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หลักการและเหตุผล 
 

ตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท า         
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  
งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่  6 พฤศจิกายน 2562            
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 1. การจัดท า
แผนการด าเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น นั้น 
 

เทศบาลต าบลพวา  อ า เภอแก่ งห างแมว  จั งหวั ดจั นทบุ รี  ไ ด้ ด า เนิ นการจั ดท า                   
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ิมเติมฉบับที่ 4 ขึ้น เนื่องจากเทศบาลต าบลพวา           
ได้ด าเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 
2563 และครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 พร้อมประกาศการโอนงบประมาณฯ 
 

เทศบาลต าบลพวา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพ่ิมเติมฉบับที่ 4 จะเป็นประโยชน์ในการบูรณาการแผนงาน/โครงการของหน่วยงานต่างๆ ในเขตเทบาลต าบลพวา 
และสามารถตอบสนองความต้องการ ตลอดจนเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาของประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลพวา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เศรษฐกิจและสังคมให้ดีขึ้นต่อไป 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาล 
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ส่วนที่ 1 
- บทน า 1 
- วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 1 
- ขั้นตอนการด าเนินงาน 2 
- ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 2 
- แผนภูมิข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 3 

 

ส่วนที่ 2 
- บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณของแผนการด าเนินงาน 4 
 (แบบ ผด. 01) 

 

ส่วนที่ 3 
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณของแผนการด าเนินงาน 7 
 (แบบ ผด. 02) 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. ด้านสังคมและเศรษฐกิจ สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 

 
- บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 8 
 (แบบ ผด. 02/1) 
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ส่วนที่ 1  
บทน า 

 

1. บทน า 
ตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท า         
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  
งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่  6 พฤศจิกายน 2562            
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 1. การจัดท า
แผนการด าเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น นั้น   

แผนการด าเนินงานเป็นแผนที่มีการรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรม            
ที่ด าเนินงานจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น ของเทศบาลต าบลพวาและเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเป็นเครื่องมือ         
ที่จะน ามาใช้ในการบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้  ท าให้ทราบถึงโครงการ กิจกรรม
การพัฒนาในพื้นทีท่ีก่ าหนดไว้ล่วงหน้า  มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ  
มีการประสานและการบูรณาการท างานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของโครงการในแผนการด าเนินงาน     
โดยแผนการด าเนินงานมีลักษณะส าคัญ  คือ 

1. เป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ของเทศบาล     
ต าบลพวา หลังจากได้มีการท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีเสร็จสิ้นแล้ว (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่เทศบาล    
ต าบลพวาอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 

2. เป็นโครงการ/กิจกรรมพัฒนาที่เทศบาลต าบลพวา  ด าเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ 
3. เป็นโครงการ/กิจกรรมพัฒนาของหน่วยงานราชการ ส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค              

หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่จะด าเนินการในพ้ืนที่เทศบาลต าบลพวาโดยให้ตรวจสอบแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
จังหวัด หรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

4. แสดงถึงรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลา   
ที่ชัดเจน และแสดงถึงการด าเนินการจริงในพ้ืนที่เทศบาลต าบลพวา 
 

2. วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
1. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา กิจกรรมและงบประมาณที่ด าเนินการ

จริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลพวาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติมฉบับที่ 4 
2. เพ่ือให้แนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติมฉบับที่  4          

ของเทศบาลต าบลพวามีความชัดเจนในทางปฏิบัติมากขึ้นลดความซ้ าซ้อนของโครงการมีการประสาน        
และบูรณาการการท างานร่วมกับหนว่ยงานอ่ืน ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

3. เพ่ือให้ท้องถิ่นมีทิศทางการท างานเชิงปฏิบัติการที่ชัดเจนมากขึ้นมีการประสานและบูรณา
การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ   

 
/4. เพ่ือให้การติดตาม... 

 



2 
 

4. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความชัดเจนและสะดวกยิ่งขึ้น 
5. เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนการพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
 

3. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง        

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท า         
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณจากเงินสะสม 

2. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
ข้อ 1. การจัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติมให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 

4. ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
1. ผู้บริหารสามารถน าแผนการด าเนินงานมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน และพัฒนาท้องถิ่น 
2. ท าให้การควบคุมการด าเนินงานมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
3. ท าให้ทราบถึงโครงการ กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงในปีงบประมาณนั้น         

ของเทศบาลต าบลพวา 
4. ท าให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลพวา มีความชัดเจนในทางปฏิบัติมากขึ้น            

มีการประสานและบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ 
5. เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 



 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณของแผนการด าเนินงาน  

ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเตมิฉบับที่ 4 
(แบบ ผด. 01) 

 
 

 
 
 



 
 
 



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 -                -                        -                     -                          -
   แผนงานเคหะและชมุชน - - - - -
   แผนงานการเกษตร - - - - -

รวม -               -                       -                    -                         -

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เพ่ิมเตมิฉบับที ่4

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 ่4

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 ่4

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 1                   100.00                  20,000               100                         ส ำนักปลัดเทศบำล
   แผนงานงบกลาง -                -                        -                     -                          -
   แผนงานเคหะและชมุชน -                -                        -                     -                          -

รวม 1                  100                      20,000              100                        
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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 ่4

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 -                -                        -                     -                          -

รวม -               -                       -                    -                         
รวมทัง้สิ้น 1 100.00 20,000.00          100.00
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ส่วนที่ 3 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณของแผนการด าเนินงาน  

ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเตมิฉบับที่ 4 
(แบบ ผด. 02) 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



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 โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการให้ความรู้ในการ
ป้องกนัโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) 
และการจดัท าหน้ากาก
อนามัยเพือ่ป้องกนัตนเอง

เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการ 
เช่น ค่าป้ายไวนิลโครงการฯ 
ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร
 และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ทีจ่ าเป็น
ต่อการด าเนินโครงการฯ ฯลฯ

             20,000 เทศบาลต าบลพวา ส านัก
ปลัดเทศบาล 

(งานบริหารทัว่ไป)

รวม 1 โครงการ 20,000            

        3.3 แผนงานสาธารณสุข

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและเศรษฐกิจ สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 เพ่ิมเตมิฉบับที ่4

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
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8 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 ค่าจัดซ้ือเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 1 จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 
22,000.- บาท

                 22,000 เทศบาลต าบลพวา ส านกั
ปลัดเทศบาล

2 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า
ขนาด 800VA จ านวน 2 
เคร่ืองๆ ละ 2,500.- บาท

                 50,000 เทศบาลต าบลพวา ส านกั
ปลัดเทศบาล

3 ค่าจัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 1 จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 
22,000.- บาท

                 22,000 เทศบาลต าบลพวา กองคลัง

       1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

บญัชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ ๒๕๖3 เพ่ิมเตมิฉบบัที ่4

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

1. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

ล าดบั
ที่

ครุภณัฑ์ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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9 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.

ล าดบั
ที่

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

4 ค่าจัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านกังาน

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานส านกังาน (จอ
แสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกว่า 
19 นิว้) จ านวน 2 เคร่ืองๆ 
ละ 17,000.- บาท

                 34,000 เทศบาลต าบลพวา กองคลัง

5 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า
ขนาด 800VA จ านวน 3 
เคร่ืองๆ ละ 2,500.- บาท

7,500.00 เทศบาลต าบลพวา กองคลัง

รวม 5 รายการ              135,500
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