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  จึงประกาศใหทราบท่ัวกัน  

     ประกาศ  ณ  วันท่ี    30   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2561 
 

                                                                                                                

                                                                                                        (นายณัฐพงษ    ศิริสื่อสุวรรณ) 
                                                                                                       นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง 
 
 
 
 
 
 



3 
 

คํานํา 

  แผนการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหนองตาคง  จัดทําข้ึนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  เพ่ือใหเทศบาลไดใชเปนกรอบสําหรับการดําเนินงาน  และการบูรณาการระหวางหนวยงาน  ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ซ่ึงงานแผนและงบประมาณ
ไดรวบรวมจากหนวยงานผูรับผิดชอบ กิจกรรม/โครงการ  ท่ีไดกําหนดหวงเวลาดําเนินงานตามความเหมาะสมในรอบป  เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติงานไดจริง  ตามกําหนดเวลา  โดยได
นํากิจกรรม/โครงการ  มาจัดเรียงตามยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา  ทําใหทราบถึงโครงสรางการดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม  ตลอดจนความสอดคลองกับ กิจกรรม/
โครงการ  กับยุทธศาสตรและแผนงานในแตละดาน 

  แผนการดําเนินงานฉบับนี้  จึงเปนอีกหนึ่งยุทธวิธีท่ีผูเก่ียวของจะไดใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน  ใหบรรลุวัตถุประสงค  และบังเกิดผลสําเร็จดังท่ีคาดไว
ตามท่ีระบุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  เทศบาลตําบลหนองตาคง  (พ.ศ. 2561 – 2564)  และกอเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถ่ินตอไป 
 

               เทศบาลตําบลหนองตาคง 
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สวนที่ 1 
บทนํา 

1.1 บทนํา 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2559  กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  และแผนการดําเนินงาน  เพ่ือเปนการกําหนดทิศทางในการพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลองซ่ึงกันระหวางแผนทุกแผนและ
งบประมาณรายจายประจําป 
  การวางแผนการดําเนินงานมีความสําคัญตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนอยางยิ่ง  เนื่องจากแผนการดําเนินงานเปนเอกสารรวบรวมแผนงาน  โครงการ 
กิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละปงบประมาณเพ่ือใหทราบกิจกรรมการพัฒนาในพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการในองคกรนั้น  
  เพ่ือใหการดําเนินการพัฒนาเทศบาลตําบลหนองตาคง  เปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีไดวางไวแลวและเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2559  จึงไดจัดทําแผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ข้ึน 

1.2 วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา/กิจกรรม  ท่ีจะดําเนินการในพ้ืนท่ีประจําปงบประมาณ  25 62 
  2. เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานตามแผนงานท่ีชัดเจนในการปฏิบัติ  
  3. เพ่ือเปนการจําแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ท่ีจะตองมีการประสานและบูรณาการรวมกับหนวยงานตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของ  
  4. เพ่ือความสะดวกในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ  
1.3 ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2559  (หมวด 5 ขอ 26) ไดกําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนการดําเนินงาน  โดยมีข้ันตอนการดําเนินงาน  ดังนี้ 
  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
  2. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอตอผูบริหารทองถ่ิน  ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน  ท้ังนี้  ใหปดประกาศแผนการ
ดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศ  เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน  จากข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ขางตนสามารถสรุปเปนแผนภูมิไดดังนี้ 
 
 
 
 



6 
 
                                                                                                                                     
                                                                                                                          
                                                                            
 
                                                                                                                                          
                                               
 
                                                                     
                                                                                                    
 
 
                                                                  
 
 
 
 
                                                               
 
 
 
 
                                              
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

            หนวยงานอ่ืน 

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

จัดทํารางแผนการดําเนินงาน 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เสนอรางแผนการดําเนินงาน 

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
พิจารณารางแผนการดําเนินงาน 

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน เสนอราง ฯ  ตอผูบริหารทองถ่ิน 

ผูบริหารทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ินใหความเห็นชอบ 

    ประกาศใช 
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  ข้ันตอนท่ี 1  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมขอมูลแผนงาน/โครงการ  ท่ีจะมีการดําเนินการจริงในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงจะมี
ท้ังโครงการ/กิจกรรม ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงนั้นเอง  และจากหนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  และหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  ข้ันตอนท่ี 2  การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนการดําเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
ของทองถ่ินท่ีกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แลวนํารางแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  
  ข้ันตอนท่ี 3  การพิจารณารางแผนการดําเนินงาน 
  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน  แลวเสนอผูบริหารทองถ่ิน  
  ข้ันตอนท่ี 4  การประกาศใชแผนการดําเนินงาน 
  เม่ือผูบริหารทองถ่ินใหความเห็นชอบรางแผนการดําเนินงาน  ใหผูบริหารทองถ่ินใชแผนการดําเนินงาน  ท้ังนี้  ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวัน  
นับแตวันท่ีประกาศเพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน  และตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน  
1.4 ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
  แผนการดําเนินงานตองจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงิน
สะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
ปงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน  
1.5 แนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
  แผนการดําเนินงานเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมท้ัง
เปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงาน  และการประเมินผล  ดังนั้น  แผนการดําเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทํา  ดังนี้  
 1. เปนแผนท่ีแยกออกมาจากแผนพัฒนา  และมีลักษณะเปนแผนการดําเนินการ ( Action  Plan) 
 2. จัดทําหลังจากท่ีไดมีการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปแลว  
 3. แสดงถึงเปาหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาท่ีชัดเจน  และแสดงถึงการดําเนินงานจริง  
 4. เปนการรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานท่ีจะเขามาดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
1.6 ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
 1. ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีทิศทางการพัฒนาท่ีชัดเจน  โดยใชแผนการดําเนินงานเปนเครื่องมือในการพัฒนาทองถ่ิน  
 2. องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนงานโครงการพัฒนาตรงตามความตองการและตอบสนองปญหาของทองถ่ิน  
 3. ทําใหการพัฒนาในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไมซํ้าซอนกับหนวยงานอ่ืน  
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 4. ประชาชนทราบลวงหนาวา  องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะดําเนินการหรือมีโครงการพัฒนาอะไรในพ้ืนท่ีบาง  เพ่ือใชเปนขอมูลในการติดตามและตรวจสอบการ
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปดวยความถูกตอง  โปรงใส  
 5. ทําใหเกิดความรวมมืออันดีระหวางหนวยงานภาครัฐ  สวนกลาง  สวนภูมิภาค  โดยเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีตําบล  สามารถประสานงานไดอยางบูรณาการ  ทําใหเกิดการ
ทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ประชาชนเปนผูไดรับประโยชนสูงสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

เทศบาลตําบลหนองตาคง 

   ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา  จํานวนโครงการ 
   ท่ีดําเนินการ 

  คิดเปนรอยละของ 
   โครงการท้ังหมด 

      จํานวน  
   งบประมาณ 

คิดเปนรอยละของ 
งบประมาณท้ังหมด 

       หนวย 
    ดําเนินการ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
   แผนงานบริหารท่ัวไป (งานบริหารงานคลัง) 

 
          1 

 
         1.54 

 
      5,000 

 
        0.02 

 
     กองคลัง 

                                                รวม           1          1.54       5,000         0.02      กองคลัง 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
   แผนงานเคหะและชุมชน 

 
         10 

 
        15.38 

 
   3,447,000 

 
       13.44 

 
     กองชาง 

                                                รวม          10         15.38    3,447,000        13.44      กองชาง 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
   3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
   3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
   3.3 แผนงานสาธารณสุข 
   3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
   3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห 
   3.6 แผนงานงบกลาง 

 
          7 
          4 
          8 
          5 
          3 
          3 

 
        10.76 
          6.15 
        12.31 
          7.69 
          4.62 
          4.62 

 
    150,000 
    240,000 
    340,000 
    260,000 
     15,000 
 11,892,000 

 
        0.58 
        0.94 
        1.33 
        1.01 
        0.06 
      46.37 

 
    สํานักปลัด  
    สํานักปลัด  
    สํานักปลัด  
    สํานักปลัด 
    สํานักปลัด  
    สํานักปลัด 

                                               รวม          30         46.15  12,897,000       50.29     สํานักปลัด  
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
   4.1 แผนงานการศึกษา 

 
         16 

 
       24.62 

 
   8,716,300 

 
       33.99 

 
   กองการศกึษา 

                                              รวม          16        24.62    8,716,300        33.99    กองการศึกษา 
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

เทศบาลตําบลหนองตาคง 

                   ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา   จํานวนโครงการ 
   ท่ีดําเนินการ 

  คิดเปนรอยละของ 
   โครงการท้ังหมด 

     จาํนวน  
  งบประมาณ 

คิดเปนรอยละของ 
งบประมาณท้ังหมด 

        หนวย 
      ดําเนินการ 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 
   5.1 แผนงานการเกษตร 

 
          3 

 
         4.62 

 
    135,000 

 
        0.53 

 
     สํานักปลัด   

รวม           3          4.62     135,000         0.53      สํานักปลัด 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว 
    

 
           -  

 
            - 

 
         - 

 
           - 

 
           - 

รวม            -             -          -            -            - 
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร 
   7.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 
   7.2 แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 
   7.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
         2 
         2 
         1 

 
          3.08 
          3.08 
          1.54 

   
   360,000 
    75,000 
    10,000      

 
       1.40 
       0.29 
       0.04    

 
      สํานักปลัด 
      กองคลงั 
      กองชาง    

รวม        5         7.69    445,000        1.74      สํานักปลัด  

รวม        65        100 25,645,300       100     สํานักปลัด  
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บัญชีสรุปครุภัณฑ/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
เทศบาลตําบลหนองตาคง 

          แผนงาน   จํานวนครุภัณฑท่ีจัดซ้ือ        จํานวนงบประมาณ                  หนวยดําเนินการ 
แผนงานบริหารท่ัวไป               8 154,900              สํานักปลัดเทศบาล 
แผนงานบริหารท่ัวไป (งานบริหารงานคลัง)               6 142,900                  กองคลัง 
แผนงานรักษาความสงบภายใน               6 73,500       งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แผนงานการศึกษา               4 83,000               กองการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข               5 165,900              งานสาธารณสุข 
แผนงานสังคมสงเคราะห               6 42,500              งานพัฒนาชุมชน 
แผนงานเคหะและชุมชน               5 161,000                    กองชาง 
                   รวม              40 823,700  
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

เทศบาลตําบลหนองตาคง 
1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
     แผนงานบรหิารท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง 

    ลําดับ 
      ที่  

                  โครงการ/กิจกรรม      รายละเอียดของกิจกรรมที่       
        เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
    (บาท) 

    สถานที ่
  ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

     พ.ศ. 2561                                     พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.    ก.พ.     มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.    ก.ย. 

1. โครงการจางนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติ 
งานในชวงปดเทอม 

จางนักเรียน นักศึกษาที่มา 
ปฏิบัติงานชวงปดเทอมตามนโยบาย 
รัฐบาล 

   5,000 เทศบาลตําบล 
หนองตาคง 

   กองคลัง             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

เทศบาลตาํบลหนองตาคง 
2. ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
   แผนงานเคหะและชุมชน 

    ลําดับ 
      ที่  

                   โครงการ/กิจกรรม        รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

 งบประมาณ 
    (บาท) 

    สถานที ่
  ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

         พ.ศ. 2561                                                    พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.    ก.พ.     มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.    ก.ย. 

1. โครงการกอสรางถนน คสล. 
ซอยบานนา หมูที่ 6 บานแปลง 

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4 ม. 
ยาว 153 ม.หนา 0.15 ม. 
พรอมปายโครงการ  
(ตามแบบเทศบาลตําบลหนองตาคง) 

  397,000 หมูที่ 6 
ต.หนองตาคง 

  กองชาง             

2. โครงการกอสรางถนน คสล.  
ซอยหนุมเจริญ หมูที่ 2 บานจางวาง 

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4 ม. 
ยาว 134 ม.หนา 0.15 ม. 
พรอมปายโครงการ 
(ตามแบบเทศบาลตําบลหนองตาคง) 

   350,000 หมูที่ 2 
ต.หนองตาคง 

  กองชาง             

3. โครงการกอสรางถนน คสล. 
สายเขาเมรุ  หมูที่ 1 บานโพธิ์ 

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4 ม. 
ยาว 134 ม.หนา 0.15 ม. 
พรอมปายโครงการ 
(ตามแบบเทศบาลตําบลหนองตาคง) 

   350,000 หมูที่ 1 
ต.หนองตาคง 

  กองชาง             

4. โครงการกอสรางถนน คสล. 
สายคลองคต ซอย 1 หมูที่ 7 
บานคลองคต 

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5 ม. 
ยาว 108 ม.หนา 0.15 ม. 
พรอมปายโครงการ 
(ตามแบบเทศบาลตําบลหนองตาคง) 

   350,000 หมูที่ 7 
ต.หนองตาคง 

  กองชาง             

5. โครงการกอสรางถนน คสล. 
สายคลองบอน ซอย 5 หมูที่ 4 
บานคลองบอน 

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5 ม. 
ยาว 108 ม.หนา 0.15 ม. 
พรอมปายโครงการ 
(ตามแบบเทศบาลตําบลหนองตาคง) 

   350,000 หมูที่ 4 
ต.หนองตาคง 

  กองชาง             

6. โครงการกอสรางถนน คสล. 
สายซับตาเมา ซอย 6 หมูที่ 5 
บานซับตาเมา 

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5 ม. 
ยาว 108 ม.หนา 0.15 ม. 
พรอมปายโครงการ 
(ตามแบบเทศบาลตําบลหนองตาคง) 

   350,000 หมูที่ 5 
ต.หนองตาคง 

  กองชาง             

7. โครงการกอสรางถนน คสล. 
สายแสมด ซอย 4 หมูที่ 9 
บานแสมด 

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5 ม. 
ยาว 108 ม.หนา 0.15 ม. 
พรอมปายโครงการ 
(ตามแบบเทศบาลตําบลหนองตาคง) 

   350,000 หมูที่ 9 
ต.หนองตาคง 

  กองชาง             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

เทศบาลตาํบลหนองตาคง 
2. ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
   แผนงานเคหะและชุมชน 

    ลําดับ 
      ที่  

                   โครงการ/กิจกรรม        รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

 งบประมาณ 
    (บาท) 

    สถานที ่
  ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

         พ.ศ. 2561                                                    พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.    ก.พ.     มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.    ก.ย. 

8. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. 
บานซับมงคล ซอย 4 หมูที่ 10 
 

กอสรางรางระบายน้ํา ขนาดกวาง  
0.40 ม.ยาว 100 ม. 
ลึกเฉล่ีย0.50 ม. และฝาปด คสล. 
พรอมปายโครงการ 
(ตามแบบเทศบาลหนองตาคง) 

   300,000 หมูที่ 10 
ต.หนองตาคง 

  กองชาง             

9. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. 
ซอย 5 หมูที่ 3 บานนาสนาดก 

กอสรางรางระบายน้ํา ขนาดกวาง  
0.40 ม.ยาว 117 ม. 
ลึกเฉล่ีย 0.50 ม. และฝาปด คสล. 
พรอมปายโครงการ 
(ตามแบบเทศบาลหนองตาคง) 

   350,000 หมูที่ 3 
ต.หนองตาคง 

  กองชาง             

10. โครงการติดต้ังและขยายเขตไฟฟา 
สองสวางสนามกีฬา หมูที่ 8  
บานคลองเรว 
 

ปกเสาไฟฟาขนาด 12 เมตร  
จํานวน 6 ตน และติดต้ังโคมไฟฟา 
เมทัลฮาไลด ขนาด 400 วัตถ 
จํานวน 18 ตัว พรอมเดินสายไฟฟา 
ติดต้ังตูควบคุม เปด-ปด 
(ตามแบบเทศบาลหนองตาคง) 

   300,000 หมูที่ 8 
ต.หนองตาคง 

  กองชาง             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

เทศบาลตําบลหนองตาคง 
3. ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
   แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

    ลําดับ 
      ที่  

                   โครงการ/กิจกรรม        รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
  (บาท) 

    สถานที ่
  ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

         พ.ศ. 2561                                       พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.    ก.พ.     มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.    ก.ย. 

 1. โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่ม 
ศักยภาพในการปองกันและแกไข 
ปญหายาเสพติด 

อุดหนุน ศอ.ปส.จ.จันทบุรีเพื่อ 
ดําเนินการตามโครงการ 

 10,000 หมูที่ 1 – 10 
ต.หนองตาคง 

   สํานักปลัด 
   เทศบาล 

            

 2. โครงการกิจกรรมวันครอบครัว จัดกิจกรรมวันครอบครัวภายใน 
เขตตําบลหนองตาคง เพื่อสงเสริม 
จารีตประเพณี 

 40,000 เทศบาล 
ต.หนองตาคง 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

            

 3. โครงการปองกันและแกไขปญหา 
ยาเสพติด 

จัดกิจกรรมใหความรูแกประชาชน 
เพื่อปองกันและ 
แกไขปญหายาเสพติด 

  40,000 ภายใน 
ต.หนองตาคง 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

            

 4. โครงการฝกอบรมทักษะกีฬา 
ภาคฤดูรอน “รอนนี้มีกีฬาเพื่อนอง” 

จัดกิจกรรมฝกอบรมทักษะกีฬา 
ใหแกเยาวชนในชวงปดเทอม 

 10,000 เทศบาล 
ต.หนองตาคง 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

            

 5. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีไทย จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ 
สตรีภายในตําบล 

  35,000 ตําบลหนองตาคง สํานักปลัด 
เทศบาล 

            

 6. โครงการหนูไปวัด จัดกิจกรรมเพื่อเปนคาใชจายใน 
การจัดทําโครงการหนูไปวัด เชน  
คาอาหาร เคร่ืองด่ืม คาวัสดุอุปกรณ 

  5,000 ตําบลหนองตาคง สํานักปลัด 
เทศบาล 

            

 7. โครงการสงเสริมศิลปะการใชสีน้ํามัน จัดทํากิจกรรมใหแกเด็ก และ 
เยาวชน ผูที่สนใจเพื่อ 
สงเสริมการใชศิลปะการใชสีน้ํามัน 
สงเสริมการใชเวลาวางใหเกิด 
ประโยชน 

  10,000 ต.หนองตาคง สํานักปลัด 
เทศบาล 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

เทศบาลตําบลหนองตาคง 
3. ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
   แผนงานรักษาความสงบภายใน 

    ลําดับ 
      ที่  

                   โครงการ/กิจกรรม        รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
   (บาท) 

    สถานที ่
  ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

       พ.ศ. 2561                                       พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.    ก.พ.     มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.    ก.ย. 

1. โครงการกูชีพเคล่ือนที่เร็ว เพื่อเปนคาใชจายในการจัดชุด 
ปฏิบัติการเคล่ือนที่เร็ว 
ในการกูชีพและบรรเทาสาธารณภัย 
ที่เกิดขึ้นอยางทันทวงที 

  20,000 หมูที่ 1 – 10 
ต.หนองตาคง 

   สํานักปลัด 
   เทศบาล 

            

2. โครงการปองกันอุบัติภัยชวงปใหมและ 
สงกรานต 

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรม 
จัดชุดเจาหนาที่เพื่อปองกันอุบัติภัย 
วันขึ้นปใหม และวันสงกรานต เพื่อ 
ลดอุบัติเหตุ 

  40,000 ภายในตําบล 
หนองตาคง 

   สํานักปลัด 
   เทศบาล 

            

3. โครงการฝกซอมแผนเผชิญเหตุ ฝกอบรม ฝกซอมแผนเผชิญเหตุ 
เมื่อเกิดภัยพิบัติตาง ๆ 

  30,000 ภายในตําบล 
หนองตาคง 

   สํานักปลัด 
   เทศบาล 

            

4. โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. จัดฝกอบรม พัฒนาศักยภาพ 
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
ใหมีความรู ความสามารถ และม ี
ความพรอมในการปฏิบัติหนาที ่

 150,000 ตามสถานที ่
ที่กําหนด 

   สํานักปลัด 
   เทศบาล 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

เทศบาลตําบลหนองตาคง 
3. ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
   แผนงานสาธารณสุข 

    ลําดับ 
      ที่  

                   โครงการ/กิจกรรม        รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
  (บาท) 

    สถานที ่
  ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

         พ.ศ. 2561                                      พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.    ก.พ.     มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.    ก.ย. 

1. โครงการจัดต้ังกลุมคัดแยกขยะ จัดต้ังจุดคัดแยกขยะภายในตําบล 
เพื่อจัดการปญหาขยะ และการ 
รีไซเค้ิลขยะ 

  40,000 ภายในตําบล 
หนองตาคง 

   สํานักปลัด 
   เทศบาล 

            

2. โครงการปองกันการแพรระบาดโรค 
ติดตอ และโรคไมติดตอ 

จัดกิจกรรมรณรงคปองกันการแพร 
ระบาดของโรคติดตอ และโรคไม 
ติดตอ 

  20,000 หมูที่ 1 – 10 
ต.หนองตาคง 

   สํานักปลัด 
   เทศบาล 

            

3. โครงการรณรงคการปองกันโรคพิษ 
สุนัขบา 

จัดกิจกรรมรณรงคการปองกันโรค 
พิษสุนัขบา 

  40,000 หมูที่ 1 – 10 
ต.หนองตาคง 

   สํานักปลัด 
   เทศบาล 

            

4. โครงการรณรงคปองกันแกไขปญหา 
เอดสของตําบลหนองตาคง 

จัดกิจกรรมรณรงคปองกันแกไข 
ปญหาโรคเอดสในตําบล 

 20,000 หมูที่ 1 – 10 
ต.หนองตาคง 

   สํานักปลัด 
   เทศบาล 

            

5. โครงการสงเสริมความสะอาดภายใน 
ตําบล 

จัดกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสําสึก 
สงเสริมความสะอาดภายในตําบล 

  20,000 หมูที่ 1 – 10 
ต.หนองตาคง 

   สํานักปลัด 
   เทศบาล 

            

6. โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย  
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

จัดกิจกรรมเพื่อควบคุมการแพร 
ระบาดโรคมาลาเรีย 

 50,000 ภายในตําบล 
หนองตาคง 

  สํานักปลัด 
  เทศบาล 

            

7. โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ 
อนามัยแมและเด็ก ของสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดา ฯ 

จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมโภชนาการ 
และสุขภาพอนามัยแมและเด็ก 
ภายในชุมชน 

 75,000 ภายในตําบล 
หนองตาคง 

  สํานักปลัด 
  เทศบาล 

            

8. โครงการรณรงคและแกไขปญหา 
ยาเสพติด To Be number one 
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน) 
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนา พรรณวดี 

จัดกิจกรรมเพื่อรณรงคและแกไข 
ปญหายาเสพติดภายในชุมชน 

 75,000 ภายในตําบล 
หนองตาคง 

  สํานักปลัด 
  เทศบาล 

            

 
 
 



18 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

เทศบาลตาํบลหนองตาคง 
3. ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

    ลําดับ 
      ที่  

                   โครงการ/กิจกรรม        รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
  (บาท) 

    สถานที ่
  ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

      พ.ศ. 2561                                      พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.    ก.พ.     มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.    ก.ย. 

 1. โครงการมหกรรมกีฬาโปงน้ํารอนเกมส จัดสงนักกีฬาเขารวมกิจกรรม 
มหกรรมโปงน้ํารอนเกมส ป 2562 

  40,000 อ.โปงน้ํารอน    สํานักปลัด 
    เทศบาล 

            

 2. โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมการ 
แขงขันกีฬาระดับตาง ๆ 

จัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน 
กีฬาระดับตาง ๆ 

  20,000  สถานที่แขงขัน    สํานักปลัด 
    เทศบาล 

            

 3. โครงการแขงขันกีฬาในเขตเทศบาล จัดการแขงขันกีฬาเชื่อมความ 
สามัคคีในเขตเทศบาล 

 180,000  ภายในตําบล 
  หนองตาคง 

   สํานักปลัด 
    เทศบาล 

            

 4. โครงการอบรมดนตรีภาคฤดูรอน จัดกิจกรรมอบรมใหความรู  
ดานดนตรี ใหแกเด็ก เยาวชน 
เพื่อใชเวลาวางในชวงปดเทอม 
ใหเกิดประโยชน 

 10,000 หมูที่ 1 – 10  
ต.หนองตาคง 

   สํานักปลัด 
    เทศบาล 

            

 5. โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวภายใน 
ตําบล 

พัฒนาแหลงทองเที่ยวภายในตําบล 
เชน การปลูกตนไมประดับริมทาง 
การจัดทําปายบอกทางไปสถานที ่
ทองเที่ยว การปรับแตงภูมิทัศน 
สองขางทาง 

 10,000 หมูที่ 1 – 10 
ต.หนองตาคง 

   สํานักปลัด 
   เทศบาล 

            

 
 
              
 
 
 
 
 

 



19 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

เทศบาลตาํบลหนองตาคง 
3. ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
   แผนงานสงัคมสงเคราะห 

    ลําดับ 
      ที่  

                   โครงการ/กิจกรรม        รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
   (บาท) 

    สถานที ่
  ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

       พ.ศ. 2561                                     พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.    ก.พ.     มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.    ก.ย. 

1. โครงการเยี่ยมบานผูพิการ ผูสูงอาย ุ
และผูดอยโอกาส 

จัดกิจกรรมออกเยี่ยมเยียนบาน 
ผูพิการ ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส 

   5,000 หมูที่ 1 – 10 
ต.หนองตาคง 

สํานักปลัด ฯ             

2. โครงการจิตอาสา จัดกิจกรรมใหความชวยเหลือผู 
สูงอายุ ผูดอยโอกาส 

   5,000 หมูที่ 1 – 10 
ต.หนองตาคง 

สํานักปลัด ฯ             

3. โครงการหวงใยใสใจผูสูงอายุ ผูพิการ 
และผูดอยโอกาส 

จัดกิจกรรมใสใจผูสูงอายุ ผูพิการ 
และผูดอยโอกาส 

   5,000 หมูที่ 1 – 10 
ต.หนองตาคง 

สํานักปลัด ฯ             

 
แผนงานงบกลาง 

    ลําดับ 
      ที่  

                   โครงการ/กิจกรรม        รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
   (บาท) 

    สถานที ่
  ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

       พ.ศ. 2561                                     พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.    ก.พ.     มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.    ก.ย. 

1. โครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูง 
อายุภายในเขตเทศบาล 

9,780,000 หมูที่ 1 – 10 
ต.หนองตาคง 

สํานักปลัด ฯ             

2. โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ จายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพคน 
พิการภายในเขตเทศบาล 

1,872,000 หมูที่ 1 – 10 
ต.หนองตาคง 

สํานักปลัด ฯ             

3. โครงการเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ 
ผูปวยเอดสภายในตําบล 

 240,000 หมูที่ 1 – 10 
ต.หนองตาคง 

สํานักปลัด ฯ             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
เทศบาลตําบลหนองตาคง 

4. ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการศึกษา 
   แผนงานการศึกษา 

    ลําดับ 
      ที่  

                   โครงการ/กิจกรรม        รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
   (บาท) 

    สถานที ่
  ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

      พ.ศ. 2561                                      พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.    ก.พ.     มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.    ก.ย. 

 1. โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงาน 
วันเด็กแหงชาติ เชน ของขวัญ 
ของรางวัล อาหาร เคร่ืองด่ืม 

    60,000 เทศบาลตําบล 
หนองตาคง 

กองการศึกษา             

 2. โครงการแขงขันกีฬาหนูนอยศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก 

จัดกิจกรรมการแขงขันกีฬา 
ระหวางศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กภายในตําบล 

    30,000 เทศบาลตําบล 
หนองตาคง 

กองการศึกษา             

 3. โครงการแขงขันทางวิชาการหนูนอย 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจัดกิจกรรมแขงขันทางวิชา 
การเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

    20,000 เทศบาลตําบล 
หนองตาคง 

กองการศึกษา             

 4. โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน คาใชจายโครงการอาหารเสริมนม 
โรงเรียน และใน ศพด. 
ภายในเขตตําบลหนองตาคง 

2,590,800 โรงเรียนในเขต 
ตําบลหนอง 
ตาคง ,ศพด. 

กองการศึกษา             

 5. โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก 

คาใชจายอาหารกลางวันศูนย 
พัฒนาเด็กเล็กภายในตําบล 

  857,500 ศูนยพัฒนาเด็ก 
เล็กในตําบล 

กองการศึกษา             

 6. โครงการอาหารกลางวัน ร.ร.ในสังกัด 
สพฐ. 

อุดหนุนเพื่อเปนคาอาหารกลาง 
วัน ร.ร.ในสังกัด สพฐ. 

 4,708,000 ร.ร.ในเขตเทศ 
บาลสังกัด สพฐ. 

กองการศึกษา             

 
 

 
 
 
 
 

 



21 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

เทศบาลตาํบลหนองตาคง 
4. ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการศึกษา 
   แผนงานการศึกษา 

    ลําดับ 
      ที่  

                  โครงการ/กิจกรรม        รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
   (บาท) 

    สถานที ่
  ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

      พ.ศ. 2561                                      พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.    ก.พ.     มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.    ก.ย. 

10. โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษใหม ี
คุณภาพและประสิทธิภาพ ปงบประมาณ 
2562 

อุดหนุนโรงเรียนบานโพธิ์เพื่อ 
ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 

  40,000 โรงเรียน 
บานโพธิ์ 
 

กองการศึกษา             

11. โครงการจัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน 
วิทยาศาสตร  
ปงบประมาณ 2562 

อุดหนุนโรงเรียนบานจางวางเพื่อ 
ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 

  40,000 โรงเรียน 
บานจางวาง 

กองการศึกษา             

12. โครงการสงเสริมศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป
ปงบประมาณ 2562 

อุดหนุนโรงเรียนบานนาสนาดก 
เพื่อดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 

  40,000 โรงเรียน 
บานนาสนาดก 

กองการศึกษา             

13. โครงการพัฒนาส่ือการเรียนรู STEM 
ศึกษา ปงบประมาณ 2562 

อุดหนุนโรงเรียนบานคลองบอน 
เพื่อดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 

  40,000 โรงเรียน 
บานคลองบอน 

กองการศึกษา             

14. โครงการเล้ียงปลาในกระชังสรางเสริม 
อาชีพ ปงบประมาณ 2562 

อุดหนุนโรงเรียนราษฎรพัฒนา 
เพื่อดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 

  40,000 โรงเรียน 
ราษฎรพัฒนา 
สามัคคี 

กองการศึกษา             

15. โครงการผักไฮโดรโปนิกส 
ปงบประมาณ 2562 

อุดหนุนโรงเรียนบานแปลงเพื่อ 
ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 

  40,000 โรงเรียน 
บานแปลง 

กองการศึกษา             

16. โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยในโรงเรียน 
ปงบประมาณ 2562 

อุดหนุนโรงเรียนบานคลองคตเพื่อ 
ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 

   40,000 โรงเรียน 
บานคลองคต 

กองการศึกษา             

17. โครงการแขงขันกีฬานักเรียนตานยาเสพ 
ติดกลุมหนองตาคง ปงบประมาณ 2562 

อุดหนุนโรงเรียนบานคลองบอน 
เพื่อดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 

   45,000 โรงเรียน 
บานคลองบอน 

กองการศึกษา             

18. โครงการสงเสริมความสามารถในการ 
แขงขันทักษะทางวิชาการ นักเรียน 
กลุมหนองตาคง ปงบประมาณ 2562 

อุดหนุนโรงเรียนบานนาสนาดก 
เพื่อดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 

  45,000 โรงเรียน 
บานนาสนาดก 

กองการศึกษา             

19. โครงการศูนยเรียนรูพัฒนาชุมชน 
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหอง 
สมุดมีชีวิต (รถบัส) 
ปงบประมาณ 2562 

อุดหนุนโรงเรียนหนองตาคงเพื่อ 
ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 

  80,000 โรงเรียน 
หนองตาคง 
พิทยาคาร 

กองการศึกษา             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
เทศบาลตําบลหนองตาคง 

5. ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 
   แผนงานการเกษตร 

    ลําดับ 
      ที่  

                  โครงการ/กิจกรรม        รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
  (บาท) 

    สถานที ่
  ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

       พ.ศ. 2561                                    พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.    ก.พ.     มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.    ก.ย. 

1. โครงการปลูกปาภายในตําบล จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสวนปา 
ปาชุมชน ที่สาธารณะภายในตําบล 
ปลูกตนไมเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

  10,000 หมูที่ 1-10 
ต.หนองตาคง 

   สํานักปลัด 
   เทศบาล 

            

2. โครงการปลูกหญาแฝก จัดกิจกรรมการปลูกหญาแฝก 
ภายในตําบลเพื่ออนุรักษดินและน้ํา 

  5,000 หมูที่ 1 – 10 
ต.หนองตาคง 

   สํานักปลัด 
   เทศบาล 

            

3. โครงการกําจัดผักตบชวาภายในตําบล จัดกิจกรรมกําจัดผักตบชวาในแหลง 
น้ําสาธารณะภายในตําบล  
เพื่อพัฒนาแหลงน้ําภายในตําบล 

120,000 หมูที่ 1 – 10 
ต.หนองตาคง 

   สํานักปลัด 
   เทศบาล 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

เทศบาลตาํบลหนองตาคง 
7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการบริหาร 
   แผนงานบริหารท่ัวไป 

    ลําดับ 
      ที่  

                   โครงการ/กิจกรรม        รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
  (บาท) 

    สถานที ่
  ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

       พ.ศ. 2561                                      พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.    ก.พ.     มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.    ก.ย. 

1. โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพการ 
ปฏิบัติงาน และศึกษาดูงาน 

ฝกอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน 
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเจาหนาที่ ลูกจาง  
พนักงานจาง 

 210,000    ตามความ 
   เหมาะสม 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

            

2. โครงการเฉลิมพระเกียรติการดําเนิน 
การหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมา 
จากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
สมเด็จพระนางเจาสิริกิตต พระบรม 
ราชินีนาถฯ และสมเด็จพระเจาอยูหัว 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

จัดกิจกรรมตามโครงการเฉลิมพระ 
เกียรติการดําเนิน 
การหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมา 
จากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
สมเด็จพระนางเจาสิริกิตต พระบรม 
ราชินีนาถฯ และสมเด็จพระเจาอยูหัว 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

150,000    ตามความ 
   เหมาะสม 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

            

3. โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ 
ทะเบียนทรัพยสิน 

ออกสํารวจและจัดทําแผนที่ภาษ ี
และทะเบียนทรัพยสินใหเปน 
ปจจุบัน 

  50,000 ภายในตําบล 
หนองตาคง 

  กองคลัง             

4. โครงการใหความรูความเขาใจ 
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง 

จัดฝกอบรมใหแกคณะกรรมการ 
ชุมชนที่มีหนาที่ในการเปดซอง 
สอบราคาและกรรมการตรวจงาน 
จาง 

  20,000 ทต.หนองตาคง   กองคลัง             

5. โครงการออกสํารวจภาษีบํารุงทองที ่
ภาษีปาย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

สํารวจภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ใหครบถวน 
สมบูรณถูกตอง 

   5,000 ทต.หนองตาคง   กองคลัง             

6. โครงการกันเขตทางหลวงทองถิ่น สํารวจกันแนวเขตทางหลวงทองถิ่น 
ใหชัดเจน 

 10,000 ทต.หนองตาคง   กองชาง             
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บัญชีครุภัณฑ/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

เทศบาลตําบลหนองตาคง 
7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการบริหาร 
       แผนงานบริหารท่ัวไป 

    ลําดับ 
      ที่  

                   โครงการ/กิจกรรม        รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
  (บาท) 

    สถานที ่
  ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

       พ.ศ. 2561                                      พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.    ก.พ.     มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.    ก.ย. 

 1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
- เคร่ืองปรับอากาศ  
ขนาด 24,000 BTU 
จํานวน 2 เคร่ือง 

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 
ชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศ 
ขนาด 24,000 BTU จํานวน 2 เครื่อง 
ราคาเคร่ืองละ 28,000 บาท  
ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดต้ัง 
โดยตองเปนเคร่ืองปรับอากาศที่ประกอบ 
สําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็น 
และหนวยระบายความรอนจากโรงงาน 
เดียวกัน และตองไดการรับรองมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประ 
หยัดไฟเบอร 5 

 56,000 ทต.หนองตาคง สํานักปลัด 
เทศบาล 

            

2. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
- เคร่ืองอานบัตรประจําตัว 
ประชาชนแบบอเนกประสงค 
จํานวน 1 เคร่ือง 

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองอานบัตรประจําตัวประ 
ชาชนแบบอเนกประสงค Smart Card 
(SMC) จํานวน 1 เคร่ือง 
ราคาเคร่ืองละ 5,000 บาท 

 5,000 ทต.หนองตาคง สํานักปลัด 
เทศบาล 

            

3. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
- ชั้นเหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น 
จํานวน 3 ตู 

เพื่อจัดซ้ือชั้นเหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น 
จํานวน 3 ตู ราคาตูละ 4,000 บาท 

12,000 ทต.หนองตาคง สํานักปลัด 
เทศบาล 

            

4. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
- ตูเก็บเอกสารชนิดกระจกบาน 
เล่ือน จํานวน 2 ตู 

เพื่อจัดซ้ือตูเก็บเอกสารชนิดกระจกบาน 
เล่ือน 
จํานวน 2 ตู ราคาตูละ 4,000 บาท 

 8,000 ทต.หนองตาคง สํานักปลัด 
เทศบาล 

            

5. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 
- เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงาน 
ประมวลผล แบบที่ 2 
จํานวน 1 เคร่ือง 

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงาน 
ประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 1 เคร่ือง 
ราคาเคร่ืองละ 30,000 บาท 

30,000 ทต.หนองตาคง สํานักปลัด 
เทศบาล 
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บัญชีครุภัณฑ/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

เทศบาลตําบลหนองตาคง 
7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการบริหาร 
       แผนงานบริหารท่ัวไป 

    ลําดับ 
      ที่  

                   โครงการ/กิจกรรม        รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
  (บาท) 

    สถานที ่
  ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

       พ.ศ. 2561                                      พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.    ก.พ.     มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.    ก.ย. 

 6. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 
- เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงาน 
สํานักงาน 
จํานวน 2 เคร่ือง 

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงาน 
สํานักงาน จํานวน 2 เคร่ือง 
ราคาเคร่ืองละ 16,000 บาท 

 32,000 ทต.หนองตาคง สํานักปลัด 
เทศบาล 

            

7. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 
- เคร่ืองพร้ินเตอร  มัลติฟงชั่น 
แบบฉีดหมึก 
จํานวน 1 เคร่ือง 

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองพร้ินเตอร  
Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet) จํานวน 1 เคร่ือง 
ราคาเคร่ืองละ 7,900 บาท 

 7,900 ทต.หนองตาคง สํานักปลัด 
เทศบาล 

            

8. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 
- เคร่ืองสํารองไฟฟา 
จํานวน 2 เคร่ือง 

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองสํารองไฟฟา  
ขนาดไมนอยกวา 800 VA 
จํานวน 2 เคร่ือง 
ราคาเคร่ืองละ 2,000 บาท 

4,000 ทต.หนองตาคง สํานักปลัด 
เทศบาล 
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บัญชีครุภัณฑ/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

เทศบาลตําบลหนองตาคง 
7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการบริหาร 
       แผนงานบริหารท่ัวไป (งานบริหารงานคลัง) 

    ลําดับ 
      ที่  

                   โครงการ/กิจกรรม        รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
  (บาท) 

    สถานที ่
  ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

       พ.ศ. 2561                                      พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.    ก.พ.     มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.    ก.ย. 

 1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
- เคร่ืองปรับอากาศ  
ขนาด 24,000 BTU 
จํานวน 2 เคร่ือง 

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 
ชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศ 
ขนาด 24,000 BTU จํานวน 2 เครื่อง 
ราคาเคร่ืองละ 28,000 บาท  
ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดต้ัง 
โดยตองเปนเคร่ืองปรับอากาศที่ประกอบ 
สําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็น 
และหนวยระบายความรอนจากโรงงาน 
เดียวกัน และตองไดการรับรองมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประ 
หยัดไฟเบอร 5 

 56,000 ทต.หนองตาคง  กองคลัง             

2. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
- ตูเก็บเอกสารบานทึบ 2 บานเปด 
จํานวน 1 ตู 

เพื่อจัดซ้ือตูเก็บเอกสาร บานทึบ 
 2 บานเปด จํานวน 1 ตุ 
ราคาตูละ 4,500 บาท 

 4,500 ทต.หนองตาคง  กองคลัง             

3. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
- ตูเก็บเอกสารแผนที่ภาษ ี
จํานวน 1 ตู 

เพื่อจัดซ้ือตูเก็บเอกสารแผนที่ภาษ ี
จํานวน 1 ตู ราคาตูละ 8,000 บาท 

8,000 ทต.หนองตาคง  กองคลัง             

4. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
- โตะทํางานพรอมเกาอี ้
จํานวน 1 ชุด 

เพื่อจัดซ้ือโตะทํางาน พรอมเกาอี ้
จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 4,000 บาท 

 4,000 ทต.หนองตาคง  กองคลัง             

5. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 
- เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงาน 
ประมวลผล แบบที่ 1 
จํานวน 1 เคร่ือง 

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงาน 
ประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 1 เคร่ือง 
ราคาเคร่ืองละ 22,000 บาท 

22,000 ทต.หนองตาคง  กองคลัง             
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บัญชีครุภัณฑ/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

เทศบาลตําบลหนองตาคง 
7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการบริหาร 
       แผนงานบริหารท่ัวไป (งานบริหารงานคลัง) 

    ลําดับ 
      ที่  

                   โครงการ/กิจกรรม        รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
  (บาท) 

    สถานที ่
  ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

       พ.ศ. 2561                                      พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.    ก.พ.     มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.    ก.ย. 

 6. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 
- เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร/ 
ชนิด LED ขาว/ดํา 
จํานวน 1 เคร่ือง 

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองพร้ินเตอร ชนิดเลเซอร 
LED ขาว/ดํา ชนิด Network แบบที่ 1 
จํานวน 1 เคร่ือง 
ราคาเคร่ืองละ 7,900 บาท 

  7,900 ทต.หนองตาคง  กองคลัง             
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บัญชีครุภัณฑ/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

เทศบาลตําบลหนองตาคง 
7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการบริหาร 
       แผนงานรกัษาความสงบภายใน (งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

    ลําดับ 
      ที่  

                   โครงการ/กิจกรรม        รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
  (บาท) 

    สถานที ่
  ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

       พ.ศ. 2561                                      พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.    ก.พ.     มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.    ก.ย. 

 1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
- ตูเก็บวัสดุอุปกรณดับเพลิง 
จํานวน 2 ตู 

เพื่อจัดซ้ือตูเก็บวัสดุอุปกรณดับเพลิง 
จํานวน 2 ตู ราคาตูละ 4,000 บาท 

 8,000 ทต.หนองตาคง สํานักปลัด 
เทศบาล 
(งานปองกันฯ) 

            

2. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
- ตูเก็บวัสดุเคร่ืองแตงกาย 
จํานวน 4 ตู 

เพื่อจัดซ้ือตูเก็บวัสดุเคร่ืองแตงกาย 
จํานวน 4 ตู 
ราคาตูละ 4,000 บาท 

 16,000 ทต.หนองตาคง สํานักปลัด 
เทศบาล 
(งานปองกันฯ) 

            

3. ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผย 
แพร 
- กลองถายรูปดิจิตอล 
จํานวน 1 ตัว 

เพื่อจัดซ้ือกลองถายรูปดิจิตอล 
ความละเอียดไมตํ่ากวา 16 ลานพิกเซล 
จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 13,600 บาท 

13,600 ทต.หนองตาคง สํานักปลัด 
เทศบาล 
(งานปองกันฯ) 

            

4. ประเภทครุภัณฑโฆษณาและ 
เผยแพร 
- โทรโขง ขนาด 10-15 วัตต 
เล่ือน จํานวน 2 เคร่ือง 

เพื่อจัดโทรโขง ขนาด 10-15 วัตต 
จํานวน 2 เคร่ือง 
ราคาเคร่ืองละ 3,500 บาท 

 7,000 ทต.หนองตาคง สํานักปลัด 
เทศบาล 
(งานปองกันฯ) 

            

5. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 
- เคร่ืองพร๊ินเตอร Multifunction 
 แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
จํานวน 1 เคร่ือง 

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองพร้ินเตอร  
Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet) จํานวน 1 เคร่ือง 
ราคาเคร่ืองละ 7,900 บาท 

 7,900 ทต.หนองตาคง สํานักปลัด 
เทศบาล 
(งานปองกันฯ) 

            

6. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 
- เคร่ืองคอมพิวเตอรโนดบุค 
แบบประมวลผล 
จํานวน 1 เคร่ือง 

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรโนดบุค 
แบบประมวลผล จํานวน 1 เคร่ือง 
ราคาเคร่ืองละ 21,000 บาท 

21,000 ทต.หนองตาคง สํานักปลัด 
เทศบาล 
(งานปองกันฯ) 
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บัญชีครุภัณฑ/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

เทศบาลตําบลหนองตาคง 
7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการบริหาร 
       แผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

    ลําดับ 
      ที่  

                   โครงการ/กิจกรรม        รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
  (บาท) 

    สถานที ่
  ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

       พ.ศ. 2561                                      พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.    ก.พ.     มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.    ก.ย. 

 1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
- เคร่ืองกรองน้ํา 
จํานวน 4 เคร่ือง 

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองกรองน้ํา 
จํานวน 4 เคร่ือง 
ราคาเคร่ืองละ 6,250 บาท 

 25,000 ทต.หนองตาคง กองการศึกษา             

2. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
- ตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน 
จํานวน 4 ตู 

เพื่อจัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน 
จํานวน 4 ตู 
ราคาตูละ 4,500 บาท 

 18,000 ทต.หนองตาคง กองการศึกษา             

3. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
- ตูเก็บเอกสาร ล้ินชักเหล็ก 
จํานวน 5 ตู 

เพื่อจัดซ้ือตูเก็บเอกสาร ล้ินชักเหล็ก 
จํานวน 5 ตู 
ราคาตูละ 4,000 บาท 

 20,000 ทต.หนองตาคง กองการศึกษา             

4. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
- ตูเก็บเอกสาร ชนิดกระจก 
บานเล่ือน จํานวน 5 ตู 

เพื่อจัดซ้ือตูเก็บเอกสาร ชนิดกระจก 
บานเล่ือน 
จํานวน 5 ตู ราคาตูละ 4,000 บาท 

 20,000 ทต.หนองตาคง กองการศึกษา             
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บัญชีครุภัณฑ/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

เทศบาลตําบลหนองตาคง 
7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการบริหาร 
       แผนงานสาธารณสขุ  

    ลําดับ 
      ที่  

                   โครงการ/กิจกรรม        รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
  (บาท) 

    สถานที ่
  ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

       พ.ศ. 2561                                      พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.    ก.พ.     มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.    ก.ย. 

 1. ประเภทครุภัณฑเกษตร 
- เคร่ืองพนหมอกควัน 
จํานวน 2 เคร่ือง 

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองพนหมอกควัน 
จํานวน 2 เคร่ือง 
ราคาเคร่ืองละ 59,000 บาท 
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
- ปริมาณการฉีดพนน้ํายาไมนอยกวา 
40 ลิตรตอชั่วโมง 
- ถังบรรจุน้ํายาไมนอยกวา 6 ลิตร 
- กําลังเคร่ืองยนตไมนอยกวา 25 แรงมา 

118,000 ทต.หนองตาคง สํานักปลัด ฯ 
(งานสาธารณสุข) 

            

2. ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว 
- ตูเย็นขนาดขนาดไมนอยกวา 
 5 คิวบิกฟุต 
จํานวน 1 ตู 

เพื่อจัดซ้ือตูเย็นขนาดไมนอยกวา 
5 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู 
ราคาตูละ 15,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
- ขนาดที่กําหนดเปนขนาดความจุภายใน 
ขั้นตํ่า 
- ขนาดที่บรรจุไมนอยกวา 5 คิวบิกฟุต 
เปนรุนที่ไดรับฉลากประหยัดไฟเบอร 5 

 15,000 ทต.หนองตาคง สํานักปลัด ฯ 
(งานสาธารณสุข) 

            

3. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 
- เคร่ืองคอมพิวเตอร All in one 
สําหรับงานประมวลผล 
จํานวน 1 เคร่ือง 

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร All in one 
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เคร่ือง 
ราคาเคร่ืองละ 23,000 บาท 

23,000 ทต.หนองตาคง สํานักปลัด ฯ 
(งานสาธารณสุข) 

            

4. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 
- เคร่ืองพร๊ินเตอร Multifunction 
 แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
จํานวน 1 เคร่ือง 

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองพร้ินเตอร  
Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet) จํานวน 1 เคร่ือง 
ราคาเคร่ืองละ 7,900 บาท 

 7,900 ทต.หนองตาคง สํานักปลัด ฯ 
(งานสาธารณสุข) 

            

5. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 
- เคร่ืองสํารองไฟ 
จํานวน 1 เคร่ือง 

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองสํารองไฟ ขนาดไมนอย 
กวา 800 VA จํานวน 1 เคร่ือง 
ราคาเคร่ืองละ 2,000 บาท 

 2,000 ทต.หนองตาคง สํานักปลัด ฯ 
(งานสาธารณสุข) 
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บัญชีครุภัณฑ/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

เทศบาลตําบลหนองตาคง 
7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการบริหาร 
       แผนงานสังคมสงเคราะห 

    ลําดับ 
      ที่  

                   โครงการ/กิจกรรม        รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
  (บาท) 

    สถานที ่
  ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

       พ.ศ. 2561                                      พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.    ก.พ.     มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.    ก.ย. 

 1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
- ชั้นเหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น 
จํานวน 2 ตู 

เพื่อจัดซ้ือชั้นเหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น 
จํานวน 2 ตู 
ราคาตูละ 4,000 บาท 

 8,000 ทต.หนองตาคง  สํานักปลัดฯ 
งานพัฒนาชุมชน 

            

2. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
- โตะคอมพิวเตอร แบบมีบานพับ 
ปด-เปด มีชองใส CPU พรอมเกาอี้ 
จํานวน 1 ชุด 

เพื่อจัดซ้ือโตะคอมพิวเตอร แบบมีบานพับ 
ปด-เปด มีชองใส CPU พรอมเกาอี้ 
จํานวน 1 ชุด 
ราคาชุดละ 6,500 บาท 

  6,500 ทต.หนองตาคง  สํานักปลัดฯ 
งานพัฒนาชุมชน 

            

3. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 
- เคร่ืองคอมพิวเตอร All in one 
สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 1 เคร่ือง 

เพื่อจัดซ้ือ เคร่ืองคอมพิวเตอร All in one 
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เคร่ือง 
ราคาเคร่ืองละ 17,000 บาท 

 17,000 ทต.หนองตาคง  สํานักปลัดฯ 
งานพัฒนาชุมชน 

            

4. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 
- เคร่ืองพิมพ Multifuntion  
ชนิดเลเซอร  
จํานวน 1 เคร่ือง 

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ Multifuntion  
ชนิดเลเซอร  
จํานวน 1 เคร่ือง  
ราคาเคร่ืองละ 9,000 บาท 

 9,000 ทต.หนองตาคง  สํานักปลัดฯ 
งานพัฒนาชุมชน 

            

6. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 
- เคร่ืองสํารองไฟ 
จํานวน 1 เคร่ือง 

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองสํารองไฟ ขนาดไมนอย 
กวา 800 VA จํานวน 1 เคร่ือง 
ราคาเคร่ืองละ 2,000 บาท 

 2,000 ทต.หนองตาคง  สํานักปลัดฯ 
งานพัฒนาชุมชน 
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บัญชีครุภัณฑ/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

เทศบาลตําบลหนองตาคง 
7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการบริหาร 
       แผนงานเคหะและชุมชน 

    ลําดับ 
      ที่  

                   โครงการ/กิจกรรม        รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
  (บาท) 

    สถานที ่
  ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

       พ.ศ. 2561                                      พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.    ก.พ.     มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.    ก.ย. 

 1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
- ตูเก็บเอกสารชนิดบานเล่ือน 
จํานวน 1 ตู 

เพื่อจัดซ้ือตูเก็บเอกสารบานเล่ือน 
จํานวน 1 ตู 
ราคาตูละ 4,000 บาท 

 4,000 ทต.หนองตาคง    กองชาง             

2. ประเภทครุภัณฑกอสราง 
- เคร่ืองตัดคอนกรีตพรอมใบตัด 
จํานวน 1 เคร่ือง 

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองตัดคอนกรีตพรอมใบตัด 
คอนกรีต  จํานวน 1 เคร่ือง 
ราคาเคร่ืองละ 95,000 บาท 

95,000 ทต.หนองตาคง    กองชาง             

3. ประเภทครุภัณฑกอสราง 
- ลอวัดระยะ 
จํานวน 2 ตัว 

เพื่อจัดซ้ือ ลอวัดระยะ  
จํานวน 2 ตัว 
ราคาตัวละ 10,000 บาท 

 20,000 ทต.หนองตาคง    กองชาง             

4. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 
- เคร่ืองพิมพ Multifuntion  
ชนิดเลเซอร หรือ LED สี 
จํานวน 2 เคร่ือง 

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ Multifuntion  
ชนิดเลเซอร หรือ LED ส ี
จํานวน 2 เคร่ือง  
ราคาเคร่ืองละ 17,000 บาท 

 34,000 ทต.หนองตาคง    กองชาง             

5. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 
- เคร่ืองสํารองไฟ 
จํานวน 4 เคร่ือง 

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองสํารองไฟ ขนาดไมนอย 
กวา 800 VA จํานวน 4 เคร่ือง 
ราคาเคร่ืองละ 2,000 บาท 

 8,000 ทต.หนองตาคง    กองชาง             
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