แผนการดําเนินงาน
ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2 5 6 2

ของ

เทศบาลตํา บล วิ เ ศษไชยชาญ
อํา เภอวิ เ ศษชั ย ชาญ จั ง หวั ด อ( า งทอง

คํานํา
แผนการดํ าเนิ น งาน ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตํ าบลวิ เศษไชยชาญ
มีจุดมุ'งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้ น ที่ขององค5กรปกครองส' วนท6องถิ่น เพื่ อให6 แนวทางในการดําเนิน งานในปงบประมาณมี ความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ําซ6อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทํางานกับหน'วยงาน
และจําแนกรายละเอียดต'างๆ ของแผนงาน/โครงการในการดําเนินงาน เป;นแผนดําเนินการ ซึ่งจัดทําหลังจาก
ที่ได6มีการจัดทํางบประมาณรายจ'ายประจําปแล6ว และยังเป;นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผู6บริหาร
ท6องถิ่น เพื่อควบคุมการดําเนินงานให6เป;นไปอย'างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

สารบัญ
หน*า

ส(วนที่ 1 บทนํา
1.1 บทนํา

1

1.2 วัตถุประสงค5ของแผนการดําเนินงาน

1

1.3 ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน

1

1.4 ประโยชน5ของแผนการดําเนินงาน

1

ส(วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม
2.1 บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01)

3

2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02)

6

2.3 บัญชีจํานวนครุภัณฑ5สําหรับที่ไม'ได6ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท6องถิ่น
(แบบ ผด. 02/1)

ภาคผนวก

36

ประกาศเทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ เรื่อง แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 ของเทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ ลงวันที่
พฤศจิกายน 2561



1

ส'วนที่ 1
บทนํา
1.1 บทนํา
แผนการดําเนินงาน เปนแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา มีลักษณะเปนแผนดําเนินการ ซึ่ง
จัดทํา หลังจากที่ได"มีการจัดทํางบประมาณรายจ$ายประจําป%แล"ว นอกจากนี้แผนการดําเนินงานยังแสดงถึง
เป*าหมาย รายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดําเนินงานจริง และยังเปน
การรวบรวมข"อมูลจากทุกหน$วยงานที่จะเข"ามาดําเนินงานในพื้นที่องค2กรปกครองส$วนท"องถิ่นอีกด"วย
1.2 วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว$าด"วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค2กรปกครองส$วนท"องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ กําหนดให"องค2กรปกครองส$วนท"องถิ่นจัดทําแผนยุทธศาสตร2 แผนพัฒนาสามป% และแผนการดําเนินงาน
สําหรับแผนการดําเนินงานนั้น มีจุดมุ$งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่
ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค2กรปกครองส$วนท"องถิ่นประจําป%งบประมาณนั้น แผนปฏิบัติการเปน
เอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดําเนินการในป%งบประมาณนั้น ทําให"แนวทางในการ
ดํ าเนิ น งานในป% งบประมาณนั้ น ขององค2 กรปกครองส$ ว นท" องถิ่ น มี ความชั ด เจนในการปฏิ บั ติ มากขึ้ น มี การ
ประสานและบูรณาการการทํางานกับหน$วยงานและการจําแนกรายละเอียดต$างๆ ของแผนงาน/โครงการ ใน
แผนปฏิบัติการจะทําให"การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นป%มีความสะดวกมากขึ้นอีกด"วย
1.3 ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข"อมูล
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทําร$างแผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช"แผนการดําเนินงาน
1.4 ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงานเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผู"บริห ารท"องถิ่นเพื่ อควบคุมการ
ดําเนินงานให"เปนไปอย$างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงาน
และการประเมินผล

ส'วนที่ 2
บัญชีโครงการ / กิจกรรม

2

แบบ ผด. 01
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท#องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป@งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ
ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา

จํานวนโครงการ คิดเป"นร#อยละของ
ที่ดําเนินการ
โครงการทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

ร#อยละของ
งบประมาณ

หน)วยดําเนินการ

ยุทธศาสตรที่ 1 ด#านสังคมและการส)งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1

1.28

50,000

0.13

สํานักปลัดเทศบาล

2. แผนงานสาธารณสุข

4

5.13

240,000

0.63

กองสาธารณสุขฯ

3. แผนงานสร*างความเข*มแข็งของชุมชน

2

2.56

290,000

0.76

กองสาธารณสุขฯ

4. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1

1.28

50,000

0.13

กองการศึกษา

5. แผนงานงบกลาง

4

5.13

12,244,400

32.07

กองการศึกษา, กองสาธารณสุขฯ

12

15.38

12,874,400

33.59

6

7.69

12,448,500

32.60

6

7.69

12,448,500

32.60

ยุทธศาสตรที่ 3 ด#านเศรษฐกิจและการท)องเที่ยว
1. แผนงานสร*างความเข*มแข็งของชุมชน

1

1.28

100,000

0.26

กองการศึกษา

2. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1

1.28

200,000

0.52

สํานักปลัดเทศบาล

2

2.56

300,000

0.79

รวม
ยุทธศาสตรที่ 2 ด#านการศึกษา
1. แผนงานการศึกษา
รวม

รวม

กองการศึกษา

3

แบบ ผด. 01
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท#องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป@งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ
ยุทธศาสตร / แนวทาง

จํานวนโครงการ คิดเป"นร#อยละของ
ที่ดําเนินการ
โครงการทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

ร#อยละของ
งบประมาณ

หน)วยดําเนินการ

ยุทธศาสตรที่ 4 ด#านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม
1. แผนงานเคหะและชุมชน

5

6.41

3,400,000

8.90

กองสาธารณสุขฯ, กองช3าง

2. แผนงานสร*างความเข*มแข็งของชุมชน

2

2.56

200,000

0.52

กองสาธารณสุขฯ

7

8.97

3,600,000

9.43

ยุทธศาสตรที่ 5 ด#านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปBญญาท#องถิ่น
1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

5

6.41

200,000

0.52

กองการศึกษา

2. แผนงานการศึกษา

1

1.28

50,000

0.13

กองการศึกษา

6

7.69

250,000

0.65

13

16.67

3,148,000

8.24

13

16.67

3,148,000

8.24

รวม

รวม
ยุทธศาสตรที่ 6 ด#านการพัฒนาโครงสร#างพื้นฐาน
1. แผนงานเคหะและชุมชน
รวม

กองช3าง

4

แบบ ผด. 01
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท#องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป@งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ
ยุทธศาสตร / แนวทาง

จํานวนโครงการ คิดเป"นร#อยละของ
ที่ดําเนินการ
โครงการทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

ร#อยละของ
งบประมาณ

หน)วยดําเนินการ

ยุทธศาสตรที่ 7 ด#านการบริหารจัดการของเทศบาลและการพัฒนาองคกร
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

14

17.95

2,050,500

5.37

สํานักปลัดเทศบาล, กองคลัง

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

7

8.97

2,875,000

7.53

สํานักปลัดเทศบาล

3. แผนงานการศึกษา

1

1.28

70,000

0.18

กองการศึกษา

4. แผนงานสาธารณสุข

1

1.28

40,000

0.10

กองสาธารณสุขฯ

5. แผนงานเคหะและชุมชน

2

2.56

140,000

0.37

กองช3าง, กองสาธารณสุขฯ

6. แผนงานสร*างความเข*มแข็งของชุมชน

4

5.13

338,000

0.89

กองการศึกษา, กองสาธารณสุขฯ

7. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2

2.56

40,000

0.10

สํานักปลัดเทศบาล

8. แผนงานการพาณิชย8

1

1.28

10,000

0.03

กองสาธารณสุขฯ

32

41.03

5,563,500

14.57

78

100

38,184,400

100

รวม

รวมทั้งสิ้น

5

แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานสังคมและการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

1 ปรับปรุงเครื่องหมายจราจรและทาสี
ตีเส7น

รวม

1

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
จัดซื้อ ปรับปรุงเครื่องหมายจราจร และทา
สีตีเส7นจราจร

งบประมาณ
(บาท)
50,000

สถานที่
ดําเนินการ
เขตเทศบาล

หน'วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัดฯ
     

50,000

6

แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานสังคมและการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.2 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

สถานที่
ดําเนินการ
เขตเทศบาล

หน'วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองสาธารณสุขฯ
         

2 ควบคุมปAองกันโรคพิษสุนัขบ7าตามโครงการ สํารวจข7อมูลจํานวนสัตว=และขึ้นทะเบียน
40,000
สัตว=ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สัตว=ทั้งที่มีเจ7าของและไม'มีเจ7าของ
สุนัขบ7าฯ
จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ=ในการฉีดเพื่อปAองกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ7า

เขตเทศบาล

กองสาธารณสุขฯ

3 จ7างเหมาเอกชนทาสีตีเส7นแบ'งเขตการ
จําหน'ายสินค7าในที่หรือทางสาธารณะ
และจัดทําปAายแสดงจุดผ'อนผันการ
จําหน'ายสินค7าและปAายประชาสัมพันธ=

ตีเส7นแบ'งเขตแผงลอย ร7านค7าในที่หรือทาง
สาธารณะในเขตเทศบาล

10,000

เขตเทศบาล

กองสาธารณสุขฯ

  

4 อุดหนุนสําหรับการดําเนินการตาม
โครงการพระราชดําริด7านสาธารณสุข

อุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาล จํานวน 8
ชุมชน ดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด7านสาธารณสุข

160,000

ชุมชนในเขต
เทศบาล

กองสาธารณสุขฯ

        

1 โครงการคุ7มครองผู7บริโภค

รวม

4

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
ฝ<กอบรม จัดกิจกรรมรณรงค=อาหารปลอด
ภัยการตรวจสารปนเป?@อนในอาหาร

งบประมาณ
(บาท)
30,000

  

 

240,000
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แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานสังคมและการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.3 แผนงานสร7างความเข7มแข็งของชุมชน
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
งบประมาณ
จากโครงการ
(บาท)
1 ส'งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู7สูงอายุ - ส'งเสริมการรวมกลุ'มผู7สูงอายุทํากิจกรรม
250,000
ต'างๆ ร'วมกัน
- พัฒนาคุณภาพชีวิตผู7สูงอายุให7มีชีวิตอยู'
อย'างมีคุณค'าและมีความสุขในบั้นปลาย
ชีวิต
- เพื่อเพิ่มทักษะชีวิตและประสบการณ=โดย
การจัดกิจกรรมอบรมและทัศนศึกษาดูงาน

สถานที่
ดําเนินการ
เขตเทศบาล

หน'วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองสาธารณสุขฯ
  

2 โครงการปAองกันและแก7ไขปKญหา
ยาเสพติด

เขตเทศบาล

กองสาธารณสุขฯ

รวม

โครงการ

2

- การเฝAาระวังการแพร'ระบาดของยาเสพติด
ในชุมชน
- อบรมนักเรียน/ผู7นําชุมชน
- ประชาสัมพันธ=และจัดกิจกรรมต'อต7าน
ยาเสพติดในโรงเรียน

40,000

    

290,000
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แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานสังคมและการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

1 แข'งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีและ
แข'งขันกีฬาชุมชน

รวม

1

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
ดําเนินการจัดการแข'งขันกีฬาเชื่อมความ
สามัคคีภายในองค=กร และกีฬาชุมชน

งบประมาณ
(บาท)
50,000

สถานที่
ดําเนินการ
เขตเทศบาลและ
หน'วยงานที่เกี่ยวข7อง

หน'วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา
 

50,000
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แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานสังคมและการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.5 แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
อุดหนุนเบี้ยยังชีพให7กับผู7สูงอายุเพื่อนําไป
ใช7ในชีวิตประจําวัน

งบประมาณ
(บาท)
10,324,800

สถานที่
ดําเนินการ
เขตเทศบาล

หน'วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา            

2 ช'วยเหลือผู7พิการในเขตเทศบาล

อุดหนุนเบี้ยยังชีพให7กับผู7พิการเพื่อนําไป
ใช7ในชีวิตประจําวัน

1,689,600

เขตเทศบาล

กองการศึกษา

           

3 ช'วยเหลือผู7ปPวยเอดส=ในเขตเทศบาล

อุดหนุนเบี้ยยังชีพให7กับผู7ปPวยเอดส=เพื่อนํา
ไปใช7ในชีวิตประจําวัน

30,000

เขตเทศบาล

กองการศึกษา

           

4 โครงการดําเนินงานระบบประกัน
สุขภาพในระดับท7องถิ่นหรือพื้นที่

- จัดกิจกรรมรณรงค=ที่เกี่ยวข7อง
- บริหารจัดการระบบประกันสุขภาพใน
ระดับท7องถิ่นหรือพื้นที่

200,000

เขตเทศบาล

1 ช'วยเหลือผู7สูงอายุในเขตเทศบาล

รวม

4

กองสาธารณสุขฯ            

12,244,400
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แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

1 สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให1
นักเรียนในเขตเทศบาล

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให1กับนักเรียน
โรงเรียนในเขตเทศบาลและเด็กนักเรียน
ศูนย:พัฒนาเด็กเล็ก

งบประมาณ
สถานที่
หน%วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
(บาท)
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3,824,900 โรงเรียนในเขตเทศบาล กองการศึกษา


ศูนย:พัฒนาเด็กเล็ก

2 สนับสนุนค%าใช1จ%ายการบริหารสถาน 1.สนับสนุนอาหารกลางวัน ให1กับนักเรียน
641,600
ศูนย:พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ศึกษา
2.สนับสนุนค%าใช1จ%ายในการจัดการเรียนการสอน
(รายหัว)
3.สนับสนุนค%าใช1จ%ายในการจัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย:พัฒนาเด็กเล็ก
3 สนับสนุนอาหารกลางวันให1นักเรียน จัดซื้ออาหารกลางวัน ให1กับนักเรียน
ในเขตเทศบาล
โรงเรียนในเขตเทศบาล

ศูนย:พัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษา





7,652,000 โรงเรียนในเขตเทศบาล

กองการศึกษา
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แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา
ที่

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
งบประมาณ
สถานที่
จากโครงการ
(บาท)
ดําเนินการ
4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อ อบรมให1ความรู1และผลิตสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี 15,000 ศูนย:พัฒนาเด็กเล็ก
นวัตกรรมการเรียนรู1
ให1กับครูและบุคลากรทางการศึกษา

หน%วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา


5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร อบรมให1ความรู1และจัดทําหลักสูตรการศึกษา
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปฐมวัยให1กับครูและบุคลากรทางการศึกษา

15,000

ศูนย:พัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษา

6 งานวันเด็กแห%งชาติ

300,000

เขตเทศบาล

กองการศึกษา

รวม

โครงการ

6

จัดกิจกรรมให1เด็กๆได1มีส%วนร%วมอย%าง
หลากหลาย





12,448,500
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แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

1 ส(งเสริมความรูดานอาชีพเพื่อพัฒนา
รายไดของประชาชน

รวม

1

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
จัดอบรมฝ4กอาชีพและศึกษาดูงานใหกับ
ประชาชนที่สนใจในเขตเทศบาล

งบประมาณ
(บาท)
100,000

สถานที่
ดําเนินการ
ประชาชนใน
เขตเทศบาล

หน(วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา


100,000
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แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

1 กินขนมชมตลาดศาลเจาโรงทอง

รวม

1

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
งบประมาณ
จากโครงการ
(บาท)
จัดอบรมใหความรู การบริหารจัดการเกี่ยวกับ 200,000
สินคาในรานคาตนเอง
จัดกิจกรรมเพื่อส(งเสริมการท(องเที่ยว

สถานที่
ดําเนินการ
เขตเทศบาล

หน(วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัดฯ
        

200,000
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แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรดานการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
ลอก ดูด และล.างท%อระบายน้ําในเขต
เทศบาล

งบประมาณ
(บาท)
100,000

สถานที่
ดําเนินการ
เขตเทศบาล

หน%วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองสาธารณสุขฯ
 

2 จ.างเหมาเอกชนเก็บกวาดและกําจัดขยะ จ.างเหมาเอกชนเก็บกวาดและกําจัดขยะ
มูลฝอย
มูลฝอย ขยะอันตรายในเขตเทศบาล

2,100,000

ในเขตเทศบาล

กองสาธารณสุขฯ            

3 จัดซื้อภาชนะรองรับขยะมูลฝอย

100,000

1 จ.างเหมาเอกชนลอกท%อระบายน้ํา

จัดซื้อภาชนะรองรับขยะมูลฝอย

ภายในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

     

4 จ.างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษา ดูแลรักษาสวนหย%อม - ลานออกกําลังกาย
สวนสาธารณะและลานออกกําลังกาย ภายในเขตเทศบาล
ในเขตเทศบาล

1,000,000

เขตเทศบาล

กองช%าง

           

5 โครงการเมืองสวยด.วยพรรณไม.

100,000

เขตเทศบาล

กองช%าง

         

รวม

5

จัดซื้อพันธ@ไม.ดอก ไม.ประดับ ประดับตกแต%ง
และปลูกซ%อมแซมต.นไม.ภายในเขตเทศบาล

3,400,000
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แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรดานการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.2 แผนงานสร.างความเข.มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

1 ส%งเสริมการมีส%วนร%วมของชุมชนใน
การจัดการขยะมูลฝอย
2 รณรงค@รักษาความสะอาดความเปBน
ระเบียบเรียบร.อยของบ.านเมือง

รวม

2

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
อบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อการจัดการ
ขยะอย%างมีประสิทธิภาพ

งบประมาณ
สถานที่
หน%วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
(บาท)
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
150,000 ภายในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
        

บริหารจัดการด.านสิ่งแวดล.อม การจัดกิจกรรม 50,000
รณรงค@ การสาธิต การประชุม การประกวด
การศึกษาดูงาน

ภายในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ            

200,000
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แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรดาน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิป%ญญาทองถิ่น
5.1 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
1 ฝ0กอบรมจริยธรรมและกิจกรรมส%งเสริม จัดกิจกรรมอบรมให2กับเด็กและเยาวชน
จริยธรรมและวัฒนธรรม

งบประมาณ
(บาท)
50,000

รวม

1

50,000

สถานที่
ดําเนินการ
ในเขตเทศบาล

หน%วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา
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แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรดาน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิป%ญญาทองถิ่น
5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

งบประมาณ
(บาท)
50,000

สถานที่
ดําเนินการ
ต.ไผ%จําศิล

2 งานรําลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ อุดหนุนอําเภอวิเศษชัยชาญ ตามโครงการ
งานรําลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ

100,000

อําเภอวิเศษชัยชาญ

กองการศึกษา

3 งานประเพณีสงกรานต;

จัดให2มีการตกแต%งรถขบวนแห%นางสงกรานต;
ตกแต%งสถานที่ รดน้ําดําหัวผู2สูงอายุ ฯลฯ

25,000

เขตเทศบาล

กองการศึกษา

4 จัดงานทําบุญวันขึ้นปDใหม%

จัดให2มีการทําบุญตักบาตรพระสงฆ;
ปDละ 1 ครั้ง

5,000

ต.ศาลเจ2าโรงทอง

กองการศึกษา

5 ประเพณีแห%เทียนพรรษา

จัดกิจกรรมและส%งเสริมและสืบสาน
ประเพณีแห%เทียนพรรษา

20,000

เขตเทศบาล

กองการศึกษา

1 งานประเพณีลอยกระทง

รวม

5

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
จัดกิจกรรมอนุรักษ;วัฒนธรรมประเพณี
และสืบสานประเพณี

หน%วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา










200,000
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แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

1 ก%อสร.างท%อระบายน้ําถนนปู0ดอก - ปู0
ทองแก.ว 10-11

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
งบประมาณ
สถานที่
หน%วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
จากโครงการ
(บาท)
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ก%อสร.างท%อระบายน้ํา คสล. ขนาดเส.นผ%านศูนย3กลาง 606,000
ถนนปู0ดอกกองช%าง
        
0.40 เมตร จํานวน 241 ท%อน บ%อพัก 27 บ%อ รวม
ปู0ทองแก.ว 10-11
ความยาวท%อและบ%อพักไม%น.อยกว%า 268 เมตร พร.อม
ปรับปรุงถนน คสล. ผิวจราจรกว.างไม%น.อยกว%า
1.00 – 2.00 เมตร ยาวไม%น.อยกว%า 241.00 เมตร
หนาไม%น.อยกว%า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.
รวมกันไม%น.อยกว%า 246 ตารางเมตร

2 ก%อสร.างท%อระบายน้ํา คสล. ถนนร%วมใจ ก%อสร.างท%อระบายน้ํา คสล.ขนาดเส.นผ%านศูนย3
(บ.านนายมนตรี)
กลาง 0.60 เมตร จํานวน 126 ท%อน บ%อพักจํานวน
14 บ%อ รวมความยาวท%อและบ%อพักไม%น.อยกว%า
140.00 เมตร พร.อมปรับปรุงถนน คสล. กว.างไม%
น.อยกว%า 1.00 เมตร ยาวไม%น.อยกว%า 140.00 เมตร
หนาไม%น.อยกว%า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกัน
ไม%น.อยกว%า 115 ตารางเมตร

374,000

ถนนร%วมใจ

กองช%าง
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แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
งบประมาณ
สถานที่
หน%วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
จากโครงการ
(บาท)
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 ก%อสร.างถนน คสล. พร.อมท%อระบายน้ํา ก%อสร.างถนน คสล.ผิวจราจรกว.างไม%น.อยกว%า
240,000 ถนนแยกปู0ดอก กองช%าง
          
คสล. ถนนแยกถนนปู0ดอก – ปู0ทองแก.ว 2.50 – 3.00เมตร ยาวไม%น.อยกว%า 57.00 เมตร
(กันเงิน)
ปู0ทองแก.ว
(ตรงข.ามถนนปู0ดอก –ปู0ทองแก.ว 7)
หนาไม%นอ.ยกว%า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวม
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
กันไม%น.อยกว%า 150.00 ตารางเมตร พร.อมก%อสร.าง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561)
ท%อระบายน้ํา คสล.ขนาด ศก.0.40 เมตร จํานวน
กรณีโอนตั้งจายเป$นรายการใหม
50 ท%อน บ%อพักจํานวน 6 บ%อ รวมความยาวท%อ
และบ%อพักไม%น.อยกว%า 57.00 เมตร พร.อมฝBงท%อ
ขนาด ศก. 0.40 เมตร เชื่อมลงบ%อพัก จํานวน 6
จุด พร.อมถมดินกว.างไม%น.อยกว%า 3.00 เมตร ยาว
ไม%น.อยกว%า 57.00 เมตรสูงไม%น.อยกว%า 0.80 เมตร
4 ก%อสร.างรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยูต%อ
จากของเดิม ถนนคลองน้ําเชี่ยว
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561)
กรณีโอนตั้งจายเป$นรายการใหม

ก%อสร.างรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยูขนาดกว.าง
ภายในไม%น.อยกว%า 0.40 เมตร ยาวไม%น.อยกว%า
96.00 เมตร (รื้อถนน คสล.ของเดิม 40.00
ตารางเมตร)

357,000 ถนนคลองน้ําเชี่ยว
(กันเงิน)

กองช%าง
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แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
งบประมาณ
จากโครงการ
(บาท)
5 ก%อสร.างถนน คสล. พร.อมท%อระบายน้ํา ขยายผิวจราจร คสล.กว.างไม%น.อยกว%า 1.00 – 2.50 263,000
ถนนสําโรง 1
เมตร ยาวไม%น.อยกว%า 55.00 เมตร หนาไม%น.อยกว%า (กันเงิน)
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมกันไม%น.อยกว%า
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561)
145 ตารางเมตร พร.อมก%อสร.างท%อระบายน้ํา คสล.
กรณีโอนตั้งจายเป$นรายการใหม
ขนาด ศก.0.40 เมตร จํานวน 96 ท%อน บ%อพักจํานวน
11 บ%อ รวมความยาวท%อและบ%อพักไม%นอ.ยกว%า
107.00 เมตร และปรับปรุงถนนเดิม

สถานที่
ดําเนินการ
ถนนสําโรง 1

6 ก%อสร.างถนน คสล. ถนนปู0ดอก – ปู0
ทองแก.ว 19
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561)
กรณีโอนตั้งจายเป$นรายการใหม

ถนนปู0ดอก ปู0ทองแก.ว 19

ก%อสร.างถนน คสล. ผิวจราจรกว.างไม%น.อยกว%า
4.00 เมตร ยาวไม%น.อยกว%า 52.00 เมตร หนาไม%

129,000
(กันเงิน)

หน%วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช%าง
          

กองช%าง

          

น.อยกว%า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมกัน
ไม%น.อยกว%า 208 ตารางเมตร
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แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

7 ปรับปรุงถนนกาญจนาภิเษก 2/1
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561)
กรณีโอนตั้งจายเป$นรายการใหม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
งบประมาณ
จากโครงการ
(บาท)
190,000
ลาดยางแอลฟBลต3คอนกรีตทับถนนเดิมกว.างไม%
น.อยกว%า 2.60-4.00 เมตร ยาวไม%น.อยกว%า 145.00 (กันเงิน)
เมตร หนาไม%น.อยกว%า 0.05 เมตร หรือมีพื้นลาด
ยางรวมกันไม%น.อยกว%า 530 ตารางเมตร พร.อมตีเส.น
จราจรพร.อมต%อปากบ%อพัก จํานวน 15 บ%อ

สถานที่
ดําเนินการ
ถนนกาญจนา
ภิเษก 2/1

หน%วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช%าง
          

8 ปรับปรุงผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 2
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561)
กรณีโอนตั้งจายเป$นรายการใหม

ลาดยางแอลฟBลต3คอนกรีตทับถนนเดิมกว.างไม%น.อย
กว%า 5.00 เมตร ยาวไม%น.อยกว%า 148.00 เมตร
หนาไม%น.อยกว%า 0.05 เมตร หรือมีพื้นลาดยาง
รวมกันไม%น.อยกว%า 710 ตารางเมตร พร.อมตีเส.น
จราจร

246,000
(กันเงิน)

ถนนกาญจนา
ภิเษก 2

กองช%าง

9 ปรับปรุงผิวจราจรถนนปู0ดอก – ปู0
ทองแก.ว 20
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561)
กรณีโอนตั้งจายเป$นรายการใหม

ลาดยางแอลฟBลต3คอนกรีตทับถนนเดิมกว.างไม%น.อย
กว%า 4.00 เมตร ยาวไม%น.อยกว%า 122.00 เมตร
หนาไม%น.อยกว%า 0.05 เมตร หรือมีพื้นลาดยางรวม
กันไม%น.อยกว%า 480 ตารางเมตร พร.อมตีเส.นจราจร

157,000
(กันเงิน)

ถนนปู0ดอก ปู0ทองแก.ว 20

กองช%าง
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แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

10 ปรับปรุงผิวจราจรถนนปู0ดอก – ปู0
ทองแก.ว 21
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561)
กรณีโอนตั้งจายเป$นรายการใหม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
งบประมาณ
จากโครงการ
(บาท)
ลาดยางแอลฟBลต3คอนกรีตทับถนนเดิมกว.างไม%น.อย 137,000
กว%า 4.00 เมตร ยาวไม%น.อยกว%า 106.00 เมตร
(กันเงิน)
หนาไม%น.อยกว%า 0.05 เมตร หรือมีพื้นลาดยางรวม
กันไม%น.อยกว%า 420 ตารางเมตร พร.อมตีเส.นจราจร

สถานที่
หน%วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช%าง
   
ถนนปู0ดอก ปู0ทองแก.ว 21

11 ต%อเติมปากรางระบายน้ํา คสล. แยกถนน ต%อเติมปากรางระบายน้ํา คสล.กว.างภายในไม%
ปู0ดอก – ปู0ทองแก.ว 3
น.อยกว%า 0.40 เมตร ยาวไม%น.อยกว%า 34.00 เมตร
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
พร.อมฝารางระบายน้ํา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561)
กรณีโอนตั้งจายเป$นรายการใหม

99,000
(กันเงิน)

ถนนปู0ดอก ปู0ทองแก.ว 3

กองช%าง

         

12 ปรับปรุง ซ%อมแซมไฟฟIาสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาล

ปรับปรุง ซ%อมแซมไฟฟIาสาธารณะที่ชํารุด

300,000

เขตเทศบาล

กองช%าง

           

13 จัดทําผังเมืองรวมชุมชนวิเศษชัยชาญ

จัดประชุมคณะกรรมการจัดทําผังเมืองและประชุม

50,000

เขตเทศบาล

กองช%าง
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แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ชี้แจงประชาชนในเขตเทศบาล
รวม

13

3,148,000
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แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ
ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการบริหารจัดการของเทศบาลและการพัฒนาองคกร
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
1 จัดกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข/องกับภารกิจใน จัดกิจกรรมตามโครงการวันสําคัญอื่นๆ ที่
วงงานของเทศบาล
เกี่ยวข/องกับภารกิจในวงงานของเทศบาล
หรือตามนโยบายและหนังสือสั่งการต&างๆ

งบประมาณ
(บาท)
30,000

สถานที่
ดําเนินการ
เขตเทศบาล

หน&วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัดฯ            

2 จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท/องถิ่นสี่ป<

20,000

สํานักงานเทศบาล

สํานักปลัดฯ

        

3 จัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ&าย
ประจําป<

จัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ&าย
ประจําป< 1 ครั้ง

8,000

สํานักงานเทศบาล

สํานักปลัดฯ

    

4 เทศบาลพบประชาชน

จัดกิจกรรมโดยการนําบริการขั้นพื้นฐาน
ออกไปให/บริการประชาชนในชุมชนต&างๆ

50,000

เขตเทศบาล

สํานักปลัดฯ

        

5 เตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท/องถิ่นและผู/บริหารท/องถิ่น

เลือกตั้งสมาชิกสภาท/องถิ่นและ
ผู/บริหารท/องถิ่น

800,000

เขตเทศบาล

สํานักปลัดฯ
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แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ
ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการบริหารจัดการของเทศบาลและการพัฒนาองคกร
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

6 ปรับปรุงข/อมูลใน Website ของ
เทศบาล

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
เช&าพื้นที่ และปรับปรุงข/อมูลใน website

งบประมาณ
สถานที่
หน&วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
(บาท)
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7,500 สํานักงานเทศบาล สํานักปลัดฯ 




7 ปรับปรุง บํารุงรักษาเสียงไร/สายของ
เทศบาล

บํารุงรักษาเครื่องกระจายข&าวกรณีเกิด
การชํารุดเสียหาย

50,000

เขตเทศบาล

สํานักปลัดฯ

           

8 จัดทําเอกสารเผยแพร&กิจการของ
เทศบาล

จัดทําเอกสารเผยแพร&กิจการเทศบาล
ประจําป< และวารสารประชาสัมพันธL
เทศบาล

50,000

สํานักงานเทศบาล

สํานักปลัด ฯ

           

9 จ/างเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการ
ทําความสะอาดภายในและรอบ
สํานักงานเทศบาล

จ/างเหมาทําความสะอาดภายในและรอบ
สํานักงานเทศบาล

290,000

สํานักงานเทศบาล

สํานักปลัด ฯ

           

10 ฝOกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของเทศบาล

จัดฝOกอบรมและทัศนศึกษาดูงานบุคลากร
ของเทศบาล จํานวน 1 ครั้ง

300,000

เขตเทศบาล

สํานักปลัด ฯ
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แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ
ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการบริหารจัดการของเทศบาลและการพัฒนาองคกร
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
ปรับปรุงข/อมุลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยLสินภายในเขตเทศบาล

งบประมาณ
(บาท)
30,000

สถานที่
ดําเนินการ
เขตเทศบาล

1. ปรับปรุงซ&อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑL
ต&าง ๆ ของสํานักปลัดเทศบาล
2. ปรับปรุงซ&อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑL
ต&าง ๆ ของกองคลัง

350,000

สํานักงานเทศบาล

สํานักปลัด ฯ

           

60,000

สํานักงานเทศบาล

กองคลัง

           

13 ประชาสัมพันธLเรื่องการเสียภาษี

จัดทําปRายประชาสัมพันธLและแผ&นพับ
ประชาสัมพันธL

5,000

เขตเทศบาล

กองคลัง

      

14 จัดเก็บภาษีนอกสถานที่

จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ จํานวน 1-2 ครั้ง

เขตเทศบาล

กองคลัง

11 ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยLสิน
12 ปรับปรุงซ&อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑL
ต&าง ๆ ภายในหน&วยงาน

รวม

14

หน&วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองคลัง
           

 

2,050,500
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แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ
ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการบริหารจัดการของเทศบาลและการพัฒนาองคกร
7.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
1 อุดหนุนตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ อุดหนุนอําเภอวิเศษชัยชาญ
ศูนยLปฏิบัติการร&วมในการช&วยเหลือ
ประชาชนขององคLกรปกครองส&วนท/องถิ่น
อําเภอวิเศษชัยชาญ

งบประมาณ
สถานที่
หน&วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
(บาท)
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
15,000 อําเภอวิเศษชัยชาญ สํานักปลัดฯ
 

2 โครงการปRองกันอัคคีภัยเบื้องต/นให/
กับชุมชนและโรงเรียน

จัดอบรมให/ความรู/กับประชาชนในชุมชน
และนักเรียนในโรงเรียนในเขตเทศบาล

40,000

เขตเทศบาล

สํานักปลัดฯ

2 โครงการปRองกันอุบัติเหตุในช&วง
เทศกาลสําคัญ

จัดตั้งกองอํานวยการปRองกันและลดอุบัติ
เหตุ ในช&วงเทศกาลป<ใหม&และวันสงกรานตL

20,000

เขตเทศบาล

สํานักปลัดฯ

4 โครงการปRองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

ปRองกันและช&วยเหลือผู/ประสบภัยใน
พื้นที่เทศบาล

50,000

เขตเทศบาล

สํานักปลัดฯ

5 โครงการจัดซื้ออุปกรณLในการดับเพลิง

จัดซื้อถังเคมีดับพลิง สายดับเพลิง ฯลฯ

200,000 อาคารงานปRองกันฯ สํานักปลัดฯ
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แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ
ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการบริหารจัดการของเทศบาลและการพัฒนาองคกร
7.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
6 ปรับปรุงซ&อมแซมครุภัณฑLและเครื่องมือ ปรับปรุงซ&อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑL
เครื่องใช/
ต&างๆในงานปRองกัน
7 ก&อสร/างโครงสร/างเหล็กหลังคาแผ&นเหล็ก
รีดลอนหน/าอาคารงานปRองกันฯ
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560)
กรณีโอนตั้งจายเป$นรายการใหม

รวม

7

งบประมาณ
สถานที่
หน&วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
(บาท)
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
250,000 อาคารงานปRองกันฯ สํานักปลัดฯ            

ก&อสร/างโครงสร/างเหล็กหลังคาแผ&นเหล็กรีด
2,300,000 อาคารงานปRองกันฯ สํานักปลัดฯ
ลอน (METAL SHEET) มีความกว/างรวมไม&
(กันเงิน/ขยาย
น/อย กว&า 21.00 เมตร ความยาวรวมไม&น/อย เวลาเบิกจ&ายเงิน)
กว&า 21.50 เมตร โดยแยกเป]นห/องสํานักงาน
1 ห/อง ห/องเก็บของ 2 ห/อง ห/องพักพนักงานฯ
5 ห/อง

     

2,875,000
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แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ
ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการบริหารจัดการของเทศบาลและการพัฒนาองคกร
7.3 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

1 ปรับปรุงซ&อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑL
ต&าง ๆ ภายในหน&วยงาน

รวม

1

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
ปรับปรุงซ&อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑL
ต&าง ๆ ของกองการศึกษา

งบประมาณ
สถานที่
หน&วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
(บาท)
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
70,000 สํานักงานเทศบาล กองการศึกษา            
และศูนยLพัฒนาเด็กเล็ก

70,000
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แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ
ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการบริหารจัดการของเทศบาลและการพัฒนาองคกร
7.4 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

1 ปรับปรุงซ&อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑL
ต&าง ๆ ภายในหน&วยงาน

รวม

1

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
ปรับปรุงซ&อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑL
ต&าง ๆ กองสาธารณสุข ฯ

งบประมาณ
สถานที่
หน&วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
(บาท)
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
40,000 สํานักงานเทศบาล กองสาธารณสุขฯ            

40,000
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แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ
ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการบริหารจัดการของเทศบาลและการพัฒนาองคกร
7.5 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

1 ปรับปรุงซ&อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑL
ต&าง ๆ ภายในหน&วยงาน

รวม

1

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
1.ปรับปรุงซ&อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑL
ต&าง ๆ ของกองช&าง
2.ปรับปรุงซ&อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑL
ต&าง ๆ กองสาธารณสุข ฯ

งบประมาณ
สถานที่
หน&วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
(บาท)
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
90,000 สํานักงานเทศบาล
กองช&าง
           
50,000

สํานักงานเทศบาล กองสาธารณสุขฯ            

140,000
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แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ
ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการบริหารจัดการของเทศบาลและการพัฒนาองคกร
7.6 แผนงานสร/างความเข/มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
สํารวจข/อมูลและจัดเก็บข/อมูลพื้นฐานของ
เทศบาล จํานวน 1 ครั้ง

งบประมาณ
(บาท)
10,000

สถานที่
ดําเนินการ
เขตเทศบาล

หน&วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา
   

2 จัดทําแผนชุมชน

จัดทํา/ปรับปรุงแผนชุมชน จํานวน 1 ครั้ง

20,000

เขตเทศบาล

กองการศึกษา

3 เสริมสร/างศักยภาพชุมชน

อบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานให/กับคณะ
กรรมการชุมชนในเขตเทศบาล

300,000

เขตเทศบาล

กองการศึกษา

4 โครงการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณ
ประโยชนLเหล&ากาชาดจังหวัด
อ&างทอง

อุดหนุนเหล&ากาชาดจังหวัดอ&างทอง

1 สํารวจข/อมูลพื้นฐานของเทศบาล

รวม

4

8,000

เหล&ากาชาด กองสาธารณสุขฯ
จังหวัดอ&างทอง

 
        

       

338,000
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แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ
ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการบริหารจัดการของเทศบาลและการพัฒนาองคกร
7.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

1 อุดหนุนตามโครงการรัฐพิธีของอําเภอ
วิเศษชัยชาญ

2 ปรับปรุงซ&อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑL
ต&าง ๆ ภายในหน&วยงาน

รวม

2

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
งบประมาณ
สถานที่
หน&วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
จากโครงการ
(บาท)
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
อุดหนุนอําเภอวิเศษชัยชาญตามกิจกรรม
10,000 อําเภอวิเศษชัยชาญ สํานักปลัดฯ
 
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม และ
12 สิงหาคม
ปรับปรุงซ&อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑL
ต&าง ๆ ของงานส&งเสริมการท&องเที่ยว

30,000

สํานักงานเทศบาล
และศูนยLบริการ
การท&องเที่ยว

สํานักปลัด ฯ

           

40,000
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แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ
ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการบริหารจัดการของเทศบาลและการพัฒนาองคกร
7.8 แผนงานการพาณิชยL
ที่

โครงการ

1 ปรับปรุงซ&อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑL
ต&าง ๆ ภายในหน&วยงาน

รวม

1

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
ปรับปรุงซ&อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑL
ต&าง ๆ ของกองสาธารณสุข ฯ

งบประมาณ
สถานที่
หน&วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
(บาท)
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10,000 สํานักงานเทศบาล กองสาธารณสุขฯ            

10,000
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แบบ ผด.02/1
บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไม(ได)ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท)องถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ
1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

ครุภัณฑ

1 เครื่องป./มน้ํา

รวม

รายละเอียดของครุภัณฑ
เครื่องป./มน้ําอัตโนมัติ แรงดันคงที่ มีกําลังไฟไม$
น8อยกว$า 400 วัตต ระยะดูดไม$น8อยกว$า 8 เมตร
ระยะส$งไม$น8อยกว$า 20 เมตร ขนาดท$อส$ง
ไม$น8อยกว$า 1 นิ้ว

1

งบประมาณ
สถานที่
หน$วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
(บาท)
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
14,000 สํานักงานเทศบาล สํานักปลัด ฯ
 

14,000
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แบบ ผด.02/1
บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไม(ได)ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท)องถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ
1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

ครุภัณฑ

1 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส$วน

รวม

1

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส$วน ชนิดตั้งพื้นหรือ 32,400
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000
BTU จํานวน 1 ตัว

สถานที่
ดําเนินการ
อาคารงาน
ปAองกันฯ

หน$วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด ฯ
    

32,400
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แบบ ผด.02/1
บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไม(ได)ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท)องถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ
1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
1.3 แผนงานการศึกษา
ที่

ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
สถานที่
หน$วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
(บาท)
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
29,500 สํานักงานเทศบาล กองการศึกษา
   

1 โตGะทํางานเหล็ก

โตGะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 5 ตัว

2 เก8าอี้สํานักงาน

เก8าอี้สํานักงาน พนักพิงเตี้ย ระบบไฮโดรลิค ปรับ
ระดับสูงต่ํา ขาเหล็กชุบโครเมียม จํานวน 6 ตัว

21,000

สํานักงานเทศบาล กองการศึกษา

   

3 โตGะวางคอมพิวเตอร

โตGะวางคอมพิวเตอร ขนาด 120 ซม. ปLดผิว
เมลามีน จํานวน 1 ตัว

3,500

สํานักงานเทศบาล กองการศึกษา

   

4 พัดลมติดผนัง

พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว ปรับ 3 ระดับ
จํานวน 4 ตัว

8,400

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

   

5 ชุดโตGะเก8าอี้อาหาร

ชุดโตGะ เก8าอี้อาหาร ประกอบด8วยโตGะ (โตGะหน8า
ขาว) หน8าโฟเมก8า จํานวน 1 ตัว เก8าอี้นั่งยาว
จํานวน 2 ตัว จํานวน 3 ชุด

14,700

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

   

รวม

5

77,100
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แบบ ผด.02/1
บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไม(ได)ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท)องถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ
2. ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนส(ง
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

ครุภัณฑ

1 รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล8อ
แบบอัดท8าย
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560)
กรณีโอนตั้งจายเป$นรายการใหม

รวม

1

รายละเอียดของครุภัณฑ
รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล8อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม$ต่ํากว$า 6,000 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไม$ต่ํากว$า 170 กิโลวัตต
จํานวน 1 คัน

งบประมาณ
สถานที่
หน$วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
(บาท)
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2,400,000 สํานักงานเทศบาล กองสาธารณสุขฯ      
(กันเงิน/ขยาย
เวลาเบิกจ$ายเงิน)

2,400,000
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แบบ ผด.02/1
บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไม(ได)ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท)องถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ
3. ประเภทครุภัณฑการศึกษา
3.1 แผนงานการศึกษา
ที่

ครุภัณฑ

1 โตGะและเก8าอี้สําหรับเด็กเล็ก

รวม

1

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
สถานที่
หน$วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
(บาท)
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
   
โตGะนักเรียนและเก8าอี้สําหรับเด็กเล็ก ประกอบด8วย 28,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
โตGะขนาด 60x120x55 เซนติเมตร จํานวน 1 ตัว
พร8อมเก8าอี้ จํานวน 6 ตัว จํานวน 20 ชุด

28,000
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แบบ ผด.02/1
บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไม(ได)ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท)องถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ
4. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
สถานที่
หน$วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
(บาท)
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
17,000 สํานักงานเทศบาล
กองคลัง
   

1 เครื่องคอมพิวเตอร all in one
สําหรับงานสํานักงาน

เครื่องคอมพิวเตอร all in one สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 ชุด

2 เครื่องสํารองไฟฟAา

เครื่องสํารองไฟฟAา 800VA จํานวน 1 เครื่อง

2,500

สํานักงานเทศบาล

กองคลัง

   

3 ชุดระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร

ชุดระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร
จํานวน 1 ชุด

3,800

สํานักงานเทศบาล

กองคลัง

   

4 ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน

ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน จํานวน 1 ชุด

11,000

สํานักงานเทศบาล

กองคลัง

   

5 ชุดโปรแกรมปAองกันไวรัส

ชุดโปรแกรมไวรัส จํานวน 1 ชุด

700

สํานักงานเทศบาล

กองคลัง

   

รวม

5

35,000

40

แบบ ผด.02/1
บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไม(ได)ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท)องถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ
4. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
สถานที่
หน$วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
(บาท)
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
17,000 อาคารงานปAองกันฯ สํานักปลัด ฯ
   

1 เครื่องคอมพิวเตอร all in one
สําหรับงานสํานักงาน

เครื่องคอมพิวเตอร all in one สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 ชุด

2 เครื่องสํารองไฟฟAา

เครื่องสํารองไฟฟAา 800VA จํานวน 1 เครื่อง

2,500

อาคารงานปAองกันฯ สํานักปลัด ฯ

   

3 ชุดระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร

ชุดระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร
จํานวน 1 ชุด

3,800

อาคารงานปAองกันฯ สํานักปลัด ฯ

   

4 ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน

ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน จํานวน 1 ชุด

11,000

อาคารงานปAองกันฯ สํานักปลัด ฯ

   

5 ชุดโปรแกรมปAองกันไวรัส

ชุดโปรแกรมไวรัส จํานวน 1 ชุด

700

อาคารงานปAองกันฯ สํานักปลัด ฯ

   

6 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา
ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 1 ชุด

7,900

อาคารงานปAองกันฯ สํานักปลัด ฯ

   

รวม

6

42,900

41

แบบ ผด.02/1
บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไม(ได)ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท)องถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ
4. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
4.3 แผนงานการศึกษา
ที่

ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
สถานที่
หน$วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
(บาท)
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
17,000 สํานักงานเทศบาล กองการศึกษา
   

1 เครื่องคอมพิวเตอร all in one
สําหรับงานสํานักงาน

เครื่องคอมพิวเตอร all in one สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 ชุด

2 เครื่องสํารองไฟฟAา

เครื่องสํารองไฟฟAา 800VA จํานวน 1 เครื่อง

2,500

สํานักงานเทศบาล กองการศึกษา

   

3 ชุดระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร

ชุดระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร
จํานวน 1 ชุด

3,800

สํานักงานเทศบาล กองการศึกษา

   

4 ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน

ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน จํานวน 1 ชุด

11,000

สํานักงานเทศบาล กองการศึกษา

   

5 ชุดโปรแกรมปAองกันไวรัส

ชุดโปรแกรมไวรัส จํานวน 1 ชุด

700

สํานักงานเทศบาล กองการศึกษา

   

6 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา
ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 1 ชุด

7,900

สํานักงานเทศบาล กองการศึกษา

   

รวม

6

42,900

42

แบบ ผด.02/1
บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไม(ได)ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท)องถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ
4. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
4.4 แผนงานสร8างความเข8มแข็งของชุมชน
ที่

ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
สถานที่
หน$วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
(บาท)
ดําเนินการ
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
17,000 สํานักงานเทศบาล กองการศึกษา
   

1 เครื่องคอมพิวเตอร all in one
สําหรับงานสํานักงาน

เครื่องคอมพิวเตอร all in one สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 ชุด

2 เครื่องสํารองไฟฟAา

เครื่องสํารองไฟฟAา 800VA จํานวน 1 เครื่อง

2,500

สํานักงานเทศบาล กองการศึกษา

   

3 ชุดระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร

ชุดระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร
จํานวน 1 ชุด

3,800

สํานักงานเทศบาล กองการศึกษา

   

4 ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน

ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน จํานวน 1 ชุด

11,000

สํานักงานเทศบาล กองการศึกษา

   

5 ชุดโปรแกรมปAองกันไวรัส

ชุดโปรแกรมไวรัส จํานวน 1 ชุด

700

สํานักงานเทศบาล กองการศึกษา

   

6 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา
ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 1 ชุด

7,900

สํานักงานเทศบาล กองการศึกษา

   

รวม

6

42,900

43

