
อปท.หัวไทร

๗ โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

10,000 สํานักงานเทศบาลตําบล
เกาะเพชร

8 โครงการประชาสัมพันธ์
จัดเก็บภาษี

9 โครงการตามแผนมาตรฐาน
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

การ ทําป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี

อบรมให้ความรู้บุคลากรเพื่อส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

5,000 ติดป้ายประชาสัมพันธ์การ
จัดเก็บภาษี ณ เทศบาล
ตําบลเกาะเพชร
40,000

สํานักงานเทศบาลตําบล
เกาะเพชร ที่สถานที่อื่น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัดเทศบาล

สํานักปลัดเทศบาล

พ.ศ. ๒๕63
พ.ศ. ๒๕64
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



กองคลัง



สํานักปลัดเทศบาล













 





7.ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการปกครองการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ/กิจกรรม

10 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และเครือข่ายการทํางาน

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
อบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานนอก
สถานที่

11 โครงการงานรัฐพิธีและวันสําคัญ
ต่างๆที่จะส่งเสริมสถาบัน

จัดซื้อจัดจ้างเพื่อถวายความจงรักภักดี
ในวันรัฐพิธีและวันสําคัญต่างๆ

20,000 สํานักงานเทศบาลตําบล
เกาะเพชร

12 โครงการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ

จ้างสถาบันการศึกษาสํารวจและ
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตําบล
เกาะเพชร

25,000 พื้นที่ตําบลเกาะเพชร

สํานักปลัดเทศบาล

จัดซื้อที่ดิน ประมาณ 5 ไร่ สํารับ
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคหรือการ
บริการสาธารณะ
อบรมให้ความรู้และพัฒนาบุคลากรใน
สังกัด
ปรับปรุงระบบหม้อแปลงไฟฟ้าภายใน
สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะเพชร

2,000,000 พื้นที่ตําบลเกาะเพชร

สํานักปลัดเทศบาล

13 ค่าจัดซื้อที่ดิน

14 โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร
15 โครงการปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้า
พร้อมระบบไฟฟ้าสํานักงาน
เทศบาลตําบลเกาะเพชร

งบประมาณ
(บาท)
120,000

สถานที่
ดําเนินการ
นอกพื้นที่ตําบลเกาะเพชร

40,000 สํานักงานเทศบาลตําบล
เกาะเพชร
500,000 สํานักงานเทศบาลตําบล
เกาะเพชร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัดเทศบาล

พ.ศ. ๒๕63
พ.ศ. ๒๕64
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.




















 








สํานักปลัดเทศบาล







7.ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการปกครองการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
16 โครงการจัดแสดงผลการปฏิบัติงาน จัดบูธแสดงผลงานของสํานักงาน
ประจําปี
เทศบาลตําบลเกาะเพชร
17 โครงการบูรณาการจัดทําแผน
ชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดประชาคมในระดับหมู่บ้านและ/หรือ
ในระดับตําบลและประชุมกรรมการชุด
ต่างๆตามขั้นตอนการจัดแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
รวม

งบประมาณ
สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ
50,000 สํานักงานเทศบาลตําบล
เกาะเพชร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัดเทศบาล

10,000 พื้นที่เขตตําบลเกาะเพชร
และสํานักงานเทศบาล
ตําบลเกาะเพชร

สํานักปลัดเทศบาล

3,385,000

พ.ศ. ๒๕63
พ.ศ. ๒๕64
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.








บัญชีโครงการของหน่วยงานอื่น

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตําบลเกาะเพชร
หน่วยงานอื่นที่ดําเนินการในพื้นที่ตําบลเกาะเพชร
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
๑ ส่งเสริมงานเกษตรพอเพียงใน 1.อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่
สถานศึกษา
นักเรียน
2.ศึกษาแหล่งเรียนรู้

2

โครงการคัดแยกขยะและสร้าง
ผลิตภัณฑ์จากขยะ

รวม

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ
100,000 1.อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ
ร.ร.ชุมชนวัดเกาะเพชร
2.ศึกษาดูงาน ณ บ้านสวน
พอเพียง ตําบลเกาะเพชร

3.ปรับพื้นที่ว่างในสถานศึกษาเพื่อ
การปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ประกอบด้วย ผักสวนครัว
(ผักบุ้ง ผักกาด) พืชยืนต้น(มะนาว)
แก้วมังกร เสาวรส

3.ร.ร.ชุมชนวัดเกาะเพชร

1.อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่
นักเรียน
2.สร้างผลิตภัณฑ์จากขยะ

50,000 1.อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ
ร.ร.ชุมชนวัดเกาะเพชร
2.เชิญวิทยากรสอนการ
สร้างผลิตภัณฑ์จากขยะ
ทดลองปฏิบัติจริง
150,000

แบบ ผด.02

หน่วย
พ.ศ. ๒๕63
พ.ศ. ๒๕64
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.
โรงเรียนชุมชนวัด
เกาะเพชร

โรงเรียนชุมชนวัด
เกาะเพชร

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตําบลเกาะเพชร
หน่วยงานอื่นที่ดําเนินการในพื้นที่ตําบลเกาะเพชร
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
1 โครงการยกระดับเกษตรแปลง 1.จัดซื้อพันธุ์ลูกปู
ใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และ
2.พัฒนาระบบบ่อ
เชื่อมโยงการตลาด
3.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เลี้ยงปู
4.พัฒนาสายพันธุ์ปูและระบบบ่อขุน
5.อบรมการตลาดออนไลน์
6.สร้างจุดรับซื้อผลผลิตและกระจาย
สินค้า
2

โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์และ 1.ค่าจ้างแรงงานปรับปรุงต่อเติม
มาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป สถานที่
เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน
2.ค่าวัสดุ อุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิ
ภาพการผลิต
3.ค่าปรับปรุงต่อเติมสถานที่ให้ได้
มาตรฐาน Primary GMP

รวม

งบประมาณ
285,000
1,000,000
425,000
380,000
60,000
250,000

100,000
108,000
292,000

2,900,000

สถานที่
ดําเนินการ
ม. 4 ต.เกาะเพชร
แปลงใหญ่กลุ่มผลิตปูทะเล
ชุมชนพอเพียงบ้านเนิน
หนองหงส์

ม. 4 ต.เกาะเพชร
วิสาหกิจชุมชนศูนย์
การเรียนรู้อันเนื่องมา
จากพระราชดําริบ้าน
เนินหนองหงส์

หน่วย
พ.ศ. ๒๕63
ดําเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
สํานักงานประมง
อ.หัวไทร
สํานักงานเกษตร
อ.หัวไทร

สํานักงานเกษตร
อ.หัวไทร

แบบ ผด.02

ม.ค.







ก.พ.







พ.ศ. ๒๕64
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 

 



  
  
  

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตําบลเกาะเพชร
หน่วยงานอื่นที่ดําเนินการในพื้นที่ตําบลเกาะเพชร
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
๑ โครงการอบรมฟื้นฟู CPR ขั้น 1.อบรมให้ความรู้แก่อสม.
พื้นฐานและการปฐมพยาบาล 2.ฝึกปฏิบัติ CPR ผู้ป่วย
เบื้องต้นแก่อสม.ตําบลเกาะเพชร 3. ทดสอบการอบรม
๒

โครงการสวนสมุนไพร

1.ให้ความรู้เรื่องสมุนไพรในการ

รักษาอาการเบื้องต้น

รักษาอาการของโรคกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง

งบประมาณ
30,000

30,000

สถานที่
ดําเนินการ
อาคารอเนกประสงค์
รพ.สต.เกาะเพชร

หน่วย
พ.ศ. ๒๕63
พ.ศ. ๒๕64
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.

รพ.สต.เกาะเพชร

อาคารอเนกประสงค์

รพ.สต.เกาะเพชร



รพ.สต.เกาะเพชร

2.มีแหล่งเรียนรู้สมุนไพรในรพ.สต.
๓

โครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผนไทย

๔

โครงการพัฒนาศักยภาพ
อสม.ด้านทันตสุขภาพในทุก
กลุ่มวัย

1.ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ศาสตร์การแพทย์แผนไทยเรื่อง
โรคข้อเข่าเสื่อม
2.ส่งเสริมให้มีการใช้ยาสมุนไพร
ในท้องถิ่นเพื่อลดการปวดเข่า
1.ให้ความรู้ด้านทันตสุขภาพ 5
กลุ่มวัย
2.ฝึกปฏิบัติการแปรงฟันที่ถูกต้อง
3.ทดสอบความรู้ ก่อน-หลัง

แบบ ผด.02

15,000

อาคารอเนกประสงค์
รพ.สต.เกาะเพชร

รพ.สต.เกาะเพชร

15,000

อาคารอเนกประสงค์
รพ.สต.เกาะเพชร

รพ.สต.เกาะเพชร

หน่วยงานอื่นที่ดําเนินการในพื้นที่ตําบลเกาะเพชร
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
5 โครงการพัฒนามุม NDDC เพื่อ กจิกรรมที่ 1 สํารวจข้อมูล จัดตั้ง
เด็กพัฒนาการสมส่วน มี
คณะทํางาน
พัฒนาการสมวัย
เตรียมสถานที่จัดกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ
25,000 อาคารอเนกประสงค์
รพ.สต.เกาะเพชร

หน่วย
พ.ศ. ๒๕63
พ.ศ. ๒๕64
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.

รพ.สต.เกาะเพชร

กิจกรรมที2่ จัดหาเครื่องชั่งน้ําหนัก
แบบดิจดตอล
กิจกรรมที่ 3
จัดอบรมฝึกทักษะ อสม. ผู้ปกครองใน
การประเมินโภชนาการ พัฒนาการ
สุขภาพช่องปาก
จัดทํามุมความรู้ NDDC
6

โครงการผู้ก่อการดี (Merit
Maker) รวมใจป้องกันภัยเด็ก
จมน้ํา ปี 2564

กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมผู้ก่อการดี
ภาคีตําบล
กิจกรรมที่ 2 ฝึกทักษะการว่ายน้ํา
เพื่อเอาชีวิตรอด จํานวน 5 วันๆละ
20 คน
กิจกรรมที่ 3 อบรมให้ความรู้เรื่อง
อย่าเก็บ อย่าก้ม อย่าใกล้ หลักการ
ตะโกน โยน ยื่น
กิจกรรมที่ 4 หลักการช่วยชีวิต
ฟื้นคืนชีพ






50,000 สวนป่าพยุงยินดี

รพ.สต.เกาะเพชร

หน่วยงานอื่นที่ดําเนินการในพื้นที่ตําบลเกาะเพชร
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการ
กิจกรรมที่ 1
7 โครงการป้องกันอุบัติเหตุทาง
25,000 ร.ร.ชุมชนวัดเกาะเพชร
ถนน ใช้ชุมชนเป็นฐาน
ประชุมวางแผนการดําเนินงานใน
ในปี 2563
กิจกรรมที่ 2
จัดให้ความรู้เชิงปฏิบัติการสร้างจิต
สํานึกวินัยจราจรในกลุ่มนักเรียน
กิจกรรมที่ 3
จัดมหกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์
การขับขี่อย่างปลอดภัย
กิจกรรมที่ 4
กําหนดจุดเสี่ยง และร่วมกันแก้ไข
ปัญหาจุดเสี่ยงทุกเดือน
คืนข้อมูลชุมชน
8 โครงการพัฒนาเครือข่าย
กิจกรรมที่ 1
15,000 ร.ร.ชุมชนวัดเกาะเพชร
คุ้มครองผู้บริโภคตําบลเกาะเพชร ประชุมการดําเนินงาน อย.น้อยใน
โรงเรียน
กิจกรรมที่ 2
ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย อสม.
นักวิทย์ฯ
กิจกรรมที่ 3จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังเตือนภัย
กิจกรรมที่ 4
จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่ม อย.น้อย
อสม. นักวิทย์ มอบเกียรติบัตร

พ.ศ. ๒๕63
พ.ศ. ๒๕64
หน่วย
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.
รพ.สต.เกาะเพชร







       
รพ.สต.เกาะเพชร






หน่วยงานอื่นที่ดําเนินการในพื้นที่ตําบลเกาะเพชร
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
9 โครงการชาวเกาะเพชรรวมใจ 1.ลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก
ควบคุมป้องกันภัยโรค
ลดลงร้อยละ 10
ไข้เลือดออก
2.พัฒนา ฟื้นฟู ศักยภาพทีม SRRT
ตําบล
3.อบรมประชาชน ให้ความรู้การ
ป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างถูกต้อง
10 โครงการชมรมความดันโลหิต
สูง ลดเค็ม ลดภาวะแทรกซ้อน

กิจกรรม
1.เรียนรู้ระดับความดันโลหิตสูงด้วย
ตนเอง
2.จัดแฟ้มข้อมูลผู้ป่วยรายบุคคล
3.ให้ความรู้เรื่องโรคความดันโลหิต
4.ออกกําลังกายและนันทนาการ
5การดูแลเท้า รักษ์ไตตา
6.กิจกรรมพบเภสัชกร
7.รายการอาหารแลกเปลี่ยน
8.กิจกรรมทันตสาธารณสุข
9.การจัดการความเครียด ฝึกสติ
ธรรมะเบาใจ
10.นัดพบญาติกลุ่มเสี่ยง
11.จัดกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์
12.เข้ากลุ่มทําน้ําสมุนไพร

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ
20,000 มัสยิดหมู่ที่ 6

พ.ศ. ๒๕63
พ.ศ. ๒๕64
หน่วย
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.
รพ.สต.เกาะเพชร
         



28,000 อาคารอเนกประสงค์
รพ.สต.เกาะเพชร



รพ.สต.เกาะเพชร






หน่วยงานอื่นที่ดําเนินการในพื้นที่ตําบลเกาะเพชร
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
11 โครงการชมรมเบาหวานเพื่อ
กิจกรรม จัดทําแฟ้มประวัติผู้ป่วย
คุณภาพชีวิตที่ดี
รายบุคคล
1.เรียนรู้ระดับน้ําตาลในเลือด
2..ให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน
3.ออกกําลังกายและนันทนาการ
4.การดูแลเท้า รักษ์ไตตา
5.กิจกรรมพบเภสัชกร
6.รายการอาหารแลกเปลี่ยนเรียนรู้
7.กิจกรรมทันตสาธารณสุข
8.การจัดการความเครียด
9.นัดพบญาติกลุ่มเสี่ยง
10.จัดกลุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
11.ฝึกสติ ธรรมะเบาใจ
12.เข้ากลุ่มทําน้ําสมุนไพร
13,จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

รวม

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ
25,000 อาคารอเนกประสงค์
รพ.สต.เกาะเพชร

พ.ศ. ๒๕63
พ.ศ. ๒๕64
หน่วย
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.
รพ.สต.เกาะเพชร














308,000

บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.02/1)

บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับที่ไม่ได้ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตําบลเกาะเพชร
1.ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํารวจ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
ครุภัณฑ์
รายละเอียดของครุภัณฑ์
2 ครุภัณฑ์สํารวจ
-เทปวัดระยะ

เทปวัดระยะ แบบไฟเอบร์กลาส
จํานวน 1 อัน
รวม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

2,000 สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะเพชร

2,000

แบบ ผด.02/1

หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕63
พ.ศ. ๒๕64
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง

บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับที่ไม่ได้ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตําบลเกาะเพชร
2.ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่
ครุภัณฑ์
รายละเอียดของครุภัณฑ์
๑ ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 1.สายส่งน้ําดับเพลิง ประเภท
-สายส่งน้ําดับเพลิง
ยางสังเคราะห์ ขนาด 2.5x20ม
จํานวน 1 เส้น
2.สายส่งน้ําดับเพลิง ประเภท
ยางสังเคราะห์ ขนาด 1.5x30ม
จํานวน 2 เส้น ๆละ12500
3.ข้อต่อสายดับเพลิง ขนาด
1.5 นิ้ว จํานวน 2 ตัวละ 1000
รวม

แบบ ผด.02/1

งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕63
พ.ศ. ๒๕64
(บาท)
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
41,500 สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะเพชร งานป้องกันฯ

สํานักปลัดเทศบาล

41,500

บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับที่ไม่ได้ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตําบลเกาะเพชร
3.ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
3.1 แผนงานการพาณิชย์
ที่
ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

1 เครื่องวัดระดับน้ํา

จัดซื้อเทปวัดระยะ แบบไฟเบอร์กลาส
จํานวน 1 อันเพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องวัด
ระดับน้ํางานประปาจํานวน 1 เครื่อง

2 เครื่องสูบน้ําแบบหอย

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง เครื่องละ
11,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะครุภัณฑ์ ดังนี้ มอเตอร์ไฟฟ้าสูบ
น้ําได้450 ลิตรต่อนาที (1) เป็นเครื่องสูบ
น้ําแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า (2) ขนาด
ท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร)
(3) สูบน้ําได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่
กําหนด
(4) ส่งน้ําได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือ
ประมาณ30ฟุต
(5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ําและ
ของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้
งานได้

โข่ง

งบประมาณ
สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ
30,000 ระบบประปาของเทศบาลตําบลเกาะ
เพชร

22,000 ระบบประปาของเทศบาลตําบลเกาะ
เพชร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง

แบบ ผด.02/1

พ.ศ. ๒๕63
พ.ศ. ๒๕64
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.




บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับที่ไม่ได้ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตําบลเกาะเพชร
1.ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
1.1 แผนงานการพาณิชย์
ที่
ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

3 เครื่องสูบน้ําแบบจุ่มใต้น้ํา เครื่องสูบน้ํา จํานวน 1 เครื่อง ราคา 28,500
บาท สามารถสูบน้ําได้ไม่น้อยกว่า 4.00 ลบ.
ม./ชม. พร้อมอุปกรณ์ต่อสายไฟฟ้าแบบจมน้ํา
ตัวเครื่องมอเตอร์แบบจมน้ํา ระบายความร้อน
ด้วยน้ํา ใช้กับไฟฟ้า 220 โวลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า
2.00 แรงม้า เครื่องสูบน้ํา จํานวน 1 เครื่อง
ราคา 32,000 บาท สามารถสูบน้ําได้ไม่น้อย
กว่า 4.00 ลบ.ม./ชม. พร้อมอุปกรณ์ต่อ
สายไฟฟ้าแบบจมน้ํา ตัวเครื่องมอเตอร์แบบ
จมน้ํา ระบายความร้อนด้วยน้ํา ใช้กับไฟฟ้า 220
โวลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2.00 แรงม้า สามารถ
ติดตั้งกับบ่อบาดาล ขนาด 4 นิ้ว ได้ โดยมีขนาด
โตสุดวัดรอบเครื่องได้ไม่เกิน 99.00 มิลลิเมตร

รวม

งบประมาณ
สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ
60,500 ระบบประปาของเทศบาลตําบลเกาะ
เพชร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

แบบ ผด.02/1

พ.ศ. ๒๕63
พ.ศ. ๒๕64
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.


