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แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลพวา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นี้ จัดท าขึ้น      
เพ่ือเป็นเครื่องเมือในการบูรณาการแผนงาน/โครงการพัฒนาของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่การด าเนินงาน        
ของเทศบาลต าบลพวาซึ่งแผนด าเนินงาน (Action Plan) มีลักษณะเป็นแผนการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ที่ก าหนดให้จัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม          
หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ                   
ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
 

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลพวา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยังเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลต าบลพวา เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน การประเมินผล                       
ทั้งนี้ ยังท าให้การด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ และการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ             
ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน จะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้น 
 

เทศบาลต าบลพวา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2563 จะเป็นประโยชน์ในการบูรณาการแผนงาน/โครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตเทบาลต าบลพวา  
และสามารถตอบสนองความต้องการ  ตลอดจนเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาของประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลพวา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เศรษฐกิจและสังคมให้ดีขึ้นต่อไป 
 

งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาล 
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ส่วนที่ 1  
บทน า 

 

1. บทน า 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๗ แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้ว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้น   

แผนการด าเนินงานเป็นแผนที่มีการรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรม             
ที่ด าเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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 ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค              
หรือหน่วยงานอื่นๆ  ที่จะด าเนินการในพ้ืนที่เทศบาลต าบลพวาโดยให้ตรวจสอบแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของจังหวัด หรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

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

2. วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน   
1. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา กิจกรรมและงบประมาณที่ ด าเนินการ

จริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลพวาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

2. เพ่ือให้ แนวทางการ ด าเนินงานในปี งบประมาณ พ.ศ. 256 3 ของเทศบาล ต าบลพวา        
มีความชัดเจนในทางปฏิบัติมากขึ้นลดความซ้ าซ้อนของโครงการมีการประสานและ บูรณาการ การท างาน
ร่วมกับหนว่ยงานอ่ืน ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

3. เพ่ือให้ท้องถิ่นมีทิศทางการท างานเชิงปฏิบัติการที่ชัดเจนมากขึ้นมีการประสานและบูรณา
การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ   

/4. เพ่ือให้การติดตาม... 



2 

 
4. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความชัดเจนและสะดวกยิ่งขึ้น 
5. เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนการพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 

3. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 26 และ ข้อ 27 ได้ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน  โดยมีขั้นตอน  ดังนี้   

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ      
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

4. ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
1. ผู้บริหารสามารถน า แผนการด าเนินงาน มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน และพัฒนา

ท้องถิ่น 
2. ท าให้การควบคุมการด าเนินงานมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
3. ท าให้ ทราบถึงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงในปีงบประมาณนั้น         

ของเทศบาลต าบลพวา 
4. ท าให้ การด าเนินงานของเทศบาล ต าบลพวา มีความชัดเจนในทางปฏิบัติมากขึ้น            

มีการประสานและบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ 
5. เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แผนภูมิข้ันตอน... 
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แผนภูมิขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัด 
ท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพวา 
 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัด 
ท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพวา 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัด 
ท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพวา 
 
คณะกรรมการพัฒนาแผน 
เทศบาลต าบลพวา 
 
 
 
 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลพวา 

หน่วยงานอ่ืนๆ 

จดัท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

พจิารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างฯ ต่อนายกเทศมนตรี 

นายกเทศมนตรีใหค้วามเห็นชอบ 

ประกาศใชแ้ผนการด าเนินงาน 

 

รวบรวมแผนงาน 

โครงการ/กิจกรรม 



 



 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณของแผนการด าเนินงาน  

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
(แบบ ผด. 01) 

 
 
 
 
 
 



4 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 12 20.00 3,856,800.00     14.02 กองช่าง
   แผนงานเคหะและชมุชน - - - - -
   แผนงานการเกษตร - - - - -

รวม 12 20.00 3,856,800.00     14.02 -

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

4



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
เทศบาลต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 สร้างเสริมและยกระดบัการค้า การลงทุน การท่องเทีย่ว และอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดบัสู่เศรษฐกิจมลูค่าสูง
   ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาคุณภาพชวีิต และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 ยุทธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตให้กับประชาชน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่5 ยุทธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเทีย่ว
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่6 ยุทธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน 
                                                                             
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และท่องเทีย่ว
   แผนงานการศึกษา 4 6.67 8,486,372.00     30.85 กองการศึกษา
   แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 3 5.00 190,000.00        0.69 กองการศึกษา
   แผนงานเคหะและชมุชน - - - - -
   แผนงานอุตสหกรรมและการโยธา - - - - -

รวม 7 11.67 8,676,372.00     31.54
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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
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 ยุทธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตให้กับประชาชน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่5 ยุทธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเทีย่ว
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่7 ยุทธศาสตร์ดา้นการจัดการบริหารขยะ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและเศรษฐกิจ สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
   แผนงานสังคมสงเคราะห์ 4 6.67 175,000.00        0.64 ส านักปลัดเทศบาล
   แผนงานการเกษตร 3 5.00 85,000.00          0.31 ส านักปลัดเทศบาล
   แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 2 3.33 41,250.00          0.15 ส านักปลัดเทศบาล
   แผนงานสาธารณสุข 17 28.33 388,500.00        1.41 ส านักปลัดเทศบาล
   แผนงานงบกลาง 4 6.67 13,183,600.00   47.92 ส านักปลัดเทศบาล
   แผนงานเคหะและชมุชน 2 3.33 374,000.00        1.36 ส านักปลัดเทศบาล

รวม 32 53.33 14,247,350.00   51.79
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7 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
เทศบาลต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาคุณภาพชวีิต และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 ยุทธศาสตร์ดา้นการจัดระเบียบชมุชน สังคม ยาเสพตดิ และการรักษาความสงบเรียบร้อย
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 ยุทธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตให้กับประชาชน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การบริหารและการปกครอง
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 6.67 57,140.00          0.21 ส านักปลัดเทสบาล
   แผนงานบริหารงานทัว่ไป 5 8.33 672,280.00        2.44 ส านักปลัดเทสบาล

รวม 9 15.00 729,420.00        2.65
รวมทัง้สิ้น 60 100.00 27,509,942.00   100.00
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ส่วนที่ 3 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณของแผนการด าเนินงาน  

ประจ าปีงบประมาณ 2563  
(แบบ ผด. 02) 

 
 
 
 



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 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านวังอีแอ่น – บ้านหิน
ดาด หมู่ที ่1 ช่วง กม.ที ่
5+363 – 5+479

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 
เมตรระยะทาง 116.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
รวมพืน้ทีผิ่วจราจรคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 696.00 ตาราง
เมตร (รายละเอียดตามแบบ
ก่อสร้างทีก่รมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทยก าหนด)

           481,000 ถนนบ้านวังอีแอ่น
 – บ้านหินดาด 
หมู่ที ่1 ช่วง กม.ที่
 5+363 – 
5+479

กองช่าง

   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
เทศบาลต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

----------------------------------
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 อ านวยความสะดวกดา้นการค้า การลงทุน และการท่องเทีย่ว รวมทัง้จัดเตรียมระบบโครงขา่ยบริการพ้ืนฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนให้ไดม้าตรฐาน 
   รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียนและเศรษฐกิจโลก

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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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. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
สายถ้ าแสงเทียน หมู่ที ่2 
ช่วง กม.ที ่0+300 – 
0+390

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
 ระยะทาง 90.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือรวม
พืน้ทีผิ่วจราจรคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 450.00 ตาราง
เมตร (รายละเอียดตามแบบ
ก่อสร้างทีก่รมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทยก าหนด)

           310,000 ถนนสายถ้ าแสง
เทียน หมู่ที ่2 ช่วง
 กม.ที ่0+300 –
 0+390

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ่อมะนาว หมู่ที ่3
ช่วง กม.ที ่0+000 – 
0+110

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ระยะทาง 110.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือรวม
พืน้ทีผิ่วจราจรคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 440.00 ตาราง
เมตร (รายละเอียดตามแบบ
ก่อสร้างทีก่รมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทยก าหนด)

           303,160 ถนนสายบ่อมะนาว
 หมู่ที ่3 ช่วง กม.
ที ่0+000 – 
0+110

กองช่าง
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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. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ่อยาง หมู่ที ่4
ช่วง กม.ที ่3+340 – 
3+450

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ระยะทาง 110.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือรวม
พืน้ทีผิ่วจราจรคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 440.00 ตาราง
เมตร (รายละเอียดตามแบบ
ก่อสร้างทีก่รมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทยก าหนด)

           303,160 ถนนสายบ่อยาง 
หมู่ที ่4 ช่วง กม.ที่
 3+340 – 
3+450

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เขาฆอ้ง หมู่ที ่5
ช่วง กม.ที ่1+740 – 
1+830

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
 ระยะทาง 90.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือรวม
พืน้ทีผิ่วจราจรคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 450.00 ตาราง
เมตร (รายละเอียดตามแบบ
ก่อสร้างทีก่รมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทยก าหนด)

           310,000 ถนนสายเขาฆอ้ง 
หมู่ที ่5 ช่วง กม.ที่
 1+740 – 
1+830

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. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เขาละโมก – เหมืองแร่ 
หมู่ที ่6
ช่วง กม.ที ่0+660 – 
0+750

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
 ระยะทาง 90.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือรวม
พืน้ทีผิ่วจราจรคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 450.00 ตาราง
เมตร (รายละเอียดตามแบบ
ก่อสร้างทีก่รมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทยก าหนด)

           310,000 ถนนสายเขาละโมก
 – เหมืองแร่ หมู่ที่
 6 ช่วง กม.ที ่
0+660 – 
0+750

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
คอกแพะ หมู่ที ่7
ช่วง กม.ที ่0+380 – 
0+470

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
 ระยะทาง 90.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือรวม
พืน้ทีผิ่วจราจรคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 450.00 ตาราง
เมตร (รายละเอียดตามแบบ
ก่อสร้างทีก่รมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทยก าหนด)

           310,000 ถนนสายคอกแพะ
 หมู่ที ่7 ช่วง กม.
ที ่0+380 – 
0+470

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. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านวังอีแอ่น – บ้านหิน
ดาด หมู่ที ่8
ช่วง กม.ที ่4+025 – 
4+100

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร
 ระยะทาง 75.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือรวม
พืน้ทีผิ่วจราจรคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 450.00 ตาราง
เมตร (รายละเอียดตามแบบ
ก่อสร้างทีก่รมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทยก าหนด)

           310,000 ถนนสายบ้านวัง
อีแอ่น-บ้านหินดาด
 หมู่ที ่8 ช่วง กม.
ที ่4+025 – 
4+100

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ่อมะขาม – เขาไผ่ หมู่ที่
 9
ช่วง กม.ที ่0+520 – 
0+630

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 
เมตรระยะทาง 110.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
รวมพืน้ทีผิ่วจราจรคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 440.00 ตาราง
เมตร (รายละเอียดตามแบบ
ก่อสร้างทีก่รมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทยก าหนด)

           303,160 ถนนสายบ่อมะขาม
 – เขาไผ่ หมู่ที ่9 
ช่วง กม.ที ่
0+520 – 
0+630

กองช่าง
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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. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
คลองครกบน - บ่อมะเด่ือ
 หมู่ที ่10 ช่วง กม.ที ่
2+510 - 2+600

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
 ระยะทาง 90.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือรวม
พืน้ทีผิ่วจราจรคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 450.00 ตาราง
เมตร

           310,000 ถนนสายคลอง
ครกบน - บ่อ
มะเด่ือ หมู่ที ่10 
ช่วง กม.ที ่
2+510 - 2+600

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ่อชะอม ซอย 4 หมู่ที ่
11 
ช่วง กม.ที ่0+490 - 
0+600

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 
เมตรระยะทาง 110.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
รวมพืน้ทีผิ่วจราจรคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 440.00 ตาราง
เมตร (รายละเอียดตามแบบ
ก่อสร้างทีก่รมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทยก าหนด)

           303,160 ถนนสายบ่อชะอม
 ซอย 4 หมู่ที ่11
 ช่วง กม.ที ่
0+490 - 0+600

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. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เขาสวรรค์ ซอย 1 หมู่ที ่
12 ช่วง กม.ที ่0+000 -
 0+110

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 
เมตรระยะทาง 110.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
รวมพืน้ทีผิ่วจราจรคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 440.00 ตาราง
เมตร

           303,160 ถนนสายเขาสวรรค์
 ซอย 1 หมู่ที ่12
 ช่วง กม.ที ่
0+000 - 0+110

กองช่าง

รวม 12 โครงการ 3,856,800       
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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 ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม 

(นม) เพื่อใหเ้ด็กได้รับอาหารเสริม 
(นม) ที่มีคุณค่าและปริมาณ
เพยีงพอต่อร่างกาย ส าหรับ
โรงเรียนและศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลต าบลพวา จ านวน 
8 แหง่  ดังนี้
- รร.บา้นเนินจ าปา
- รร.บา้นวงัอีแอ่น

        2,496,770 - รร.บา้นเนินจ าปา
- รร.บา้นวงัอีแอ่น
- รร.บา้นบอ่ไฟไหม้
- รร.บา้นคลองครก
- ศพด.ทต.พวา
- ศพด.วดัคลองน้ าเย็น
- ศพด.บา้นบอ่มะเด่ือ
- ศพด.วดัคลองครก

กองการศึกษา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 ยุทธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตให้กับประชาชน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่5 ยุทธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเทีย่ว
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่6 ยุทธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน และแหล่งประวัตศิาสตร์
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และท่องเทีย่ว
        2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

   ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาคุณภาพชวีิต และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3
เทศบาลต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

----------------------------------
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 สร้างเสริมและยกระดบัการค้า การลงทุน การท่องเทีย่ว และอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดบัสู่เศรษฐกิจมลูค่าสูง
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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.

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และท่องเทีย่ว
        2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ค่าอาหารเสริม (นม) (ต่อ) - รร.บา้นบอ่ไฟไหม้
- รร.บา้นคลองครก
- ศพด.ทต.พวา
- ศพด.วดัคลองน้ าเย็น
- ศพด.บา้นบอ่มะเด่ือ
- ศพด.วดัคลองครก
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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.

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และท่องเทีย่ว
        2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

2 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ดังนี้                    
 1. เพื่อจ่ายเปน็การเรียนการสอน
 (รายหวั) ส าหรับศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบาลต าบลพวา 
จ านวน 4 แหง่ จ านวน 185 คน
อัตราคนละ 1,700 บาทต่อปี
2. เพื่อจ่ายเปน็ค่าส่ือการเรียน
การสอนส าหรับศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบาลต าบลพวา 
เช่น ค่าหนังสือ, ค่าอุปกรณ์การ
เรียน, ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน, ค่า
กิจกรรมพฒันาผู้เรียน              
3. เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหารกลางวนั
ส าหรับเด็กเล็ก ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบาลต าบลพวา 
จ านวน 4 แหง่ โดยมีเด็กเล็ก 
จ านวน 185 คน ๆ ละ 20 บาท
 จ านวน 245 วนั

        1,430,050 กองการศึกษาและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาล
ต าบลพวา

กองการศึกษา
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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.

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และท่องเทีย่ว
        2.1 แผนงานการศึกษา

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

3 อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือ/จ้างเหมา
ประกอบอาหารกลางวนัเด็ก
นักเรียน  ที่มีคุณภาพเพยีงพอ
เหมาะสมต่อร่างกาย ส าหรับ
โรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลพวา
จ านวน 4 แหง่ ดังนี้
- รร.บา้นเนินจ าปา
- รร.บา้นวงัอีแอ่น
- รร.บา้นบอ่ไฟไหม้
- รร.บา้นคลองครก

        4,172,000 - รร.บา้นเนินจ าปา
- รร.บา้นวงัอีแอ่น
- รร.บา้นบอ่ไฟไหม้
- รร.บา้นคลองครก

กองการศึกษา

4 โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมให้เด็กและ
เยาวชนต าบลพวา

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ ดังนี้
1. ค่าจ้างเหมาจัดท าปา้ยโครงการ
2. ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 
3. ค่าอุปกรณ์ เคร่ืองเขียน
4. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็ในการ
ฝึกอบรม

             30,000 - รร.บา้นเนินจ าปา
- รร.บา้นวงัอีแอ่น
- รร.บา้นบอ่ไฟไหม้
- รร.บา้นคลองครก
- ศพด.ทต.พวา
- ศพด.วดัคลองน้ าเย็น
- ศพด.บา้นบอ่มะเด่ือ
- ศพด.วดัคลองครก

กองการศึกษา

รวม 4 โครงการ 5,632,050       
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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 โครงการจัดการแข่งขัน

กีฬาหน่วยงานราชการ
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ ดังนี้             
1. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม
ส าหรับนักกีฬาและผู้เข้าร่วม
โครงการ 
2. ค่าชุดนักกีฬา 
3. ค่าอุปกรณ์กีฬา

             60,000 สนามที่วา่การอ าเภอ
แก่งหางแมว

กองการศึกษา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 ยุทธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตให้กับประชาชน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่5 ยุทธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเทีย่ว
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่6 ยุทธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน และแหล่งประวัตศิาสตร์
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และท่องเทีย่ว
        2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

   ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาคุณภาพชวีิต และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3
เทศบาลต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

----------------------------------
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 สร้างเสริมและยกระดบัการค้า การลงทุน การท่องเทีย่ว และอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดบัสู่เศรษฐกิจมลูค่าสูง
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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.

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และท่องเทีย่ว
        2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

2 โครงการสานฝันแบ่งปัน
รอยยิ้มเพือ่เยาวชน
ต าบลพวา

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ ดังนี้               
1. ค่าจ้างเหมาจัดท าปา้ย
โครงการ/ประชาสัมพนัธ์
2. ค่าเช่าเต็นท ์
3. ค่าเช่าเคร่ืองเสียง 
4. ค่าจัดซ้ือวสัดุ/อุปกรณ์ส าหรับ
จัดตกแต่งสถานที่ 
5. ค่าจัดซ้ือวสัดุ/อุปกรณ์ส าหรับ
ท าใบประกาศนียบตัร “เด็กดีศรีพ
วา”
6. ค่าเช่าอุปกรณ์ส าหรับจัด
กิจกรรมเพื่อเสริมทกัษะส าหรับเด็ก
7. ค่าจัดซ้ืออาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืมส าหรับผู้เข้าร่วม
โครงการ 
8. ค่าของรางวลัการแข่งขันต่าง ๆ
 และผู้ได้รับรางวลัเด็กดีศรีพวา 
9. ค่าจัดซ้ือวสัดุ/อุปกรณ์ส าหรับ
จัดกิจกรรมเสริมทกัษะส าหรับ

           100,000 อาคาร
อเนกประสงค์

เทศบาลต าบลพวา

กองการศึกษา
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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.

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และท่องเทีย่ว
        2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

3 โครงการสืบสานงาน
ประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและ
ประดับรถแหเ่ทยีน
2. ค่าจ้างเหมาจัดท าปา้ย
โครงการฯ 
3. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมอาหาร
และเคร่ืองด่ืม 
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเปน็และ
เกี่ยวข้องในการจัดงาน
จัดซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ส าหรับ
บ าเพญ็ประโยชน์

             30,000 วดับา้นเนินจ าปา 
ราษฎร์บ ารุง หมู่ที่ 3

กองการศึกษา

รวม 3 โครงการ 190,000          
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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 โครงการชาวพวาห่วงใยใส่

ใจผู้สูงอายุ
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ ดังนี้ 
1. ค่าเช่าเต็นท์ 
2. ค่าเช่าเคร่ืองเสียง 
3. ค่าจ้างเหมาตกแต่ง
สถานทีจ่ัดงาน

           100,000 อาคาร
อเนกประสงค์
เทศบาลต าบลพวา

ส านัก
ปลัดเทศบาล
(งานสวัสดิการ

สังคม)

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 ยุทธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตให้กับประชาชน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่5 ยุทธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเทีย่ว
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่7 ยุทธศาสตร์ดา้นการจัดการบริหารขยะ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 ยุทธศาสตร์ดา้นการจัดระเบียบชมุชน สังคม ยาเสพตดิ และการรักษาความสงบเรียบร้อย

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและเศรษฐกิจ สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
        3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

   ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุและยั่งยืน

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3
เทศบาลต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

----------------------------------
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาคุณภาพชวีิต และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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23 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.

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ชาวพวาห่วงใยใส่ใจ
ผู้สูงอายุ (ต่อ)

4. ค่าจ้างเหมาจัดท าป้าย
โครงการและประชาสัมพันธ์
5. ค่าอาหารส าหรับผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
6. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
7. ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าสมนาคุณวิทยากร 
(บรรยาย)

อาคาร
อเนกประสงค์
เทศบาลต าบลพวา

ส านัก
ปลัดเทศบาล
(งานสวัสดิการ

สังคม)
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24 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.

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

2 โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพกลุ่มสตรี
และแม่บ้าน

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้ในจ่ายใน
การด าเนินโครงการ ดังนี้     
1. ค่าจ้างเหมาจัดท าป้าย
โครงการ
2. ค่าอาหารส าหรับผู้เข้า
อบรม 
3. ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 
4. ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและ
อุปกรณ์
5.ค่าสมนาคุณวิทยากร 
6. ค่าจ่ายใช้อื่นทีจ่ าเป็นใน
การฝีกอบรม

             25,000 อาคาร
อเนกประสงค์
เทศบาลต าบลพวา

ส านัก
ปลัดเทศบาล
(งานสวัสดิการ

สังคม)
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25 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.

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

3 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
และเยาวชน

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ ดังนี้
1. ค่าจ้างเหมาจัดท าป้าย
โครงการ
2. ค่าอาหารส าหรับผู้เข้า
อบรม
3. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
4. ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและ
อุปกรณ์
5. ค่าสมนาคุณวิทยากร
6. ค่าจ่ายใช้อื่นทีจ่ าเป็นใน
การฝีกอบรม

             25,000 โรงเรียนในเขต
เทศบาลต าบลพวา

ส านัก
ปลัดเทศบาล
(งานสวัสดิการ

สังคม)

4 การให้ความรู้เร่ืองสิทธิ
และหน้าทีข่องสตรี

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ ดังนี้
1. ค่าจ้างเหมาจัดท าป้าย
โครงการ
2. ค่าอาหารส าหรับผู้เข้า
อบรม
3. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

             25,000 ห้องประชุม
เทศบาลต าบลพวา

ส านัก
ปลัดเทศบาล
(งานสวัสดิการ

สังคม)
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26 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.

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

4. ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและ
อุปกรณ์ 
5. ค่าสมนาคุณวิทยากร 
6. ค่าจ่ายใช้อื่นทีจ่ าเป็นใน
การฝีกอบรม

รวม 4 โครงการ 175,000          
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27 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 โครงการรักน้้า รักป่า 

รักษาแผ่นดิน
เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการ
ด้าเนินโครงการ ดังนี้
1. ค่าป้ายไวนิลโครงการ
2. ค่าน้้าด่ืม
3. ค่าอาหารกลางวัน
4. ค่าเช่าเคร่ืองเสียง 
5. ค่าเช่าเต็นท์ 
6. ค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จ้าเป็น
และเกี่ยวขอ้งในการจดังาน

             25,000 พื้นที่ต้าบลพวา 
อ้าเภอแกง่หางแมว

 จงัหวัดจนัทบุรี

ส้านัก
ปลัดเทศบาล
(งานส่งเสริม
การเกษตร)

        3.2 แผนงานการเกษตร

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

    3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและเศรษฐกิจ สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3
เทศบาลต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จังหวดัจันทบุรี

----------------------------------
ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่3 พัฒนาคุณภาพชีวติ และเสริมสร้างความมัน่คงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่4 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอยา่งสมดลุและยั่งยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่2 ยทุธศาสตร์ดา้นการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพตดิ และการรักษาความสงบเรียบร้อย
    ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่3 ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
    ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่4 ยทุธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติให้กับประชาชน
    ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่5 ยทุธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมการลงทุน พาณชิยกรรม การเกษตร และการท่องเทีย่ว
    ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่7 ยทุธศาสตร์ดา้นการจัดการบริหารขยะ
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28 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.

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

2 โครงการส่งเสริม ปรับปรุง
 บ้ารุงรักษา อนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการ
ด้าเนินโครงการ  ดังนี้
1. จา้งเหมาจดัท้าป้ายไวนิล
โครงการ
2. ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม
3. ค่าอาหารกลางวัน
4. ค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ที่จ้าเป็น
และเกี่ยวขอ้งในการจดังาน

             30,000 พืน้ทีป่่าไม้เส่ือมโทรม 
ในเขตพืน้ทีต้่าบล  
พวา อ้าเภอแก่งหาง
แมว จังหวดัจันทบุรี

ส้านัก
ปลัดเทศบาล
(งานส่งเสริม
การเกษตร)

3 โครงการสืบสานปลงคืนถิ่น เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการ
ด้าเนินโครงการ ดังนี้
1. ค่าจา้งเหมาจดัท้าป้าย
โครงการฯ
2. ค่าอาหารส้าหรับผู้เขา้ร่วม
โครงการ
3. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
4. ค่าวัสดุเคร่ืองเขยีนและ
อปุกรณ์ ค่ายเยาวชน
5. ค่าวิทยากรประจ้าฐานการ
เรียนรู้
6. ค่าวัสดุอปุกรณ์จดัเตรียม
สถานที่และฐานเรียนรู้

             30,000 ณ  สวนป่าอรัญปิย
วงศ์ (ศาลาแดง) หมูท่ี่
 3 ต้าบลพวา อ้าเภอ
แก่งหางแมว จังหวดั
จันทบุรี

ส้านัก
ปลัดเทศบาล
(งานส่งเสริม
การเกษตร)

รวม 3 โครงการ 85,000            
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29 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.

        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
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 ยุทธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตให้กับประชาชน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่5 ยุทธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเทีย่ว
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่7 ยุทธศาสตร์ดา้นการจัดการบริหารขยะ
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30 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 โครงการรณรงค์ป้องกัน

และแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ ดังนี้
1. ค่าจ้างเหมาจัดท าป้าย
โครงการ
2. ค่าอาหารส าหรับผู้เข้า
อบรม
3. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
4. ค่าอุปกรณ์ เคร่ืองเขียน
5. ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็นใน
การฝึกอบรม  

             11,250 นักเรียนของ
โรงเรียนภายใน

เขตพืน้ทีเ่ทศบาล
ต าบลพวา

ส านัก
ปลัดเทศบาล
(งานส่งเสริม
การเกษตร)

        3.3 แผนงานสาธารณสุข

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและเศรษฐกิจ สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
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31 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.

        3.3 แผนงานสาธารณสุข

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและเศรษฐกิจ สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 **เงินอุดหนุนส่วนราชการ
  โครงการขอรับเงิน
อุดหนุนนเพือ่พัฒนาศ กย
ภาพในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดของ
ศูนย์อ านวยการป้องกัน
และปราบปรมยาเสพติด
จังหวัดจันทบุรี

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนนเพือ่พัฒนาศ กยภาพ
ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของศูนย์
อ านวยการป้องกันและ
ปราบปรมยาเสพติดจังหวัด
จันทบุรี

           100,000 ศูนย์อ านวยการ
ป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพ
ติดจังหวัดจันทบุรี

ส านัก
ปลัดเทศบาล

(งานสาธารณสุข)

3 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ ดังนี้
1. ป้ายโครงการ
2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
3. ค่าอาหารส าหรับผู้เข้าร่วม
โครงการ
4. ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็นใน
โครงการ

               6,000 ทุกหมู่บ้านในเขต
พืน้ทีเ่ทศบาล
ต าบลพวา

ส านัก
ปลัดเทศบาล

(งานสาธารณสุข)
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32 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.

        3.3 แผนงานสาธารณสุข

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและเศรษฐกิจ สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

4 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันรักษาโรคภัย
เบือ้งต้น

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ ดังนี้
1. ค่าจ้างเหมาจัดท าป้าย
โครงการ
2. ค่าอาหารส าหรับผู้เข้า
อบรม
3. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
4. ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็นใน
การฝึกอบรม

             20,000 อาคาร
อเนกประสงค์ 

เทศบาลต าบลพวา

ส านัก
ปลัดเทศบาล

(งานสาธารณสุข)
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33 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.

        3.3 แผนงานสาธารณสุข

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและเศรษฐกิจ สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

5 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคอัลไซเมอร์
ในผู้สูงอายุ

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ ดังนี้
1. ค่าจ้างเหมาจัดท าป้าย
โครงการ
2. ค่าอาหารส าหรับผู้เข้า
อบรม
3. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
4. ค่าสมนาคุณวิทยากร 

             11,250 อาคาร
อเนกประสงค์ 

เทศบาลต าบลพวา

ส านัก
ปลัดเทศบาล

(งานสาธารณสุข)
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34 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.

        3.3 แผนงานสาธารณสุข

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและเศรษฐกิจ สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

6 **เงินอุดหนุนเอกชน**    
โครงการสนับสนุนการ
ขับเคล่ือนโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่1 บ้าน
เขากล้วย

เพือ่สนับสนุนให้หมู่บ้าน แห่ง
ละ 20,000 บาท โดยให้
ด าเนินการโครงการ
พระราชด าริทีเ่กี่ยวข้องกับ
งานด้านสาธารณสุข เช่น 
การควบคุมโรคไข้มาลาเรีย 
การรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด To be nember 
one การควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ฯลฯ

             20,000 หมูที ่1 บ้านเขา
กล้วย

ส านัก
ปลัดเทศบาล

(งานสาธารณสุข)
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35 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.

        3.3 แผนงานสาธารณสุข

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและเศรษฐกิจ สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

7 **เงินอุดหนุนเอกชน**    
โครงการสนับสนุนการ
ขับเคล่ือนโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่2     
บ้านพวา

เพือ่สนับสนุนให้หมู่บ้าน แห่ง
ละ 20,000 บาท โดยให้
ด าเนินการโครงการ
พระราชด าริทีเ่กี่ยวข้องกับ
งานด้านสาธารณสุข เช่น 
การควบคุมโรคไข้มาลาเรีย 
การรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด To be nember 
one การควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ฯลฯ

             20,000 หมูที ่2 บ้านพวา ส านัก
ปลัดเทศบาล

(งานสาธารณสุข)
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36 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.

        3.3 แผนงานสาธารณสุข

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและเศรษฐกิจ สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

8 **เงินอุดหนุนเอกชน**    
โครงการสนับสนุนการ
ขับเคล่ือนโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่3     
บ้านเนินจ าปา

เพือ่สนับสนุนให้หมู่บ้าน แห่ง
ละ 20,000 บาท โดยให้
ด าเนินการโครงการ
พระราชด าริทีเ่กี่ยวข้องกับ
งานด้านสาธารณสุข เช่น 
การควบคุมโรคไข้มาลาเรีย 
การรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด To be nember 
one การควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ฯลฯ

             20,000 หมูที ่3 บ้านเนิน
จ าปา

ส านัก
ปลัดเทศบาล

(งานสาธารณสุข)
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37 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.

        3.3 แผนงานสาธารณสุข

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและเศรษฐกิจ สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

9 **เงินอุดหนุนเอกชน**    
โครงการสนับสนุนการ
ขับเคล่ือนโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่4     
บ้านบ่อไฟไหม้

เพือ่สนับสนุนให้หมู่บ้าน แห่ง
ละ 20,000 บาท โดยให้
ด าเนินการโครงการ
พระราชด าริทีเ่กี่ยวข้องกับ
งานด้านสาธารณสุข เช่น 
การควบคุมโรคไข้มาลาเรีย 
การรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด To be nember 
one การควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ฯลฯ

             20,000 หมูที ่4 บ้านบ่อไฟ
ไหม้

ส านัก
ปลัดเทศบาล

(งานสาธารณสุข)
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38 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.

        3.3 แผนงานสาธารณสุข

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและเศรษฐกิจ สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

10 **เงินอุดหนุนเอกชน**    
โครงการสนับสนุนการ
ขับเคล่ือนโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่5     
บ้านเขาฆอ้ง

เพือ่สนับสนุนให้หมู่บ้าน แห่ง
ละ 20,000 บาท โดยให้
ด าเนินการโครงการ
พระราชด าริทีเ่กี่ยวข้องกับ
งานด้านสาธารณสุข เช่น 
การควบคุมโรคไข้มาลาเรีย 
การรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด To be nember 
one การควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ฯลฯ

             20,000 หมูที ่5 บ้านเขา
ฆอ้ง

ส านัก
ปลัดเทศบาล

(งานสาธารณสุข)
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39 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.

        3.3 แผนงานสาธารณสุข

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและเศรษฐกิจ สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

11 **เงินอุดหนุนเอกชน**    
โครงการสนับสนุนการ
ขับเคล่ือนโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่6     
บ้านบ่อโบกปูน

เพือ่สนับสนุนให้หมู่บ้าน แห่ง
ละ 20,000 บาท โดยให้
ด าเนินการโครงการ
พระราชด าริทีเ่กี่ยวข้องกับ
งานด้านสาธารณสุข เช่น 
การควบคุมโรคไข้มาลาเรีย 
การรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด To be nember 
one การควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ฯลฯ

             20,000 หมูที ่6 บ้านบ่อ
โบกปูน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

(งานสาธารณสุข)
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40 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.

        3.3 แผนงานสาธารณสุข

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและเศรษฐกิจ สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

12 **เงินอุดหนุนเอกชน**    
โครงการสนับสนุนการ
ขับเคล่ือนโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่7     
บ้านหินเพลิง

เพือ่สนับสนุนให้หมู่บ้าน แห่ง
ละ 20,000 บาท โดยให้
ด าเนินการโครงการ
พระราชด าริทีเ่กี่ยวข้องกับ
งานด้านสาธารณสุข เช่น 
การควบคุมโรคไข้มาลาเรีย 
การรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด To be nember 
one การควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ฯลฯ

             20,000 หมูที ่7 บ้านหิน
เพลิง

ส านัก
ปลัดเทศบาล

(งานสาธารณสุข)
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41 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.

        3.3 แผนงานสาธารณสุข

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและเศรษฐกิจ สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

13 **เงินอุดหนุนเอกชน**    
โครงการสนับสนุนการ
ขับเคล่ือนโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่8     
บ้านวังอีแอ่น

เพือ่สนับสนุนให้หมู่บ้าน แห่ง
ละ 20,000 บาท โดยให้
ด าเนินการโครงการ
พระราชด าริทีเ่กี่ยวข้องกับ
งานด้านสาธารณสุข เช่น 
การควบคุมโรคไข้มาลาเรีย 
การรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด To be nember 
one การควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ฯลฯ

             20,000 หมูที ่8 บ้านวัง
อีแอ่น

ส านัก
ปลัดเทศบาล

(งานสาธารณสุข)
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42 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.

        3.3 แผนงานสาธารณสุข

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและเศรษฐกิจ สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

14 **เงินอุดหนุนเอกชน**    
โครงการสนับสนุนการ
ขับเคล่ือนโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่9     
บ้านบ่อมะเด่ือ

เพือ่สนับสนุนให้หมู่บ้าน แห่ง
ละ 20,000 บาท โดยให้
ด าเนินการโครงการ
พระราชด าริทีเ่กี่ยวข้องกับ
งานด้านสาธารณสุข เช่น 
การควบคุมโรคไข้มาลาเรีย 
การรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด To be nember 
one การควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ฯลฯ

             20,000 หมูที ่9 บ้านบ่อ
มะเด่ือ

ส านัก
ปลัดเทศบาล

(งานสาธารณสุข)
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43 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.

        3.3 แผนงานสาธารณสุข

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและเศรษฐกิจ สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

15 **เงินอุดหนุนเอกชน**    
โครงการสนับสนุนการ
ขับเคล่ือนโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่10     
บ้านคลองครก

เพือ่สนับสนุนให้หมู่บ้าน แห่ง
ละ 20,000 บาท โดยให้
ด าเนินการโครงการ
พระราชด าริทีเ่กี่ยวข้องกับ
งานด้านสาธารณสุข เช่น 
การควบคุมโรคไข้มาลาเรีย 
การรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด To be nember 
one การควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ฯลฯ

             20,000 หมูที ่10 บ้าน
คลองครก

ส านัก
ปลัดเทศบาล

(งานสาธารณสุข)
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44 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.

        3.3 แผนงานสาธารณสุข

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและเศรษฐกิจ สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

16 **เงินอุดหนุนเอกชน**    
โครงการสนับสนุนการ
ขับเคล่ือนโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่11    
บ้านบ่อชะอม

เพือ่สนับสนุนให้หมู่บ้าน แห่ง
ละ 20,000 บาท โดยให้
ด าเนินการโครงการ
พระราชด าริทีเ่กี่ยวข้องกับ
งานด้านสาธารณสุข เช่น 
การควบคุมโรคไข้มาลาเรีย 
การรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด To be nember 
one การควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ฯลฯ

             20,000 หมูที ่11 บ้านบ่อ
ชะอม

ส านัก
ปลัดเทศบาล

(งานสาธารณสุข)
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45 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.

        3.3 แผนงานสาธารณสุข

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและเศรษฐกิจ สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

17 **เงินอุดหนุนเอกชน**    
โครงการสนับสนุนการ
ขับเคล่ือนโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่12    
บ้านคลองแดง

เพือ่สนับสนุนให้หมู่บ้าน แห่ง
ละ 20,000 บาท โดยให้
ด าเนินการโครงการ
พระราชด าริทีเ่กี่ยวข้องกับ
งานด้านสาธารณสุข เช่น 
การควบคุมโรคไข้มาลาเรีย 
การรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด To be nember 
one การควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ฯลฯ

             20,000 หมูที ่12 บ้าน
คลองแดง

ส านัก
ปลัดเทศบาล

(งานสาธารณสุข)

รวม 17 โครงการ 388,500          
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46 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.

        3.4 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ชมุชน

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
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 ยุทธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตให้กับประชาชน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่5 ยุทธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเทีย่ว
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่7 ยุทธศาสตร์ดา้นการจัดการบริหารขยะ
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47 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 โครงการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการต้ังครรภ์ไม่
พร้อมในวัยรุ่น

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ ดังนี้
1. ค่าจ้างเหมาจัดท าป้าย
โครงการ
2. ค่าอาหารส าหรับผู้เข้า
อบรม
3. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
4. ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและ
อุปกรณ์
5. ค่าจ่ายใช้อื่นทีจ่ าเป็นใน
การฝีกอบรม 

             11,250 อาคาร
อเนกประสงค์ 

เทศบาลต าบลพวา

ส านัก
ปลัดเทศบาล
(งานสวัสดิการ

สังคม)

        3.4 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ชมุชน

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและเศรษฐกิจ สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

47



48 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.

        3.4 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ชมุชน

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและเศรษฐกิจ สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ ดังนี้
1. ค่าจ้างเหมาจัดท าป้าย
โครงการ 
2. ค่าอาหารกลางวัน
3. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
4. ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและ
อุปกรณ์
5. ค่าจ่ายใช้อื่นทีจ่ าเป็นใน
การฝีกอบรม

             30,000 อาคาร
อเนกประสงค์ 

เทศบาลต าบลพวา

ส านัก
ปลัดเทศบาล
(งานสวัสดิการ

สังคม)

รวม 2 โครงการ 41,250            
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49 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.

        3.5 แผนงานเคหะและชมุชน

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
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 ยุทธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตให้กับประชาชน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่5 ยุทธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเทีย่ว
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่7 ยุทธศาสตร์ดา้นการจัดการบริหารขยะ
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50 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 โครงการจ้างเหมา

บุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
จัดเก็บขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาลต าบลพวา

เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
บริการต่าง ๆ เช่น จ้างเหมา
บุคคลภายนอกให้กระท า
อย่างใดอย่างหนึ่งในกิจการ
ของส านักปลัดฯ ซ่ึงมิใช่เป็น
การประกอบ ดัดแปลง  ต่อ
เติมครุภัณฑ์ เสริมสร้าง
ครุภัณฑ์หรือสร้าง เช่น ค่าจ้าง
เหมาพนักงานขับรถขยะ 
ค่าจ้างเหมาพนักงานประจ า
รถขยะ ค่าจ้างเหมาเก็บกวาด
ขยะ ค่าจ้างเหมาพนักงาน
จัดเก็บค่าขยะ ฯลฯ

           324,000 ทุกหมู่บ้านในเขต
พืน้ทีเ่ทศบาล
ต าบลพวา

ส านัก
ปลัดเทศบาล

(งานสาธารณสุข)

        3.5 แผนงานเคหะและชมุชน

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและเศรษฐกิจ สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
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51 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.

        3.5 แผนงานเคหะและชมุชน

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและเศรษฐกิจ สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการ
คัดแยกขยะทีต้่นทาง

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ ดังนี้
1. จ้างเหมาจัดท าป้าย
โครงการและป้าย
ประชาสัมพันธ์
2. ค่าอาหารส าหรับผู้เข้าอบ
รบ
3. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
4. ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และ
อุปกรณ์
5. ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็นใน
การจัดโครงการ

             50,000 หมู่บ้านในเขตพืน้ที่
เทศบาลต าบลพวา

ส านัก
ปลัดเทศบาล

(งานสาธารณสุข)

รวม 2 โครงการ 374,000          

51



52

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.

        3.6 แผนงานงบกลาง

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
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 ยุทธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตให้กับประชาชน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่5 ยุทธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเทีย่ว
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่7 ยุทธศาสตร์ดา้นการจัดการบริหารขยะ
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53

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 เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ

สนับสนุนการสร้าง
หลักประกันรายได้ให้แก่
ผู้สูงอายุ ซ่ึงด าเนินการเพือ่
รองรับการจัดสวัสดิการให้แก่
ผู้สูงอายุทีม่ีอายุครบ 60 ปี
บริบูรณ์ขึ้นไป ทีม่ีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยัง
ชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2552 และได้ขึ้นทะเบียน
ขอรับเงินเบีย้ยังชีพไว้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แล้ว

        9,962,400 ส านักงานเทศบาล
ต าบลพวา

ส านัก
ปลัดเทศบาล
(งานสวัสดิการ

สังคม)

        3.6 แผนงานงบกลาง

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและเศรษฐกิจ สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
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54

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.

        3.6 แผนงานงบกลาง

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและเศรษฐกิจ สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 เบีย้ยังชีพคนพิการ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ
สนับสนุนสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 
ซ่ึงด าเนินการเพือ่รองรับการ
จัดสวัสดิการเบีย้ความพิการ
ให้แก่คนพิการทีม่ีสิทธิตาม
หลักเกณฑ์ทีก่ าหนด ทีไ่ด้
แสดงความจ านงค์โดยการขอ
ขึ้นทะเบียนเพือ่ขอรับเงินเบีย้
ความพิการไว้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว

        2,851,200 ส านักงานเทศบาล
ต าบลพวา

ส านัก
ปลัดเทศบาล

(งานสาธารณสุข)
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55

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.

        3.6 แผนงานงบกลาง

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและเศรษฐกิจ สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

3 เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ
สนับสนุนการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ ซ่ึงเป็นการด าเนินการ
เพือ่รองรับการสงเคราะห์เบีย้
ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วย
เอดส์ทีแ่พทย์ได้รับรองและ
ท าการวินิจฉัยแล้ว และมี
ความเป็นอยู่ยากจนหรือถูก
ทอดทิง้ขาดผู้อุปการะดูแล 
ไม่สามารถประกอบอาชีพ
เล้ียงตนเองได้

           120,000 ส านักงานเทศบาล
ต าบลพวา

ส านัก
ปลัดเทศบาล

(งานสาธารณสุข)
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56

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.

        3.6 แผนงานงบกลาง

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและเศรษฐกิจ สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

4 เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลพวา

เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติในอัตราไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50ของค่าบริการ
สาธารณสุขทีไ่ด้รับจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (อัตราจัดสรรให้แก่
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับพืน้ทีเ่ป็นเงิน 45  บาท
 ต่อประชาชนในพืน้ทีห่นึ่งคน)

           250,000 ส านักงานเทศบาล
ต าบลพวา

ส านัก
ปลัดเทศบาล

(งานสาธารณสุข)

รวม 4 โครงการ 13,183,600     
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57

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

พร้อมเพือ่จัดการปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ ดังนี้
1. ค่าอาหารส าหรับผู้เข้าร่วม
โครงการฯ 
2. ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม
3. ค่าสมนาคุณวทิยากร 
4. ค่าวสัดุ เคร่ืองเขียน และ
อุปกรณ์ 
5. ค่าจ้างเหมาจัดท าปา้ยโครงการ 
6. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็ในการ
ฝึกอบรม

             16,140 อาคาร
อเนกประสงค์

ส านักงานเทศบาล
ต าบลพวา

ส านัก
ปลัดเทศบาล

(งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ

ภัย)

        4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 ยุทธศาสตร์ดา้นการจัดระเบียบชมุชน สังคม ยาเสพตดิ และการรักษาความสงบเรียบร้อย
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 ยุทธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตให้กับประชาชน
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การบริหารและการปกครอง

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3
เทศบาลต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

----------------------------------
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาคุณภาพชวีิต และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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58

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.

        4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การบริหารและการปกครอง

2 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ ดังนี้
1. ค่าจ้างเหมาจัดท าป้าย
โครงการและป้าย
ประชาสัมพันธ์
2. ค่าเช่าเต็นท์พร้อมติดต้ัง
และร้ือถอน
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น
และเกี่ยวข้องในการจัดงาน

               8,000 บริเวณด้านหน้า
ส านักงานเทศบาล

ต าบลพวา

ส านัก
ปลัดเทศบาล

(งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ

ภัย)

3 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ ดังนี้
1. ค่าจ้างเหมาจัดท าป้าย
โครงการและป้าย
ประชาสัมพันธ์
2. ค่าเช่าเต็นท์พร้อมติดต้ัง
และร้ือถอน
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น
และเกี่ยวข้องในการจัดงาน

               8,000 บริเวณด้านหน้า
ส านักงานเทศบาล

ต าบลพวา

ส านัก
ปลัดเทศบาล

(งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ

ภัย)
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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.

        4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การบริหารและการปกครอง

4 โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ ดังนี้
1. ค่าจ้างเหมาจัดท าป้าย
โครงการ 
2. ค่าอาหารส าหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม
3. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
4. ค่าสมนาคุณวิทยากร 
5. ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและ
อุปกรณ์           
6. ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็นใน
การฝึกอบรม  

             25,000 อาคาร
อเนกประสงค์

ส านักงานเทศบาล
ต าบลพวา

ส านัก
ปลัดเทศบาล

(งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ

ภัย)

รวม 4 โครงการ 57,140            
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60

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 โครงการจ้างนักเรียน 

นักศึกษาท างานในช่วงปิด
ภาคเรียน

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการจ้างนักเรียน 
นักศึกษาท างานในช่วงปิดภาค
เรียน หรือวันหยุดราชการ
เพือ่ป้องกันและแก้ไขปัญหา
สังคมจ านวนไม่น้อยกว่า 20 
คน (ปฏิบัติงานเต็มวันไม่น้อย
กว่า 7 ชั่วโมง ค่าตอบแทน
วันละ 200 บาท)

           120,000 ส านักงานเทศบาล
ต าบลพวา

ส านัก
ปลัดเทศบาล

(งานการ
เจ้าหน้าที)่

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 ยุทธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตให้กับประชาชน
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การบริหารและการปกครอง
        4.2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 ยุทธศาสตร์ดา้นการจัดระเบียบชมุชน สังคม ยาเสพตดิ และการรักษาความสงบเรียบร้อย

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3
เทศบาลต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

----------------------------------
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาคุณภาพชวีิต และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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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.

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การบริหารและการปกครอง
        4.2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

2 โครงการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน
บ้านคลองแดงใน
พระราชด าริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกุมารี

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการจ้างนักเรียน 
นักศึกษาท างานในช่เตรียม
ความพร้อมและพัฒนา
โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านคลองแดงใน
พระราชด าริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี

           500,000 โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน

บ้านคลองแดง หมู่
ที ่12

ส านัก
ปลัดเทศบาล

(งานบริหารงาน
ทัว่ไป)
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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.

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การบริหารและการปกครอง
        4.2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

3 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล และ
พนักงานเทศบาลต าบลพวา

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ ดังนี้
1. ค่าจ้างเหมาจัดท าป้าย
โครงการ
2. ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม
3. ค่าอาหารกลางวัน
4. ค่าสมนาคุณวิทยากร
5. ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และ
อุปกรณ์

             16,140 ห้องประชุม
เทศบาลต าบลพวา

ส านัก
ปลัดเทศบาล
(งานนิติการ)
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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.

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การบริหารและการปกครอง
        4.2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

4 โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านระเบียบ กฎหมาย
ท้องถิ่น

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ ดังนี้
1. ค่าจ้างเหมาจัดท าป้าย
โครงการ
2. ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม
3. ค่าอาหารกลางวัน 
4. ค่าสมนาคุณวิทยากร 
5. ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และ
อุปกรณ์   

             16,140 ห้องประชุม
เทศบาลต าบลพวา

ส านัก
ปลัดเทศบาล
(งานนิติการ)
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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.

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การบริหารและการปกครอง
        4.2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

5 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดท าแผน 
และติดตามประเมินผล

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ ดังนี้
1. ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายไว
นิล พร้อมสติกเกอร์
2. ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหาร
ว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม
3. ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็นใน
การฝึกอบรม

             20,000 ทุกหมู่ในเขตพืน้ที่
เทศบาลต าบลพพ

วา

ส านัก
ปลัดเทศบาล
(งานแผนงาน

และงบประมาณ)

รวม 5 โครงการ 672,280          
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำร 
ตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

 (แบบ ผด.02/1) 
 



 

 
 
 



65 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 จัดซ้ือโทรทัศนแ์อลอีดี 

(LED TV) แบบ Smart 
TV ขนาด 32 นิว้

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือ
โทรทัศนแ์อลอีดี (LED TV) 
Smart TV ขนาด 32 นิว้ 
จ านวน 1 เคร่ือง โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เชื่อมต่อ
ระบบกับกล้องวงจรปดิ
ภายในหนว่ยงาน
(รายละเอียดตามภาคผนวก)

                   9,500 เทศบาลต าบลพวา ส านกั
ปลัดเทศบาล

(งานบริหารทั่วไป)

รวม 1 รายการ                  9,500

ล าดบั
ที่

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

        1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

บญัชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ ๒๕๖3
เทศบาลต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบรุี

----------------------------------------
1. ประเภทครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่
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66 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 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์

ส าหรับงานส านกังาน 
พร้อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านกังานพร้อมเคร่ืองส ารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จ านวน 1 ชุด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการ
ปฏบิติังาน (รายละเอียดตาม
ภาคผนวก)

                 19,500 เทศบาลต าบลพวา ส านกั
ปลัดเทศบาล

(งานบริหารทั่วไป)

รวม 1 รายการ                19,500

ล าดบั
ที่

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

        2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

บญัชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ ๒๕๖3
เทศบาลต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบรุี

----------------------------------------
2. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

66



67 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 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์

ส าหรับงานส านกังาน 
พร้อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านกังานพร้อมเคร่ืองส ารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จ านวน 1 ชุด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการ
ปฎบิติังาน (รายละเอียดตาม
ภาคผนวก)

                 19,500 ส านกังานเทศบาล
ต าบลพวา

กองการศึกษา 
(งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับ
การศึกษา)

รวม 1 รายการ                19,500

ล าดบั
ที่

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

        2.2 แผนงานการศึกษา

บญัชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ ๒๕๖3
เทศบาลต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบรุี

----------------------------------------
2. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
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68 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 จัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก

พร้อมเก้าอี้
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือโต๊ะ
ท างานเหล็กพร้อมเก้าอี้ 
จ านวน 7 ชุด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการ
ปฏบิติังาน(รายละเอียดตาม
ภาคผนวก)

                 35,000 ส านกังานเทศบาล
ต าบลพวา

กองการศึกษา 
(งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับ
การศึกษา)

รวม 1 รายการ                35,000

ล าดบั
ที่

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

        3.1 แผนงานการศึกษา

บญัชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ ๒๕๖3
เทศบาลต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบรุี

----------------------------------------
3. ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน
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