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******************* 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2 )  พ.ศ. 2559  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมต่าง ๆ  ที่ด าเนินการจริงของเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่
เทศบาลต าบลหนองตาคง 

  บัดนี้  เทศบาลต าบลหนองตาคง  ได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  25 63  ตามข้ันตอนที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ. 2563  ของเทศบาลต าบล
หนองตาคงเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป 
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ค าน า 

  แผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหนองตาคง  จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  เพ่ือให้เทศบาลได้ใช้เป็นกรอบส าหรับการด าเนินงาน  และการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ซึ่งงานแผนและงบประมาณ
ได้รวบรวมจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ กิจกรรม/โครงการ  ที่ได้ก าหนดห้วงเวลาด าเนินงานตามความเหมาะสมในรอบปี  เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานได้จริง  ตามก าหนดเวลา  โดยได้
น ากิจกรรม/โครงการ  มาจัดเรียงตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  ท าให้ทราบถึงโครงสร้างการด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม  ตลอดจนความสอดคล้องกับ กิจกรรม/
โครงการ  กับยุทธศาสตร์และแผนงานในแต่ละด้าน 

  แผนการด าเนินงานฉบับนี้  จึงเป็นอีกหนึ่งยุทธวิธีที่ผู้เกี่ยวข้องจะได้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน  ให้บรรลุวัตถุประสงค์  และบังเกิดผลส าเร็จดังที่คาดไว้
ตามท่ีระบุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  เทศบาลต าบลหนองตาคง  (พ.ศ. 2561 – 2565)  และก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่นต่อไป 
 

               เทศบาลต าบลหนองตาคง 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

1.1 บทน า 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และแผนการด าเนินงาน  เพ่ือเป็นการก าหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผนทุกแผนและ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  การวางแผนการด าเนินงานมีความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากแผนการด าเนินงานเป็นเอกสารรวบรวมแผนงาน  โครงการ 
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณเพ่ือให้ทราบกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ที่ด าเนินการในองค์กรนั้น  
  เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองตาคง  เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วางไว้แล้วและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ขึ้น 

1.2 วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา/กิจกรรม  ที่จะด าเนินการในพ้ืนที่ประจ าปีงบประมาณ  25 63 
  2. เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานตามแผนงานที่ชัดเจนในการปฏิบัติ  
  3. เพ่ือเป็นการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ที่จะต้องมีการประสานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  
  4. เพ่ือความสะดวกในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ  
1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  (หมวด 5 ข้อ 26) ได้ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน  โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน  ดังนี้ 
  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่า งแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น  ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการ
ด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  จากข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน
ข้างต้นสามารถสรุปเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
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คณะกรรมการสนบัสนุน 

การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

            หน่วยงานอ่ืน 

คณะกรรมการสนบัสนุนการ
จดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

จดัท าร่างแผนการด าเนินงาน 

คณะกรรมการสนบัสนุน 

การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน 
พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน เสนอร่าง ฯ  ต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินใหค้วามเห็นชอบ 

    ประกาศใช ้
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  ขั้นตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมข้อมูลแผนงาน/โครงการ  ที่จะมีการด าเนินการจริงในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งจะมี
ทั้งโครงการ/กิจกรรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเอง  และจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ขั้นตอนที่ 2  การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนการด าเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ของท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วน าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
  ขั้นตอนที่ 3  การพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
  ขั้นตอนที่ 4  การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 
  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงาน  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นใช้แผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวัน  
นับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  
1.4 ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  แผนการด าเนินงานต้องจัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงิน
สะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  
1.5 แนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้ง
เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน  และการประเมินผล  ดังนั้น  แผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท า  ดังนี้  
 1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา  และมีลักษณะเป็นแผนการด าเนินการ ( Action  Plan) 
 2. จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว  
 3. แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  และแสดงถึงการด าเนินงานจริง  
 4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1.6 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 1. ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน  โดยใช้แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น  
 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานโครงการพัฒนาตรงตามความต้องการและตอบสนองปัญหาของท้องถิ่น  
 3. ท าให้การพัฒนาในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่น  
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 4. ประชาชนทราบล่วงหน้าว่า  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการหรือมีโครงการพัฒนาอะไรในพื้นที่บ้าง  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและตรวจสอบการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  โปร่งใส  
 5. ท าให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่ต าบล  สามารถประสานงานได้อย่างบูรณาการ  ท าให้เกิดการ
ท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 

                  แบบ ผด.01 
         

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

เทศบาลต าบลหนองตาคง 

   ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา  จ านวนโครงการ 
   ที่ด าเนินการ 

  คิดเป็นร้อยละของ 
   โครงการทั้งหมด 

      จ านวน  
   งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

       หน่วย 
    ด าเนินการ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานคลัง) 

 
          1 

 
         1.51 

 
      5,000 

 
        0.01 

 
     กองคลัง 

                                                รวม           1          1.51       5,000         0.01      กองคลัง 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานเคหะและชุมชน 

 
         12 

 
        18.18 

 
   4,360,000 

 
       14.27 

 
     กองช่าง 

                                                รวม         12         18.18    4,360,000        14.27      กองช่าง 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
   3.3 แผนงานสาธารณสุข 
   3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
   3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
   3.6 แผนงานงบกลาง 

 
          6 
          4 
          8 
          4 
          3 
          3 

 
         9.09 
         6.06 
        12.12 
          9.09 
          4.54 
          4.54 

 
    175,000 
    260,000 
    475,000 
    310,000 
     15,000 
 15,511,200 

 
        0.57 
        0.85 
        1.46 
        1.01 
        0.05 
      50.77 

 
    ส านักปลัด  
    ส านักปลัด  
    ส านักปลัด  
    ส านักปลัด 
    ส านักปลัด  
    ส านักปลัด 

                                               รวม          28         42.42  16,746,200       54.82     ส านักปลัด  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
   4.1 แผนงานการศึกษา 

 
         17 

 
       25.75 

 
   8,716,300 

 
       28.53 

 
   กองการศึกษา 

                                              รวม         17        25.75    8,716,300        28.53    กองการศึกษา 
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                 แบบ ผด.01 
 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

เทศบาลต าบลหนองตาคง 

                   ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา   จ านวนโครงการ 
   ที่ด าเนินการ 

  คิดเป็นร้อยละของ 
   โครงการทั้งหมด 

     จ านวน  
  งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

        หน่วย 
      ด าเนินการ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
   5.1 แผนงานการเกษตร 

 
          3 

  
          4.54 

 
    135,000 

 
        0.44 

 
     ส านักปลัด   

รวม           3           4.54     135,000         0.44      ส านักปลัด 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 
    

 
           -  

 
            - 

 
         - 

 
           - 

 
           - 

รวม            -             -          -            -            - 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร 
   7.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
   7.2 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
   7.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
         1 
         3 
         1 

  
          1.51 
          4.54 
          1.51 

   
   250,000 
   325,000 
    10,000      

  
       0.82 
       1.06 
       0.03 

 
      ส านักปลัด 
      กองคลัง 
      กองช่าง    

รวม        5         7.57   585,000        1.91      ส านักปลัด  

รวม       66        100 30,547,500       100     ส านักปลัด  
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                 แบบ ผด.02 
 

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

เทศบาลต าบลหนองตาคง 
1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
     แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 

    ล าดับ 
      ที่  

                  โครงการ/กิจกรรม      รายละเอียดของกิจกรรมที่       
        เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
    (บาท) 

    สถานที ่
  ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

     พ.ศ. 2562                                     พ.ศ. 2563 
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. โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัต ิ
งานในช่วงปิดเทอม 

จ้างนักเรียน นักศึกษาที่มา 
ปฏิบัติงานช่วงปิดเทอมตามนโยบาย 
รัฐบาล 

   5,000 เทศบาลต าบล 
หนองตาคง 

   กองคลัง             

รวม   5,000               
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                                                                                 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                          แบบผด.02 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

เทศบาลต าบลหนองตาคง 
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานเคหะและชุมชน 

    ล าดับ 
      ที่  

                   โครงการ/กิจกรรม        รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

 งบประมาณ 
    (บาท) 

    สถานที ่
  ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

         พ.ศ. 2562                                    พ.ศ. 2563 
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. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 2 ทางลงฝาย หมู่ที่ 2 
บ้านจางวาง 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 162 ม.หนา 0.15 ม. 
พร้อมป้ายโครงการ  
(ตามแบบเทศบาลต าบลหนองตาคง) 

  400,000 หมู่ที่ 2 
ต.หนองตาคง 

  กองช่าง             

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยข้างศาลา หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 130 ม.หนา 0.15 ม. 
พร้อมป้ายโครงการ 
(ตามแบบเทศบาลต าบลหนองตาคง) 

   320,000 หมู่ที่ 1 
ต.หนองตาคง 

  กองช่าง             

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยเข้าเมรุ  หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 32 ม.หนา 0.15 ม. 
พร้อมป้ายโครงการ 
(ตามแบบเทศบาลต าบลหนองตาคง) 

   80,000 หมู่ที่ 1 
ต.หนองตาคง 

  กองช่าง             

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยปางวิลัยดี หมู่ที่ 8 
บ้านคลองเร่ว 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 162 ม.หนา 0.15 ม. 
พร้อมป้ายโครงการ 
(ตามแบบเทศบาลต าบลหนองตาคง) 

   400,000 หมู่ที่ 8 
ต.หนองตาคง 

  กองช่าง             

5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยสวนยาง หมู่ที่ 7 บ้านคลองคต 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 ม. 
ยาว 131 ม. หนา 0.15 ม. 
พร้อมป้ายโครงการ 
(ตามแบบเทศบาลต าบลหนองตาคง) 

   400,000 หมู่ที่ 7 
ต.หนองตาคง 

  กองช่าง             

6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายคลองบอน ซอย 3 หมู่ที่ 4 
บ้านคลองบอน 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 ม. 
ยาว 131 ม. หนา 0.15 ม. 
พร้อมป้ายโครงการ 
(ตามแบบเทศบาลต าบลหนองตาคง) 

   400,000 หมู่ที่ 4 
ต.หนองตาคง 

  กองช่าง         v    

7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายแสมด ซอย 4 หมู่ที่ 9 
บ้านแสมด 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 ม. 
ยาว 131 ม.หนา 0.15 ม. 
พร้อมป้ายโครงการ 
(ตามแบบเทศบาลต าบลหนองตาคง) 

   400,000 หมู่ที่ 9 
ต.หนองตาคง 

  กองช่าง             
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                                                                               บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ          แบบผด.02  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

เทศบาลต าบลหนองตาคง 
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานเคหะและชุมชน 

    ล าดับ 
      ที่  

                   โครงการ/กิจกรรม        รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

 งบประมาณ 
    (บาท) 

    สถานที ่
  ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

         พ.ศ. 2562                                    พ.ศ. 2563 
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. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
ถนนสายนาสนาดก์ ซอย 5 หมู่ที่ 3 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
ขนาดกว้าง 0.40 ม.ยาว 133 ม. 
ลึก 0.50 ม.  
พร้อมป้ายโครงการ 
(ตามแบบเทศบาลหนองตาคง) 

   400,000 หมู่ที่ 3 
ต.หนองตาคง 

  กองช่าง             

9. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
เส้นขนานคลองบ้านแปลง 
หมู่ที่ 6 บ้านแปลง 

ก่อสร้างรางระบายน้ า ขนาดกว้าง  
0.40 ม.ยาว 133 ม. 
ลึก 0.50 ม.  
พร้อมป้ายโครงการ 
(ตามแบบเทศบาลหนองตาคง) 

   400,000 หมู่ที่ 6 
ต.หนองตาคง 

  กองช่าง             

10. โครงการก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์ 
 
 

ก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์ 
ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 6 ม. 
สูง 2.80 ม. จ านวน 6 หลัง 
(ตามแบบเทศบาลหนองตาคง) 

   360,000 หมู่ที่ 2 
ต.หนองตาคง 

  กองช่าง             

11. โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. 
สายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านซับตาเมา หมู่ที่ 5 บ้านซับตาเมา 

ขยายผิวจราจรถนน คสล. 
สายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านซับตาเมา หมู่ที่ 5 บ้านซับตาเมา 
ขนาดผิวจราจร 586 ตร.ม. 
หนา 0.15 ม. พร้อมวางท่อระบาย 
น้ า คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด  
ศก.0.60 ม.จ านวน 13 ท่อน และ 
บ่อพัก คสล.จ านวน 1 บ่อ 
(ตามแบบเทศบาลต าบลหนองตาคง) 

   400,000 หมู่ที่ 5 
ต.หนองตาคง 

  กองช่าง             
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                  แบบ ผด.02  
 

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

เทศบาลต าบลหนองตาคง 
1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     แผนงานเคหะและชุมชน 

    ล าดับ 
      ที่  

                  โครงการ/กิจกรรม      รายละเอียดของกิจกรรมที่       
        เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
    (บาท) 

    สถานที ่
  ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

     พ.ศ. 2562                                     พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.    ก.พ.     มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.    ก.ย. 

12. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  
สายซับมงคล ซอย 1 
หมู่ที่ 10 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยการลง 
หินคลุก บดอัดแน่น ขนาดกว้าง 5 ม. 
ยาว 548 ม.หนา 0.15 ม. 
ตามแบบเทศบาลต าบลหนองตาคง 

 400,000 หมู่ที่ 10 
ต าบลหนองตาคง 

   กองช่าง             

                                   รวม 4,360,000               
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                  แบบ ผด.02  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
เทศบาลต าบลหนองตาคง 

3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

    ล าดับ 
      ที่  

                   โครงการ/กิจกรรม        รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
  (บาท) 

    สถานที ่
  ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

         พ.ศ. 2562                                       พ.ศ. 2563 
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 
ศักยภาพในการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหายาเสพติด 

อุดหนุน ศอ.ปส.จ.จันทบุรีเพื่อ 
ด าเนินการตามโครงการ 

 10,000 หมู่ที่ 1 – 10 
ต.หนองตาคง 

   ส านักปลัด 
   เทศบาล 

            

 2. โครงการวันครอบครัวอบอุ่น จัดกิจกรรมวันครอบครัวอบอุ่น 
ภายในเขตต าบลหนองตาคง  
เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ภายใน 
ครอบครัว 

 40,000 เทศบาล 
ต.หนองตาคง 

  ส านักปลัด 
  เทศบาล 

            

 3. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน 
เพื่อป้องกันและ 
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

  40,000 ภายใน 
ต.หนองตาคง 

  ส านักปลัด 
  เทศบาล 

            

 4. โครงการฝึกทักษะอาชีพสตรี จัดกิจกรรมฝึกอบรมทักษะอาชีพ 
สตรี 

 35,000 เทศบาล 
ต.หนองตาคง 

  ส านักปลัด 
  เทศบาล 

            

 5. โครงการศิลปะสร้างสรรค์จินตนาการ 
สร้างนักคิด 

จัดกิจกรรมตามโครงการศิลปะ 
สร้างสรรค์จินตนาการสร้างนักคิด 

  20,000 ต าบลหนองตาคง   ส านักปลัด 
  เทศบาล 

            

 6. โครงการอนุรักษ์นาฎศิลป์ไทยและ 
พื้นบ้าน 

จัดกิจกรรมตามโครงการอนุรักษ ์
นาฎศิลป์ไทยและพื้นบ้าน 

  30,000 ต าบลหนองตาคง   ส านักปลัด 
  เทศบาล 

            

                                       รวม 175,000               
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                  แบบ ผด.02 

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

เทศบาลต าบลหนองตาคง 
3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   แผนงานรักษาความสงบภายใน 

    ล าดับ 
      ที่  

                   โครงการ/กิจกรรม        รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
   (บาท) 

    สถานที ่
  ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

       พ.ศ. 2562                                   พ.ศ. 2563 
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. โครงการกู้ชีพเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดชุด 
ปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว 
ในการกู้ชีพและบรรเทาสาธารณภัย 
ที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที 

  20,000 หมู่ที่ 1 – 10 
ต.หนองตาคง 

   ส านักปลัด 
   เทศบาล 

            

2. โครงการป้องกันอุบัติภัยช่วงปีใหม่และ 
สงกรานต์ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 
จัดชุดเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันอุบัติภัย 
วันขึ้นปีใหม่ และวันสงกรานต ์เพื่อ 
ลดอุบัติเหตุ 

  60,000 ภายในต าบล 
หนองตาคง 

   ส านักปลัด 
   เทศบาล 

            

3. โครงการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ ฝึกอบรม ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหต ุ
เมื่อเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ 

  30,000 ภายในต าบล 
หนองตาคง 

   ส านักปลัด 
   เทศบาล 

            

4. โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. จัดฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพ 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
ให้มีความรู้ ความสามารถ และม ี
ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที ่

 150,000 ตามสถานที ่
ที่ก าหนด 

   ส านักปลัด 
   เทศบาล 

            

                                    รวม 260,000               
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                  แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
เทศบาลต าบลหนองตาคง 

3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   แผนงานสาธารณสุข 

    ล าดับ 
      ที่  

                   โครงการ/กิจกรรม        รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
  (บาท) 

    สถานที ่
  ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

         พ.ศ. 2562                               พ.ศ. 2563 
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. โครงการส่งเสริมการรักษาความสะอาด 
ภายในต าบล 

จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริม 
การรักษาความสะอาดภายในต าบล 

  80,000 ภายในต าบล 
หนองตาคง 

   ส านักปลัด 
   เทศบาล 

            

2. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช 
กุมาร ี

จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันโรค 
พิษสุนัขบ้าตามปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระจ้า 
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมาร ี

120,000 หมู่ที่ 1 – 10 
ต.หนองตาคง 

   ส านักปลัด 
   เทศบาล 

            

3. โครงการรณรงค์อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 
โรคเอดส์ 

จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันแก้ไข 
ปัญหาโรคเอดส์ในต าบล 

 25,000 หมู่ที่ 1 – 10 
ต.หนองตาคง 

   ส านักปลัด 
   เทศบาล 

            

5. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการคัด 
แยกขยะและบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

จัดกิจกรรมเพื่อปลูกจิตส านึก 
ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ 
ส่งเสริมความสะอาดภายในต าบล 

  50,000 หมู่ที่ 1 – 10 
ต.หนองตาคง 

   ส านักปลัด 
   เทศบาล 

            

6. โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย  
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

จัดกิจกรรมเพื่อควบคุมการแพร ่
ระบาดโรคมาลาเรีย 

 50,000 ภายในต าบล 
หนองตาคง 

  ส านักปลัด 
  เทศบาล 

            

7. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ 
อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดา ฯ 

จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมโภชนาการ 
และสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก 
ภายในชุมชน 

 75,000 ภายในต าบล 
หนองตาคง 

  ส านักปลัด 
  เทศบาล 

            

8. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด To Be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา 
สิริวัฒนา พรรณวดี 

จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์และแก้ไข 
ปัญหายาเสพติดภายในชุมชน 

 75,000 ภายในต าบล 
หนองตาคง 

  ส านักปลัด 
  เทศบาล 

            

                                      รวม 475,000               
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                  แบบ ผด.02  

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

เทศบาลต าบลหนองตาคง 
3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

    ล าดับ 
      ที่  

                   โครงการ/กิจกรรม        รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
  (บาท) 

    สถานที ่
  ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

      พ.ศ. 2562                                พ.ศ. 2563 
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. โครงการมหกรรมกีฬาโป่งน้ าร้อนเกมส์ จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมกิจกรรม 
มหกรรมโป่งน้ าร้อนเกมส์ ปี 2563 

100,000 อ.โป่งน้ าร้อน กองการศึกษา             

 2. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ 
แข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ 

จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 
กีฬาระดับต่าง ๆ 

  20,000  สถานที่แข่งขัน กองการศึกษา             

 3. โครงการแข่งขันกีฬาในเขตเทศบาล จัดการแข่งขันกีฬาเช่ือมความ 
สามัคคีในเขตเทศบาล 

 180,000  ภายในต าบล 
  หนองตาคง 

กองการศึกษา             

 4. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายใน 
ต าบล 

พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวภายในต าบล 
เช่น การปลูกต้นไม้ประดับริมทาง 
การจัดท าป้ายบอกทางไปสถานที ่
ท่องเที่ยว การปรับแต่งภูมิทัศน ์
สองข้างทาง 

 10,000 หมู่ที่ 1 – 10 
ต.หนองตาคง 

   ส านักปลัด 
   เทศบาล 

            

                                   รวม 310,000               
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                  แบบ ผด.02  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
เทศบาลต าบลหนองตาคง 

3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

    ล าดับ 
      ที่  

                   โครงการ/กิจกรรม        รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
   (บาท) 

    สถานที ่
  ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

       พ.ศ. 2562                                     พ.ศ. 2563 
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. โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้สูงอาย ุ
และผู้ด้อยโอกาส 

จัดกิจกรรมออกเยี่ยมเยียนบ้าน 
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส 

   5,000 หมู่ที่ 1 – 10 
ต.หนองตาคง 

ส านักปลัด ฯ             

2. โครงการจิตอาสา จัดกิจกรรมให้ความช่วยเหลือผู ้
สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส 

   5,000 หมู่ที่ 1 – 10 
ต.หนองตาคง 

ส านักปลัด ฯ             

3. โครงการห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส 

จัดกิจกรรมใส่ใจผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส 

   5,000 หมู่ที่ 1 – 10 
ต.หนองตาคง 

ส านักปลัด ฯ             

                                  รวม 15,000               
 
แผนงานงบกลาง 

    ล าดับ 
      ที่  

                   โครงการ/กิจกรรม        รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
   (บาท) 

    สถานที ่
  ด าเนินการ 

หน่วยงาน
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. โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูง 
อายุภายในเขตเทศบาล 

13,159,200 หมู่ที่ 1 – 10 
ต.หนองตาคง 

ส านักปลัด ฯ             

2. โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคน 
พิการภายในเขตเทศบาล 

 2,112,000 หมู่ที่ 1 – 10 
ต.หนองตาคง 

ส านักปลัด ฯ             

3. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
ผู้ป่วยเอดส์ภายในต าบล 

 240,000 หมู่ที่ 1 – 10 
ต.หนองตาคง 

ส านักปลัด ฯ             

                                   รวม 15,511,200               
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                  แบบ ผด.02 
 

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

เทศบาลต าบลหนองตาคง 
4. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา 
   แผนงานการศึกษา 

    ล าดับ 
      ที่  

                   โครงการ/กิจกรรม        รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
   (บาท) 

    สถานที ่
  ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

      พ.ศ. 2562                                  พ.ศ. 2563 
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. โครงการแข่งขันกีฬาหนูน้อยศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา 
ระหว่างศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กภายในต าบล 

    30,000 เทศบาลต าบล 
หนองตาคง 

กองการศึกษา             

 2. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการหนูน้อย 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจัดกิจกรรมแข่งขันทางวิชา 
การเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

    20,000 เทศบาลต าบล 
หนองตาคง 

กองการศึกษา             

 3. โครงการผู้ปกครองช่วยคิดช่วยพัฒนา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมผู ้
ปกครองช่วยคิดช่วยพัฒนาศูนย ์
พัฒนาเด็กเล็ก 

    10,000 เทศบาลต าบล 
หนองตาคง 

กองการศึกษา             

 4. โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารเสริมนม 
โรงเรียน ภายในเขตต าบล 
หนองตาคง 

 2,652,200 โรงเรียนในเขต 
ต าบลหนอง 
ตาคง  

กองการศึกษา             

 5. โครงการอาหารเสริมส าหรับศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอาหารเสริมนม 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 331,600 ศูนย์พัฒนาเด็ก 
เล็กในต าบล 

กองการศึกษา             

 6. โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

ค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันศูนย ์
พัฒนาเด็กเล็กภายในต าบล 

 847,700 ศูนย์พัฒนาเด็ก 
เล็กในต าบล 

กองการศึกษา             

 7. โครงการอาหารกลางวัน ร.ร.ในสังกัด 
สพฐ. 

อุดหนุนเพื่อเป็นค่าอาหารกลาง 
วัน ร.ร.ในสังกัด สพฐ. 

 4,844,000 ร.ร.ในเขตเทศ 
บาลสังกัด สพฐ. 

กองการศึกษา             

                                      รวม 8,735,500               
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

เทศบาลต าบลหนองตาคง 
4. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา 
   แผนงานการศึกษา 

    ล าดับ 
      ที่  

                  โครงการ/กิจกรรม        รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
   (บาท) 

    สถานที ่
  ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

      พ.ศ. 2562                                      พ.ศ. 2563 
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. โครงการอบรมทักษะการผูกผ้า  
ปีงบประมาณ 2563 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโพธิ์เพื่อ 
ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

  40,000 โรงเรียน 
บ้านโพธิ์ 
 

กองการศึกษา             

9. โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตพัฒนาอาชีพ 
อย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ 2563 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านจางวางเพื่อ 
ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

  40,000 โรงเรียน 
บ้านจางวาง 

กองการศึกษา             

10. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระ 
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ2563 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาสนาดก ์
เพื่อด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

  40,000 โรงเรียน 
บ้านนาสนาดก ์

กองการศึกษา             

11. โครงการฝึกอาชีพการผูกผ้า 
ปีงบประมาณ 2563 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองบอน 
เพื่อด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

  40,000 โรงเรียน 
บ้านคลองบอน 

กองการศึกษา             

12. โครงการเรียนรู้สามภาษาสู่การส่ือสาร 
ปีงบประมาณ 2563 

อุดหนุนโรงเรียนราษฎร์พัฒนา 
เพื่อด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

  40,000 โรงเรียน 
ราษฎรพัฒนา 
สามัคคี 

กองการศึกษา             

13. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้หลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์ 
พระราชา ปีงบประมาณ 2563 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านแปลงเพื่อ 
ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

  40,000 โรงเรียน 
บ้านแปลง 

กองการศึกษา             

14. โครงการเพาะเห็ดนางฟ้าลดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 2563 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองคตเพื่อ 
ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

   40,000 โรงเรียน 
บ้านคลองคต 

กองการศึกษา             

15. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพ 
ติดกลุ่มหนองตาคง ปีงบประมาณ 2563 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองแปลง 
เพื่อด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

   45,000 โรงเรียน 
บ้านคลองบอน 

กองการศึกษา             

16. โครงการส่งเสริมความสามารถในการ 
แข่งขันทักษะทางวิชาการ นักเรียน 
กลุ่มหนองตาคง ปีงบประมาณ 2563 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองคต 
เพื่อด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

   45,000 โรงเรียน 
บ้านคลองคต 

กองการศึกษา             

17. โครงการศูนย์เรียนรู้พัฒนาชุมชนตามหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมปลูกผักไฮโดร 
โปนิกส์ ปีงบประมาณ 2563 

อุดหนุนโรงเรียนหนองตาคงเพื่อ 
ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

  80,000 โรงเรียน 
หนองตาคง 
พิทยาคาร 

กองการศึกษา             

                                     รวม 450,000               
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                แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
เทศบาลต าบลหนองตาคง 

5. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
   แผนงานการเกษตร 

    ล าดับ 
      ที่  

                  โครงการ/กิจกรรม        รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
  (บาท) 

    สถานที ่
  ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

       พ.ศ. 2562                                    พ.ศ. 2563 
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. โครงการปลูกป่าภายในต าบล จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสวนปา่ 
ป่าชุมชน ที่สาธารณะภายในต าบล 
ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว 

  10,000 หมู่ที่ 1-10 
ต.หนองตาคง 

   ส านักปลัด 
   เทศบาล 

            

2. โครงการปลูกหญ้าแฝก จัดกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก 
ภายในต าบลเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ า 

  5,000 หมู่ที่ 1 – 10 
ต.หนองตาคง 

   ส านักปลัด 
   เทศบาล 

            

3. โครงการก าจัดผักตบชวาภายในต าบล จัดกิจกรรมก าจัดผักตบชวาในแหล่ง 
น้ าสาธารณะภายในต าบล  
เพื่อพัฒนาแหล่งน้ าภายในต าบล 

120,000 หมู่ที่ 1 – 10 
ต.หนองตาคง 

   ส านักปลัด 
   เทศบาล 

            

                                    รวม 135,000               
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                แบบ ผด.02 
 

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

เทศบาลต าบลหนองตาคง 
7. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร 
   แผนงานบริหารทั่วไป 

    ล าดับ 
      ที่  

                   โครงการ/กิจกรรม        รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
  (บาท) 

    สถานที ่
  ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

       พ.ศ. 2562                                  พ.ศ. 2563 
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. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการ 
ปฏิบัติงาน และศึกษาดูงาน 

ฝึกอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง  
พนักงานจ้าง ผู้น าชุมชน 

 250,000    ตามความ 
   เหมาะสม 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

            

                                        รวม 250,000               
  

7. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร 
   แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

    ล าดับ 
      ที่  

                   โครงการ/กิจกรรม        รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
  (บาท) 

    สถานที ่
  ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

       พ.ศ. 2562                                      พ.ศ. 2563 
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. โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและ 
ทะเบียนทรัพย์สิน 

ออกส ารวจและจัดท าแผนที่ภาษ ี
และทะเบียนทรัพย์สินให้เป็น 
ปัจจุบัน 

 300,000 ภายในต าบล 
หนองตาคง 

  กองคลัง             

2. โครงการให้ความรู้ความเข้าใจ 
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง 

จัดฝึกอบรมให้แก่คณะกรรมการ 
ชุมชนที่มีหน้าที่ในการเปิดซอง 
สอบราคาและกรรมการตรวจงาน 
จ้าง 

  20,000 ทต.หนองตาคง   กองคลัง             

3. โครงการออกส ารวจภาษีบ ารุงท้องที ่
ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

ส ารวจภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้าย 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้ครบถ้วน 
สมบูรณ์ถูกต้อง 

   5,000 ทต.หนองตาคง   กองคลัง             

                                          รวม 325,000               
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                  แบบ ผด.02 

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

เทศบาลต าบลหนองตาคง 
7. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหาร 
   แผนงานเคหะและชุมชน 

    ล าดับ 
      ที่  

                   โครงการ/กิจกรรม        รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
  (บาท) 

    สถานที ่
  ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

       พ.ศ. 2562                                  พ.ศ. 2563 
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. โครงการกันเขตทางหลวงท้องถิ่น ส ารวจกันแนวเขตทางหลวงท้องถิ่น 
ให้ชัดเจน 

 10,000 ทต.หนองตาคง   กองช่าง             

                                       รวม 10,000               
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                  แบบ ผด.02/1 
 

บัญชีครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

เทศบาลต าบลหนองตาคง 
1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
      1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

    ล าดับ 
      ที่  

                  ครุภัณฑ ์        รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
  (บาท) 

    สถานที ่
  ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

       พ.ศ. 2562                                      พ.ศ. 2563 
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. โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าไฟเบอร์ โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าไฟเบอร ์
ขนาดกว้าง 180 เมตร ลึก 75 เมตร 
จ านวน 10 ตัว ราคาตัวละ 2,500 บาท 

 25,000 ทต.หนองตาคง ส านักปลัด 
เทศบาล 

            

 
      1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

    ล าดับ 
      ที่  

                  ครุภัณฑ ์        รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
  (บาท) 

    สถานที ่
  ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

       พ.ศ. 2562                                      พ.ศ. 2563 
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. เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง 
ขนาด 24,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 28,000 บาท 

 28,000 ทต.หนองตาคง งานป้องกัน 
ส านักปลัด 
เทศบาล 

            

 
     1.3 แผนงานการศึกษา 

    ล าดับ 
      ที่  

                  ครุภัณฑ ์        รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
  (บาท) 

    สถานที ่
  ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

       พ.ศ. 2562                                      พ.ศ. 2563 
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. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 
จ านวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 4,500 บาท 

 9,000 ทต.หนองตาคง กองการศึกษา             

 2. โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ จ านวน 1 ชุด 
ราคาชุดละ 6,000 บาท 

  6,000 ทต.หนองตาคง กองการศึกษา             
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                  แบบ ผด.02/1 
 

บัญชีครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

เทศบาลต าบลหนองตาคง 
1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
      1.4 แผนงานสาธาณสุข 

    ล าดับ 
      ที่  

                  ครุภัณฑ ์        รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
  (บาท) 

    สถานที ่
  ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

       พ.ศ. 2562                                      พ.ศ. 2563 
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. เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง 
ขนาด 24,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 28,000 บาท 

 28,000 ทต.หนองตาคง งานสาธารณสุข 
ส านักปลัด 
เทศบาล 

            

 
1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
      1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

    ล าดับ 
      ที่  

                  ครุภัณฑ ์        รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
  (บาท) 

    สถานที ่
  ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

       พ.ศ. 2562                                      พ.ศ. 2563 
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. เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง 
ขนาด 24,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 28,000 บาท 

 28,000 ทต.หนองตาคง งานพัฒนาชุมชน 
ส านักปลัด 
เทศบาล 
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                  แบบ ผด.02/1 
บัญชีครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
เทศบาลต าบลหนองตาคง 

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
      2.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

    ล าดับ 
      ที่  

                  ครุภัณฑ ์        รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
  (บาท) 

    สถานที ่
  ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

       พ.ศ. 2562                                      พ.ศ. 2563 
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. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ดบุค 
มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย 
กว่า 4 แกนหลัก (4 core)  
จ านวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 
หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ 
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อย 
กว่า 1,366X768 PIXel และมีขนาดไม ่
น้อยกว่า 12 นิ้ว 

 22,000 ทต.หนองตาคง ส านักปลัด 
เทศบาล 

            

2. เครื่องพิมมัลติฟังชั่น แบบฉีดหมึก 
พร้อมติดตั้งถังหมึก 

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น  
ปริ๊นเตอร์ กอปปี้ และแฟ็กภายในเครื่อง 
เดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง 
ถังหมึกจากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับ 
กระดาษเอสี่ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาท ี
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ 
เอสี่ ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาท ี
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด เอสี ่
ขาวด า สี ได้ 

  8,000 ทต.หนองตาคง ส านักปลัด 
เทศบาล 
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                  แบบ ผด.02/1 
 

บัญชีครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

เทศบาลต าบลหนองตาคง 
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
      2.1 แผนงานการศึกษา 

    ล าดับ 
      ที่  

                  ครุภัณฑ ์        รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
  (บาท) 

    สถานที ่
  ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

       พ.ศ. 2562                                      พ.ศ. 2563 
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. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ 
งานส านักงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย 
กว่า 4 แกนหลัก 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 
หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มี DVD-RW หรือดีกว่าจ านวน 1 หน่วย 
- มีจอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 

 17,000 ทต.หนองตาคง กองการศึกษา             

 2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก 
พิมพ ์
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง 
หมึก จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับ 
กระดาษเอสี่ ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาท ี
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับ 
กระดาษเอสี่ ไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาท ี
- มีถาดกระดาษไม่น้อยกว่า 50 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4 ,Letter ,Legal,และ 
Custom 

  4,300 ทต.หนองตาคง กองการศึกษา             

3. เครื่องส ารองไฟ เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA  
สามารถส ารองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

   2,500 ทต.หนองตาคง กองการศึกษา             
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                  แบบ ผด.02/1 
 

บัญชีครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

เทศบาลต าบลหนองตาคง 
2. ประเภทครุภัณฑ์เกษตร 
      2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

    ล าดับ 
      ที่  

                  ครุภัณฑ ์        รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
  (บาท) 

    สถานที ่
  ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

       พ.ศ. 2562                                      พ.ศ. 2563 
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. เครื่องพ่นยาแรงดันสูง เครื่องพ่นยาแรงดันสูง 
- เป็นเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ 1 สูบ 
ระบายความร้อนด้วยอากาศ 
- ก าลังแรงม้าสูงสุด 5.5 hp/4000 
- อัตราส่วนแรงอัด 7.5:1 

 25,000 ทต.หนองตาคง  กองช่าง             

                                 รวม 200,300               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


