
3 แบบ ผด. 0๑

ยุทธศาสตร/์แผนงาน จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ จ านวน ร้อยละของ หน่วย
ทีด่ าเนินการ ของโครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด ด าเนินการ

(บาท)
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 อ านวยความสะดวกดา้นการค้า การลงทุน และการท่องเทีย่ว รวมทัง้จัดเตรียมระบบโครงขา่ยบริการพ้ืนฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนให้ไดม้าตรฐาน 
   รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียนและเศรษฐกิจโลก
   ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่5 ดา้นการส่งเสริมบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 55                 98.21                    4,459,000          88                           กองช่าง
   แผนงานเคหะและชมุชน 1                   1.79                      99,800               2                             กองช่าง
   แผนงานการเกษตร - - - - -

รวม 55                100                      4,558,800          90                          -

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เพ่ิมเตมิฉบับที ่2

เทศบาลต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
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4 แบบ ผด. 0๑

ยุทธศาสตร/์แผนงาน จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ จ านวน ร้อยละของ หน่วย
ทีด่ าเนินการ ของโครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด ด าเนินการ

(บาท)

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เพ่ิมเตมิฉบับที ่2

เทศบาลต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 สร้างเสริมและยกระดบัการค้า การลงทุน การท่องเทีย่ว และอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดบัสู่เศรษฐกิจมลูค่าสูง
   ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาคุณภาพชวีิต และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 ยุทธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตใหกับประชาชน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่5 ยุทธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการทองเทีย่ว
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่6 ยุทธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมปิัญญาทองถ่ิน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และท่องเทีย่ว
   แผนงานการศึกษา -                -                        -                     -                          -
   แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ -                -                        -                     -                          -
   แผนงานเคหะและชมุชน -                -                        - -                          -
   แผนงานอุตสหกรรมและการโยธา -                -                        - -                          -

รวม -               -                       -                    -                         
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5 แบบ ผด. 0๑

ยุทธศาสตร/์แผนงาน จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ จ านวน ร้อยละของ หน่วย
ทีด่ าเนินการ ของโครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด ด าเนินการ

(บาท)

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เพ่ิมเตมิฉบับที ่2

เทศบาลต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาคุณภาพชวีิต และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 ยุทธศาสตร์ดา้นการจัดระเบียบชมุชน สังคม ยาเสพตดิ และการรักษาความสงบเรียบร้อย
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 ยุทธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตใหกับประชาชน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่5 ยุทธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการทองเทีย่ว
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่7 ยุทธศาสตร์ดา้นการจัดการบริหารขยะ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและเศรษฐกิจ สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
   แผนงานสังคมสงเคราะห์ -                -                        -                     -                          -
   แผนงานการเกษตร -                -                        -                     -                          -
   แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน -                -                        -                     -                          -
   แผนงานสาธารณสุข -                -                        -                     -                          -
   แผนงานงบกลาง -                -                        -                     -                          -
   แผนงานเคหะและชมุชน -                -                        -                     -                          -

รวม -               -                       -                    -                         
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6 แบบ ผด. 0๑

ยุทธศาสตร/์แผนงาน จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ จ านวน ร้อยละของ หน่วย
ทีด่ าเนินการ ของโครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด ด าเนินการ

(บาท)

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เพ่ิมเตมิฉบับที ่2

เทศบาลต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาคุณภาพชวีิต และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 ยุทธศาสตร์ดา้นการจัดระเบียบชมุชน สังคม ยาเสพตดิ และการรักษาความสงบเรียบร้อย
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 ยุทธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตใหกับประชาชน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การบริหารและการปกครอง
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน -                -                        -                     -                          -
   แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1                   1.79                      500,000             9.88                        ส านักปลัดเทศบาล

รวม 1                  2                          500,000            10                          
รวมทัง้สิ้น 56 101.79 5,058,800.00     100.00
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7 แบบ ผด. 02

รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
โครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการก่อสร้างทางเท้า 

หมู่ที ่2
ปริมาณงาน 
1. ทางเท้าขนาดกว้าง 2.80
 ม. ระยะทางรวม 227.00 
ม. 
2. วางท่อระบายน้้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก 0.80 ม. พร้อม
บ่อพัก จ้านวน 4 แห่ง 
ระยะทาง 263.00 ม.
3. ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างถนน 
จ้านวน 4 ต้น

        1,583,000 บ้านพวา หมู่ที ่2 กองช่าง

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

   ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่5 ดา้นการส่งเสริมบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 เพ่ิมเตมิฉบับที ่2

เทศบาลต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
----------------------------------

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 อ านวยความสะดวกดา้นการค้า การลงทุน และการท่องเทีย่ว รวมทัง้จัดเตรียมระบบโครงขา่ยบริการพ้ืนฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนให้ไดม้าตรฐาน 
   รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียนและเศรษฐกิจโลก
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8 แบบ ผด. 02

รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
โครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2 โครงการก่อสร้างร้ัวศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต้าบลพวา

ร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ
ทึบ ขนาดสูง 2.00 ม. ความ
ยาว 136.00 ม.

           490,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต้าบลพวา

กองช่าง

3 โครงการปรับปรุง ต่อเติม 
อาคารทะเบียนและบัตร 
เทศบาลต้าบลพวา

ต่อเติมอาคารทะเบียนและ
บัตร ขนาด กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 7.00 ม. พร้อมปรับปรุง
อาคารทะเบียนและบัตร

           490,000 เทศบาลต้าบลพวา กองช่าง

4 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายเขากล้วย - หิน
ดาด หมู่ที ่1

ซ่อมแซมถนนสายเขากล้วย -
 หินดาด โดยใช้วัสดุลูกรัง 
600 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ปรับเกล่ียเรียบ

             60,000 ถนนสายเขากล้วย
 - หินดาด

กองช่าง

5 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายทรัพย์ใน หมู่ที ่1

ซ่อมแซมถนนสายทรัพย์ใน 
โดยใช้วัสดุลูกรัง 240 
ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับ
เกล่ียเรียบ

             24,000 ถนนสายทรัพย์ใน 
หมู่ที ่1

กองช่าง
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9 แบบ ผด. 02

รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
โครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

6 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ่อมะม่วง - ทุง่
ยายไท หมู่ที ่1

ซ่อมแซมถนนสายบ่อมะม่วง-
ทุง่ยายไทโดยใช้วัสดุลูกรัง  
240  ลูกบาศก์เมตร  พร้อม
ปรับเกล่ียเรียบ

24,000             ถนนสายบ่อมะม่วง
 - ทุง่ยายไท หมู่ที่
 1

กองช่าง

7 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายสนามกีฬา - บ่อ
โบกปูน หมู่ที ่1

ซ่อมแซมถนนสายสนามกีฬา -
 บ่อโบกปูน โดยใช้วัสดุลูกรัง 
 480  ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ปรับเกล่ียเรียบ

             48,000 ถนนสายสนามกีฬา
 - บ่อโบกปูน หมู่ที่
 1

กองช่าง

8 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายหนึ่งเดียว - หิน
ดาด หมู่ที ่1

ซ่อมแซมถนนสายหนึ่งเดียว -
 หินดาด  โดยใช้วัสดุลูกรัง  
240  ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ปรับเกล่ียเรียบ

24,000             ถนนสายหนึ่งเดียว
 - หินดาด หมู่ที ่1

กองช่าง

9 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายกลุ่มส่วย - เขา
ขาด หมู่ที ่2

ซ่อมแซมถนนสายกลุ่มส่วย - 
เขาขาดโดยใช้วัสดุลูกรัง  
480 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ปรับเกล่ียเรียบ

48,000             ถนนสายกลุ่มส่วย
 - เขาขาด หมู่ที ่2

กองช่าง

9



10 แบบ ผด. 02

รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
โครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

10 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายคงคา - ถ้้าแสง
เทียน หมู่ที ่2

ซ่อมแซมถนนสายคงคา - ถ้้า
แสงเทียน  โดยใช้วัสดุลูกรัง  
480  ลูกบาศก์เมตร  พร้อม
ปรับเกล่ียเรียบ

48,000             ถนนสายคงคา - 
ถ้้าแสงเทียน หมู่ที่
 2

กองช่าง

11 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายเขาล้าน  หมู่ที ่3

ซ่อมแซมถนนสายเขาล้าน   
โดยใช้วัสดุลูกรัง  480  
ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับ
เกล่ียเรียบ

             48,000 ถนนสายเขาล้าน  
หมู่ที ่3

กองช่าง

12 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านลุงเฉือน 
หมู่ที ่3

ซ่อมแซมถนนสายบ้านลุง
เฉือน  โดยใช้วัสดุลูกรัง  240
  ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับ
เกล่ียเรียบ

             24,000 ถนนสายบ้านลุง
เฉือน หมู่ที ่3

กองช่าง

13 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ่อมะนาว หมู่ที่
 3

ซ่อมแซมถนนสายบ่อมะนาว  
 โดยใช้วัสดุลูกรัง  360  
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับ
เกล่ียเรียบ

             36,000 ถนนสายบ่อมะนาว
 หมู่ที ่3

กองช่าง
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11 แบบ ผด. 02

รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
โครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

14 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง  สายเขาแหลม หมู่ที่
 3

ซ่อมแซมถนนสายเขาแหลม  
 โดยใช้วัสดุลูกรัง  240  
ลูกบาศก์เมตรพร้อมปรับเกล่ีย
เรียบ

             24,000 ถนนสายเขาแหลม
 หมู่ที ่3

กองช่าง

15 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านเนินจ้าปา -
 เขาฆอ้ง หมู่ที ่3

ซ่อมแซมถนนสายบ้านเนิน
จ้าปา - เขาฆอ้ง   โดยใช้วัสดุ
ลูกรัง  360  ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมปรับเกล่ียเรียบ

             36,000 ถนนสายบ้านเนิน
จ้าปา - เขาฆอ้ง 
หมู่ที ่3

กองช่าง

16 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายคลองพลอย 
หมู่ที ่4

ซ่อมแซมถนนสายคลองพลอย
   โดยใช้วัสดุลูกรัง  300  
ลูกบาศก์เมตรพร้อมปรับเกล่ีย
เรียบ

             30,000 ถนนสายคลอง
พลอย หมู่ที ่4

กองช่าง

17 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายเขาช่องลม หมู่ที่
 4

ซ่อมแซมถนนสายเขาช่องลม 
  โดยใช้วัสดุลูกรัง  300  
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับ
เกล่ียเรียบ

             30,000 ถนนสายเขาช่อง
ลม หมู่ที ่4

กองช่าง
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12 แบบ ผด. 02

รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
โครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

18 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ่อยาง หมู่ที ่4

ซ่อมแซมถนนสายบ่อยาง  
โดยใช้วัสดุลูกรัง  300  
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับ
เกล่ียเรียบ

             30,000 ถนนสายบ่อยาง 
หมู่ที ่4

กองช่าง

19 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายวังปลา หมู่ที ่4

ซ่อมแซมถนนสายวังปลา   
โดยใช้วัสดุลูกรัง  300  
ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับ
เกล่ียเรียบ

             30,000 ถนนสายวังปลา 
หมู่ที ่4

กองช่าง

20 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายสวนป่า หมู่ที ่4

ซ่อมแซมถนนสายสวนป่า   
โดยใช้วัสดุลูกรัง  300  
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับ
เกล่ียเรียบ

             30,000 ถนนสายสวนป่า 
หมู่ที ่4

กองช่าง

21 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายเนินลุงโต หมู่ที่
 4

ซ่อมแซมถนนสายเนินลุงโต   
โดยใช้วัสดุลูกรัง  300  
ลูกบาศก์เมตร    พร้อมปรับ
เกล่ียเรียบ

             30,000 ถนนสายเนินลุงโต
 หมู่ที ่4

กองช่าง

12



13 แบบ ผด. 02

รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
โครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

22 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายคลองทอง  หมู่
ที ่4

ซ่อมแซมถนนสายคลองทอง  
 โดยใช้วัสดุลูกรัง  300  
ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับ
เกล่ียเรียบ

             30,000 ถนน สายคลอง
ทอง  หมู่ที ่4

กองช่าง

23 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายส้าเริง หมู่ที ่4

ซ่อมแซมถนนสายส้าเริง  โดย
ใช้วัสดุลูกรัง  300  ลูกบาศก์
เมตร   พร้อมปรับเกล่ียเรียบ

             30,000 ถนนสายส้าเริง 
หมู่ที ่4

กองช่าง

24 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายเขาฆอ้ง หมู่ที ่5

ซ่อมแซมถนนสายเขาฆอ้งโดย
ใช้วัสดุลูกรัง  960  ลูกบาศก์
เมตร  พร้อมปรับเกล่ียเรียบ

             96,000 ถนนสายเขาฆอ้ง 
หมู่ที ่5

กองช่าง

25 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายเนินจ้าปา - เขา
ฆอ้ง หมู่ที ่5

ซ่อมแซมถนนสายเนินจ้าปา - 
เขาฆอ้ง  โดยใช้วัสดุลูกรัง  
240  ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ปรับเกล่ียเรียบ

             24,000 ถนนสายเนินจ้าปา
 - เขาฆอ้ง หมู่ที ่5

กองช่าง
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14 แบบ ผด. 02

รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
โครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

26 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายเขาฆอ้งซอย 3
 หมู่ที ่5

ซ่อมแซมถนนสายเขาฆอ้งซอย
 3  โดยใช้วัสดุลูกรัง  240  
ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับ
เกล่ียเรียบ

             24,000 ถนนสายเขาฆอ้ง
ซอย 3 หมู่ที ่5

กองช่าง

27 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายหลังโรงเรียน
บ้านเนินจ้าปา หมู่ที ่5

ซ่อมแซมถนนสายหลัง
โรงเรียนบ้านเนินจ้าปา  โดย
ใช้วัสดุลูกรัง  120  ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปรับเกล่ียเรียบ

             12,000 ถนนสายหลัง
โรงเรียนบ้านเนิน
จ้าปา หมู่ที ่5

กองช่าง

28 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายเขาละโมก - 
เหมืองแร่ หมู่ที ่6

ซ่อมแซมถนนสายเขาละโมก -
 เหมืองแร่  โดยใช้วัสดุลูกรัง 
 480  ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ปรับเกล่ียเรียบ

             48,000 ถนนสายเขาละโมก
 - เหมืองแร่ หมู่ที่
 6

กองช่าง

29 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายเหมืองแร่ - เขา
ละโมก หมู่ที ่6

ซ่อมแซมถนนสายเหมืองแร่ - 
เขาละโมก  โดยใช้วัสดุลูกรัง 
 600  ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ปรับเกล่ียเรียบ

             60,000 ถนนสายเหมืองแร่
 - เขาละโมก หมู่ที่
 6

กองช่าง
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15 แบบ ผด. 02

รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
โครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

30 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายสวนป่า หมู่ที ่6

ซ่อมแซมถนนสายสวนป่า  
โดยใช้วัสดุลูกรัง  480  
ลูกบาศก์เมตรพร้อมปรับเกล่ีย
เรียบ

             48,000 ถนนสายสวนป่า 
หมู่ที ่6

กองช่าง

31 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายหินเพลิง หมู่ที ่7

ซ่อมแซมถนนสายหินเพลิง  
โดยใช้วัสดุลูกรัง  480  
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับ
เกล่ียเรียบ

             48,000 ถนนสายหินเพลิง 
หมู่ที ่7

กองช่าง

32 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายคอกแพะ - ถ้้า
แสงเทียน หมู่ที ่7

ซ่อมแซมถนนสายคอกแพะ -
 ถ้้าแสงเทียน  โดยใช้วัสดุ
ลูกรัง  360  ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมปรับเกล่ียเรียบ

             36,000 ถนนสายคอกแพะ
 - ถ้้าแสงเทียน 
หมู่ที ่7

กองช่าง

33 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายคลองงูเหลือม 
หมู่ที ่7

ซ่อมแซมถนนสายคลองงู
เหลือม  โดยใช้วัสดุลูกรัง  
120  ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ปรับเกล่ียเรียบ

             12,000 ถนนสายคลองงู
เหลือม หมู่ที ่7

กองช่าง
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16 แบบ ผด. 02

รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
โครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

34 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายทวีภูษิต หมู่ที ่8

ซ่อมแซมถนนสายทวีภูษิต   
โดยใช้วัสดุลูกรัง  120  
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับ
เกล่ียเรียบ

             12,000 ถนนสายทวีภูษิต 
หมู่ที ่8

กองช่าง

35 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายพวา - วังอีแอ่น
 หมู่ที ่8

ซ่อมแซมถนนสายพวา - วัง
อีแอ่น โดยใช้วัสดุลูกรัง  240
  ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับ
เกล่ียเรียบ

             24,000 ถนนสายพวา - วัง
อีแอ่น หมู่ที ่8

กองช่าง

36 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายวังอีแอ่น - เขา
กล้วย หมู่ที ่8

ซ่อมแซมถนนสายวังอีแอ่น - 
เขากล้วย   โดยใช้วัสดุลูกรัง 
 240  ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ปรับเกล่ียเรียบ

             24,000 ถนนสายวังอีแอ่น -
 เขากล้วย หมู่ที ่8

กองช่าง

37 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายวังอีแอ่น - เขา
ป้อม หมู่ที ่8

ซ่อมแซมถนนสายวังอีแอ่น - 
เขาป้อม  โดยใช้วัสดุลูกรัง  
240  ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ปรับเกล่ียเรียบ

             24,000 ถนนสายวังอีแอ่น -
 เขาป้อม หมู่ที ่8

กองช่าง
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17 แบบ ผด. 02

รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
โครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

38 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายวังอีแอ่น-อ่าง
เก็บน้้าคลองประแกตหมู่ที่
 8

ซ่อมแซมถนนสายวังอีแอ่น-
อ่างเก็บน้้าคลองประแกต  
โดยใช้วัสดุลูกรัง  120  
ลูกบาศก์เมตรพร้อมปรับเกล่ีย
เรียบ

             12,000 ถนนสายวังอีแอ่น-
อ่างเก็บน้้าคลอง
ประแกตหมู่ที ่8

กองช่าง

39 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายสะพานเหล็ก - 
คลองเรือแตก  หมู่ที ่8

ซ่อมแซมถนนสายสะพาน
เหล็ก - คลองเรือแตก โดยใช้
วัสดุกรัง  120  ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปรับเกล่ียเรียบ

             12,000 ถนนสายสะพาน
เหล็ก - คลองเรือ
แตก  หมู่ที ่8

กองช่าง

40 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายหินรู  หมู่ที ่8

ซ่อมแซมถนนสายหินรู   โดย
ใช้วัสดุลูกรัง  240  ลูกบาศก์
เมตรพร้อมปรับเกล่ียเรียบ

             24,000 ถนนสายหินรู  หมู่
ที ่8

กองช่าง

41 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายประนอมต้นไทร
 หมู่ที ่8

ซ่อมแซมถนนสายประนอม
ต้นไทร  โดยใช้วัสดุลูกรัง  
120  ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ปรับเกล่ียเรียบ

             12,000 ถนนสายประนอม
ต้นไทร หมู่ที ่8

กองช่าง
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18 แบบ ผด. 02

รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
โครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

42 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายฝายประชา
อาสา หมู่ที ่8

ซ่อมแซมถนนสายฝายประชา
อาสา   โดยใช้วัสดุลูกรัง  
120  ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ปรับเกล่ียเรียบ

             12,000 ถนนสายฝาย
ประชาอาสา หมู่ที่
 8

กองช่าง

43 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ่อมะขาม - 
เนินตะแบก หมู่ที ่9

ซ่อมแซมถนนสายบ่อมะขาม -
 เนินตะแบก   โดยใช้วัสดุ
ลูกรัง  840  ลูกบาศก์เมตร
พร้อมปรับเกล่ียเรียบ

             84,000 ถนนสายบ่อมะขาม
 - เนินตะแบก หมู่
ที ่9

กองช่าง

44 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ่อมะเด่ือ - เขา
ไผ่ หมู่ที ่9

ซ่อมแซมถนนสายบ่อมะเด่ือ -
 เขาไผ่  โดยใช้วัสดุลูกรัง  
840  ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ปรับเกล่ียเรียบ

             84,000 ถนนสายบ่อมะเด่ือ
 - เขาไผ่ หมู่ที ่9

กองช่าง

45 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายคลองครก - 
คลองครกบน หมู่ที ่10

ซ่อมแซมถนนสายคลองครก -
 คลองครกบน  โดยใช้วัสดุ
ลูกรัง  360  ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมปรับเกล่ียเรียบ

             36,000 ถนนสายคลองครก
 - คลองครกบน 
หมู่ที ่10

กองช่าง
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19 แบบ ผด. 02

รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
โครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

46 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายคลองครกบน -
 คลองแดง หมู่ที ่10

ซ่อมแซมถนนสายคลองครก
บน - คลองแดง   โดยใช้วัสดุ
ลูกรัง  720  ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมปรับเกล่ียเรียบ

             72,000 ถนนสายคลอง
ครกบน - คลอง
แดง หมู่ที ่10

กองช่าง

47 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายคลองแดง - 
เขาสวรรค์ หมู่ที ่10

ซ่อมแซมถนนสายคลองแดง -
 เขาสวรรค์   โดยใช้วัสดุลูกรัง
  360  ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมปรับเกล่ียเรียบ

             36,000 ถนนสายคลองแดง
 - เขาสวรรค์ หมู่ที่
 10

กองช่าง

48 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายคลองครกบน -
 บ่อมะเด่ือ หมู่ที ่10

ซ่อมแซมถนนสายคลองครก
บน - บ่อมะเด่ือ   โดยใช้วัสดุ
ลูกรัง  360  ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมปรับเกล่ียเรียบ

             36,000 ถนนสายคลอง
ครกบน - บ่อ
มะเด่ือ หมู่ที ่10

กองช่าง

49 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านบ่อชะอม 
ซอย 6 หมู่ที ่11

ซ่อมแซมถนนสายบ้านบ่อ
ชะอม ซอย 6   โดยใช้วัสดุ
ลูกรัง  480  ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมปรับเกล่ียเรียบ

             48,000 ถนนสายบ้านบ่อ
ชะอม ซอย 6 หมู่
ที ่11

กองช่าง
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20 แบบ ผด. 02

รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
โครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

50 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านบ่อชะอม 
ซอย 4/1 หมู่ที ่11

ซ่อมแซมถนนสายบ้านบ่อ
ชะอม ซอย 4/1โดยใช้วัสดุ
ลูกรัง  480  ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมปรับเกล่ียเรียบ

             48,000 ถนนสายบ้านบ่อ
ชะอม ซอย 4/1 
หมู่ที ่11

กองช่าง

51 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านบ่อชะอม 
ซอย 9 หมู่ที ่11

ซ่อมแซมถนนสายบ้านบ่อ
ชะอม ซอย 9   โดยใช้วัสดุ
ลูกรัง  480  ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมปรับเกล่ียเรียบ

             48,000 ถนนสายบ้านบ่อ
ชะอม ซอย 9 หมู่
ที ่11

กองช่าง

52 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายเขาช่องลม หมู่ที่
 12

ซ่อมแซมถนนสายเขาช่องลม 
  โดยใช้วัสดุลูกรัง  240  
ลูกบาศก์เมตรพร้อมปรับเกล่ีย
เรียบ

             24,000 ถนนสายเขาช่อง
ลม หมู่ที ่12

กองช่าง

53 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายเขาก้าแพง หมู่ที่
 12

ซ่อมแซมถนนสายเขาก้าแพง 
  โดยใช้วัสดุลูกรัง  240  
ลูกบาศก์เมตรพร้อมปรับเกล่ีย
เรียบ

             24,000 ถนนสายเขา
ก้าแพง หมู่ที ่12

กองช่าง
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21 แบบ ผด. 02

รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
โครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

54 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายคลองแดง หมู่ที่
 12

ซ่อมแซมถนนสายคลองแดง  
 โดยใช้วัสดุลูกรัง  900  
ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับ
เกล่ียเรียบ

             90,000 ถนนสายคลองแดง
 หมู่ที ่12

กองช่าง

55 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายเขาสวรรค์ หมู่ที่
 12

ซ่อมแซมถนนสายเขาสวรรค์  
โดยใช้วัสดุลูกรัง  180  
ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับ
เกล่ียเรียบ

             18,000 ถนนสายเขาสวรรค์
 หมู่ที ่12

กองช่าง

รวม 55 โครงการ 4,459,000       
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22 แบบ ผด. 02

รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
โครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ขยายเขตประปาถนนสาย

ส านักสะท้อน - ทุง่ยาย
ไทย หมู่ที ่9

ขยายเขตประปา
วางทอ่ pvc ขนาด 
2 นิ้ว ความยาว 700.00 ม.
ค่าพกิัดจุดเร่ิมต้นที่ 
E 810208 
N 1451404 
ค่าพกิัดจุดส้ินสุดที่ 
E 810250 
N 1451911

             99,800 ถนนสายส านัก
สะท้อน - ทุง่ยาย
ไทย หมู่ที ่9

กองช่าง

รวม 1 โครงการ 99,800            

   ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่5 ดา้นการส่งเสริมบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.2 แผนงานเคหะและชมุชน

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

   รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียนและเศรษฐกิจโลก

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 เพ่ิมเตมิฉบับที ่2

เทศบาลต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
----------------------------------

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 อ านวยความสะดวกดา้นการค้า การลงทุน และการท่องเทีย่ว รวมทัง้จัดเตรียมระบบโครงขา่ยบริการพ้ืนฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนให้ไดม้าตรฐาน 
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23

รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
โครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการเตรียมความ

พร้อมรับเสด็จสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกุมารีในพืน้ทีต่ าบลพวา

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
เตรียมความพร้อมรับเสด็จ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารีในพืน้ทีต่ าบลพวา

           500,000 - รร.ตชด.
บ้านบ่อชะอม
- รร.ตชด.
บ้านคลองแดง

ส านัก
ปลัดเทศบาล

รวม 1 โครงการ 500,000          

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 ยุทธศาสตร์ดา้นการจัดระเบียบชมุชน สังคม ยาเสพตดิ และการรักษาความสงบเรียบร้อย

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 เพ่ิมเตมิฉบับที ่2

เทศบาลต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
----------------------------------

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาคุณภาพชวีิต และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 ยุทธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตใหกับประชาชน
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การบริหารและการปกครอง
        4.2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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24 แบบ ผด.02/1

รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จัดซ้ืออุปกรณ์บนัทึกภาพ

ผ่านเครือข่าย (Network 
Video Recorder) แบบ 
8 ช่อง

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
จัดซ้ืออุปกรณ์บนัทึกภาพผ่าน
เครือข่าย (Network Video 
Recorder) แบบ 8 ช่อง เปน็
เงิน 22,000 บาท จ านวน 1
 เคร่ือง คุณลักษณะพื้นฐาน
เปน็ไปตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกล้องโทรทัศนว์งจรปดิ
 ฉบบัเดือนกันยายน 2562 
หนา้ที่ 9 ล าดับท่ี 6

22,000.00 เทศบาลต าบลพวา ส านกั
ปลัดเทศบาล

รวม 1 รายการ                22,000

        1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

บญัชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ ๒๕๖3 เพ่ิมเตมิฉบบัที ่2

เทศบาลต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบรุี
----------------------------------------

1. ประเภทครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ล าดบั
ที่

ครุภณัฑ์ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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25 แบบ ผด.02/1

รายละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้า้ (ได

โว)่
เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้า้ (ไดโว่) 
ขนาด 2 นิว้ เปน็เงิน 
11,000 บาท จ้านวน 1 
เคร่ือง ซ่ึงเปน็ครุภณัฑ์ที่อยู่
นอกบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของส้านกั
งบประมาณ พ.ศ.2562

11,000.00 เทศบาลต้าบลพวา กองช่าง

รวม 1 รายการ                11,000

        2.1 แผนงานการพาณชิย์

บญัชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ ๒๕๖3 เพ่ิมเตมิฉบบัที ่2

เทศบาลต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบรุี
----------------------------------------

2. ประเภทครุภณัฑ์การเกษตร

ล าดบั
ที่

ครุภณัฑ์ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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