
 

 

ประกาศเทศบาลตําบลเนินฆ�อ 

เร่ือง   ประกาศใช�แผนการดําเนินงานประจําป�งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕62 

---------------------------- 

  ด�ว ย เทศบาล ตําบล เนินฆ�อ   ได�จ ัด ทําแผนการ ดํา เน ิน งานประจําป�งบประมาณ    
พ.ศ. ๒๕62 ซึ่งมีจุดมุ*งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่จะ
ดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลเนินฆ�อ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 โดยผ*าน
กา รพิจ า รณาจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเนินฆ�อ เ มื ่อ ว ันพุธ ที ่ 31  ต ุล า คม  ๒๕61      
เรียบร�อยแล�ว พร�อมท้ังเสนอร*างแผนดําเนินงานดังกล*าวให�คณะผู�บริหารท�องถ่ินประกาศเป:นแผนการ
ดําเนินงานประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  และประกาศให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบโดยท่ัวกัน 

 อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว*าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค<กรปกครอง
ส*วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 ข�อ 27 เทศบาลตําบลเนินฆ�อ         
จึงประกาศเป:นแผนการดําเนินงานประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  ต้ังแต*บัดนี้เป:นต�นไป  

 จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ ณ วันท่ี  8  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕61 
 

                (นายกฤษฎา  ดวงแก�ว) 
                                นายกเทศมนตรีตําบลเนินฆ�อ   
 
 
                                    



คํานํา 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน   
พ.ศ. 2548 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ได�กําหนดให�ท�องถ่ินจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป3 
และแผนการดําเนินงาน สําหรับแผนการดําเนินงานนั้น จะจัดหมวดหมู�ให�สอดคล�องกับยุทธศาสตร�และแนว
ทางการพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ท่ีกําหนดไว�ในแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา  ซ่ึงมีจุดมุ�งหมายเพ่ือ
แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินประจําป3งบประมาณนั้น 

    แผนการดําเนินงานเป>นเอกสารท่ีระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ภายในป3งบประมาณนั้น 
ซ่ึงทําให�แนวทางในการดําเนินงานในป3งบประมาณนั้นขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน มีความชัดเจนในการ
ดําเนินงาน จะทําให�การติดตามและประเมินผลเม่ือสิ้นป3มีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

    หวังเป>นอย�างยิ่งว�าการจัดทําแผนการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเนินฆ�อ จะเป>นคู�มือในการ
พัฒนาเพ่ือให�เกิดประโยชน�และบรรลุผลต�อการพัฒนาเทศบาล และเกิดประโยชน�สูงสุดแก�ประชาชนและความ
เจริญก�าวหน�าอย�างยั่งยืน สมดุลตลอดจนสนองตอบต�อความต�องการของประชาชนในท�องถ่ินอย�างแท�จริง   
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา 
สํานักงานเทศบาลตําบลเนินฆ�อ 
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ส�วนท่ี   1 
บทนํา 

************** 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

พ.ศ. 2548  และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ๒๕59 กําหนดให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะต�องจัดทํา
แผนการดําเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ซ่ึงเป5นแผนท่ีแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา
และกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินประจําป9งบประมาณนั้น 
               แผนการดําเนินงาน  หมายถึง แผนการดําเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมด ในพ้ืนท่ีขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน ของป9งบประมาณนั้น  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งข้ึน ลดความซํ้าซ�อนของโครงการ มีการ
ประสานและบูรณาการทํางานกับหน�วยงานและจําแนกรายละเอียดต�างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการ
ดําเนินงาน 
               แผนการดําเนินงานจะเป5นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผู�บริหารท�องถ่ิน เพ่ือ
ควบคุมการดําเนินงานให�เป5นไปอย�างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  ในการจัดทําแผนการดําเนินงานของ
เทศบาลตําบลเนินฆ�อ ส�วนหนึ่งมาจากแผนงานโครงการท่ีปรากฏในงบประมาณรายจ�ายประจําป9 และส�วนหนึ่ง
เป5นโครงการท่ีหน�วยงานส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน�วยงานอ่ืนจะต�องดําเนินการในพ้ืนท่ีของ
เทศบาลตําบลเนินฆ�อ 

วัตถุประสงค�ของแผนการดําเนินงาน 
1. เพ่ือแสดงถึงแผนงาน โครงการ กิจกรรม เปGาหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ และ

ระยะเวลาท่ีชัดเจน ท่ีจะดําเนินการในพ้ืนท่ีและในป9งบประมาณนั้นๆ 
2. เพ่ือควบคุมการดําเนินงานตามแผนท่ีวางไว�เป5นไปอย�างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมี

ความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 
3. เพ่ือเป5นเครื่องมือในการตรวจสอบวัดความสําเร็จและล�มเหลวของการดําเนินกิจกรรม/

โครงการ และสามารถติดตามประเมินผลการดําเนินงานท่ีให�เป5นไปตามข้ันตอนท่ีกําหนดไว�อย�างถูกต�อง และมี
การใช�ทรัพยากรอย�างเหมาะสมหรือไม� 

ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
ข้ันตอนท่ี  1 การเก็บรวบรวมข$อมูล 
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท�องถ่ิน เก็บรวบรวมข�อมูลโครงการ/กิจกรรมท่ีจะมีการ

ดําเนินการจริงในพ้ืนท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ซ่ึงจะมีท้ังโครงการ กิจกรรมขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
ดําเนินการเอง  จากงบประมาณรายจ�ายประจําป9ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน รวมท้ังเงินอุดหนุนท่ีองค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินอุดหนุนให�หน�วยงานอ่ืนดําเนินการ และโครงการ กิจกรรมท่ีหน�วยงานอ่ืนจะเข�ามา
ดําเนินการในพ้ืนท่ีขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินนั้น ๆ โดยข�อมูลดังกล�าวอาจตรวจสอบได�จากหน�วยงานใน
พ้ืนท่ี และตรวจสอบจากแผนการดําเนินงานพัฒนาจังหวัด/อําเภอ แบบบูรณาการ  

ข้ันตอนท่ี 2  การจัดทําร�างแผนการดําเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท�องถ่ิน จัดทําร�างแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท�องถ่ิน  โดยพิจารณาจัดหมวดหมู�ให�สอดคล�องกับยุทธศาสตร�และแนวทางการพัฒนาของท�องถ่ิน
กําหนดไว�ในแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน โดยมีเค�าโครงแผนการดําเนินงานดังนี้ 
 



2 
 

 

            ส�วนท่ี 1   บทนํา  
                           -บทนํา                     
                           -วัตถุประสงค�ของแผนการดําเนินงาน 
                           -ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
                           -ประโยชน�ของแผนการดําเนินงาน 
             ส�วนท่ี 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม                                         
                          -บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ  
                          -บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                      

ข้ันตอนท่ี 3 การประกาศใช$แผนการดําเนินงาน  
คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินพิจารณาร�างแผนการดําเนินงาน  แล�วเสนอผู�บริหารท�องถ่ิน 

เพ่ือประกาศใช�เป5นแผนการดําเนินงาน ให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจัดทําประกาศขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน เรื่อง  แผนการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเนินฆ�อ ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2562 และปLด
ประกาศโดยเปLดเผยภายใน 15 วันนับแต�วันท่ีประกาศ เพ่ือให�ประชาชนในท�องถ่ินรับทราบโดยท่ัวกันและต�อง
ปLดประกาศไม�น�อยกว�าสามสิบวัน  

ประโยชน�ของแผนการดําเนินงาน 
1. เป5นเครื่องมือในการบริหารแผนงาน/โครงการให�บรรลุเปGาหมาย วัตถุประสงค�อย�างมี

ประสิทธิภาพประหยัดท้ังเวลา บุคลากร ทรัพยากรต�าง ๆ 
2. ทําให�ทราบถึงแนวทางการใช�ทรัพยากรต�างๆ ในการบริหารอย�างมีประสิทธิภาพ 
3. ช�วยในการประสานงานและบูรณาการการทํางานร�วมกันระหว�างหน�วยงานในเทศบาลและ

ระหว�างเทศบาลกับองค�กรอ่ืนๆ 
4. ทําให�การบริหารงบประมาณรายจ�ายเกิดประสิทธิภาพ เป5นไปตามแผนท่ีกําหนดไว�และ

แสดงถึงความเก่ียวเนื่องกันระหว�างแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป9 (พ.ศ. 2561-2564) และแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป9 
(พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 ในการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2562 

5. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสามารถทําได�ง�ายและมีประสิทธิภาพมากข้ึน          
แนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
  แผนการดําเนินงานเป5นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผู�บริหารท�องถ่ิน เพ่ือควบคุม
การดําเนินงานให�เป5นไปเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังยังเป5นเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงาน 
และการประเมินผล ดังนั้นแผนการดําเนินงาน  จึงมีแนวทางในการจัดทํา ดังนี้ 

1.       เป5นแผนท่ีแยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป5นแผนดําเนินงาน (Action Plan) 
2.       จัดทําหลังจากท่ีได�มีการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําป9แล�ว 
3.       แสดงถึงเปGาหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาท่ีชัดเจน และแสดงถึง

การดําเนินงานจริง 
4.       เป5นการรวบรวมข�อมูลจากทุกหน�วยงานท่ีจะเข�ามาดําเนินการในพ้ืนท่ีองค�กรปกครอง

ส�วนท�องถ่ิน 

สรุป 
        การจัดทําแผนการดําเนินงานเป5นส�วนหนึ่งของการวางแผนการพัฒนาของเทศบาลตําบลเนินฆ�อ 

โดยมีความสอดคล�องกับยุทธศาสตร�การพัฒนา แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป9 รวมท้ังสอดคล�องและเชื่อมโยงกับ
งบประมาณรายจ�ายประจําป9 และสอดคล�องกับแผนการดําเนินงานของหน�วยงานอ่ืน ท่ีต�องดําเนินการในพ้ืนท่ี
ของเทศบาลตําบลเนินฆ�อ ในป9งบประมาณ พ.ศ. 2562 



จํานวนโครงการ คิดเป�นร�อยละของ จํานวน คิดเป�นร�อยละของ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 5 7.25 630,000        2.87
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 16 23.19 5,767,300     26.24
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านเศรษฐกิจและส2งเสริมการท2องเที่ยวตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 6 8.70 1,090,000     4.96
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนา ภูมิป9ญญาท�องถิ่น กีฬา และสวัสดิการสังคม 20 28.99 11,502,966   52.33
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร�อยในชุมชน 5 7.25 680,000        3.09
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการเมืองการบริการและการบริหารองคกรตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

17 24.64 2,312,500     10.52

รวมทั้งสิ้น 69 100.00 21,982,766  100.00

3

ยุทธศาสตร./แนวทาง

ส1วนที่  2
สรุปงบหน�าแผนการดําเนินงาน ประจําป3งบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลเนินฆ�อ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง



แบบ ผด.01

จํานวนโครงการ คิดเป�นร�อยละของ จํานวน คิดเป�นร�อยละของ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

ยุทธศาสตร.ที่ 1 ยุทธศาสตร.การพัฒนาด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
1.1 แผนงานสาธารณสุข 2 2.90 210,000        33.33
1.2 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 3 4.35 420,000        66.67

รวม 2 แผนงาน 5 7.25 630,000       100.00
ยุทธศาสตร.ที่ 2 ยุทธศาสตร.การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 14 87.50 4,689,900     81.32
2.2 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 1 6.25 900,000        15.61
2.3 แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 1 6.25 177,400        3.08

รวม 3 แผนงาน 16 100.00 5,767,300    100.00
ยุทธศาสตร.ที่ 3 ยุทธศาสตร.การพัฒนาด�านเศรษฐกิจและส1งเสริมการท1องเที่ยวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.1 แผนงานการเษตร 2 33.33 130,000        1.13
3.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 3 50.00 860,000        7.48
3.3 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 1 16.67 100,000        0.87

รวม 3  แผนงาน 6 100 1,090,000    9.48

4

ยุทธศาสตร./แนวทาง

ส1วนที่  2
บัญชีสรุปจํานวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําป3งบประมาณ พ.ศ.  2562
เทศบาลตําบลเนินฆ�อ  อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง



จํานวนโครงการ คิดเป�นร�อยละของ จํานวน คิดเป�นร�อยละของ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

ยุทธศาสตร.ที่ 4 ยุทธศาสตร.การพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนา ภูมิปBญญาท�องถิ่น กีฬา และสวัสดิการสังคม 
4.1 แผนงานงบกลาง 4 20.00 7,936,000     68.99
4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห 3 15.00 210,000        1.83
4.3 แผนงานการศึกษา 5 25.00 2,505,966     21.79
4.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 7 35.00 590,000        5.13
4.5 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 5.00 261,000        2.27

รวม 5 แผนงาน 20 100.00 11,502,966  100.00
ยุทธศาสตร.ที่ 5  ยุทธศาสตร.การพัฒนาด�านการบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร�อยในชุมชน
5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 60.00 230,000        33.82
5.2 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 1 20.00 150,000        22.06
5.3 แผนงานงบกลาง 1 20.00 300,000        44.12

รวม 3 แผนงาน 5 100.00 680,000       100.00
ยุทธศาสตร.ที่ 6 ยุทธศาสตร.การพัฒนาด�านการเมืองการบริการและการบริหารองค.กรตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 5 29.41 435,000        18.81
6.1 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 3 17.65 520,000        22.49
6.3 แผนงานเคหะและชุมชน 1 5.88 1,000,000     43.24
6.4 แผนงานศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ 5 29.41 100,000        4.32
6.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 5.88 10,000          0.43
6.6 แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 2 11.76 247,500        10.70

รวม 6 แผนงาน 17 100.00 2,312,500    100.00
 รวม 6 ยุทธศาสตร. 11 แผนงาน 69 21,982,766  

5

ยุทธศาสตร./แนวทาง



รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.

ก.
ย.

1 โครงการรณรงค� ป!องกันและ 1.ควบคุมและป!องกันโรคติดต'อ เช'น 100,000  ตําบลเนินฆ-อ กองสาธารณสุข
ควบคุมโรคติดต'อในพื้นที่เทศบาล  ไข-เลือดออก ไวรัสซิกา งบเทศบัญญัติ 9 หมู'บ-าน ร'วมกับ อสม.

2. ประสานงานกับโรงเรียนเพื่อพ'นหมอกควันกําจัด หน-าที่ 75 ทั้ง 9 หมู'บ-าน
ยุงลาย
3. จัดซื้อทรายเพื่อรณรงค�กําจัดลูกน้ํายุงลายใน
โรงเรียน วัด และเคาะประตูบ-านแจกทราย ทําลาย
แหล'งเพาะพันธ� พ'นหมอกควันกําจัดยุงลายในกรณีมีการระบาด
4. สํารวจลูกน้ํายุงลายหาค'า HI/CI

2 โครงการสัตว�ปลอดโรค 1.ประชุมคณะทํางานและประชาสัมพันธ�สร-างความ 110,000  ตําบลเนินฆ-อกองสาธารณสุข
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ-า ตระหนักเรื่องโรคพิษสุนัขบ-า งบเทศบัญญัติ 9 หมู'บ-าน ร'วมกับ อสม.

2.สํารวจข-อมูลจํานวนสุนัขและแมวจรจัดทุกหมู'บ-าน หน-าที่ 75 ทั้ง 9 หมู'บ-าน
ในพื้นที่ตําบลเนินฆ-อโดย อสม.ประจําหมู'บ-าน
3.จัดซื้อวัคซีน/วัสดุอุปกรณ�/ประชาสัมพันธ� 
โรคพิษสุนัขบ-า
4.จัดฝCกอบรมให-ความรู-แก'อาสาปศุสัตว� และดําเนิน
การฉีดวัคซีนโรคพิษสุตนัขบ-านและทําหมัน 210,000  
5. ตรวจประเมินผลการดําเนินโครงการ และสรุปผล

     1.1 แผนงานสาธารณสุข

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเนินฆ�อ  อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง

หน'วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

6

แบบ ผด.02

ภายใต-ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาด-านสาธารณสุขและสิ่งแวดล-อม

สถานที่
ดําเนินการ

ลําดับ
ที่

งบประมาณ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.

ก.
ย.

1 โครงการ 3 R รักษ�บ-าน ชุมชน องค�กร 1.สํารวจกลุ'มเป!าหมาย/ประชาสัมพันธ� สร-างความรู- 70,000       ตําบลเนินฆ-อ สาธารณสุข
ความเข-าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ งบเทศบัญญัติ
2.จัดอบรมให-ความรู- 1 ครั้งเรื่องการทิ้งขยะและคัดแยกขยะ หน-า 88
การบริหารจัดการขยะตามนดยบายจังหวัดสะอาด ประเทศ
ไทยไร-ขยะ และหลัก 3 Rs (Reduce, Reuse, Recycle)

2 โครงการชุมชนรณรงค�ลดขยะต-นทาง 1.สํารวจกลุ'มเป!าหมาย/ประชาสัมพันธ� สร-างความรู- 50,000       ตําบลเนินฆ-อ สาธารณสุข
ความเข-าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะในครัวเรือน งบเทศบัญญัติ
2.จัดอบรมให-ความรู- 1 ครั้ง เรืองการบริหารจัดการขยะ หน-า 89
ต-นทางและกระบวนการจัดากรขยะอินทรีย� ขยะรีไซเคิล
ขยะอันตราย ขยะทั่วไป
3.กลุ'มเป!าหมายดําเนินการคัดแยกขยะในครัวเรือน 
4.คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผล/รายงาน

3 โครงการวัยใสรักสะอาด 1.แต'งตั้งคณะทํางาน/ประชุมกําหนดหลักเกณฑ�การให- 300,000     ตําบลเนินฆ-อ สาธารณสุข
คะแนน/ประชาสัมพันธ�เชิญชวนเข-าร'วมกิจกรรม งบเทศบัญญัติ
2.สนับสนุนกิจกรรมกลุ'มเยาวชนและประชาชน หน-า 90
ทั้ง 9 หมู'บ-านในการพัฒนาหมู'บ-านโดยตัดหญ-าและเก็บ
ขยะสองข-างทางถนนภายในหมู'บ-านเดือนละ 1 ครั้ง 420,000  
3. สนับสนุนกิจกรรมกลุ'มเยาวชนและประชาชน
พัฒนาแหล'งท'องเที่ยวสะพานรักษ�แสม
4. กิจกรรมประเมินวัยใสรักสะอาด

โครงการ/กิจกรรม
หน'วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561ลําดับ
ที่

สถานที่
ดําเนินการ

7

     1.2 แผนงานสร-างความเข-มแข็งของชุมชน

งบประมาณ



รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค. ก.
ย.

1 โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุไฟฟ%าเพื่อใช( 330,000     หมู.ที่ 1-9 กองช.าง
ซ.อมแซมไฟสาธารณะในพื้นที่เทศบาล งบเทศบัญญัติ

หน(า 86

2 โครงการขยายเขตระบบจําหน.ายไฟฟ%าพร(อม 700,000     หมู.ที่ 5, 7 กองช.าง

สายพาดดับและโคมไฟฟ%าสาธารณะถนน งบเทศบัญญัติ
สายหนองแพงพวย-จํารุง หมู.ที่ 5-7 หน(า 86

3 โครงการขยายเขตไฟฟ%าแรงต่ําและย(ายเสา หมู.ที่ 7 กองช.าง
ไฟฟ%าพร(อมสายพาดดับติดตั้งโคมไฟรายทาง งบเทศบัญญัติ
ซอยชาวสวน 7 หมู. 7 หน(า 86

4 โครงการขยายเขตไฟฟ%าแรงต่ํา พร(อมสาย หมู.ที่ 7 กองช.าง
พาดดับและโคมไฟฟ%าสาธารณะสายซอย 4 งบเทศบัญญัติ
เชื่อมซอย 2 หมู.ที่ 7 หน(า 86

5 โครงการขยายเขตไฟฟ%าแรงต่ํา พร(อมติดตั้ง หมู.ที่ 4 กองช.าง
โคมไฟสาธารณะ บริเวณสายซอยส.องแสง 2 งบเทศบัญญัติ
หมู. 4 หน(า 86

8

ขยายเขตระบบจําหน.ายไฟฟ%าโดยป?กเสา คอร. แรงต่ํา 
พาดสายอลูมิเนียมหุ(มฉนวน และติดตั้งไฟสาธารณะ และ
ติดตั้งล.อฟ%าแรงต่ํา

     2.1 แผนงานเคหะและชุมชน     2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ขยายเขตระบบจําหน.ายไฟฟ%าโดยป?กเสา คอร. แรงต่ํา 
พาดสายอลูมิเนียมหุ(มฉนวน และติดตั้งไฟสาธารณะ และ
ติดตั้งล.อฟ%าแรงต่ํา

ขยายเขตระบบจําหน.ายไฟฟ%าโดยป?กเสา คอร. แรงต่ํา 
พาดสายอลูมิเนียมหุ(มฉนวน และติดตั้งไฟสาธารณะ และ
ติดตั้งล.อฟ%าแรงต่ํา

ขยายเขตระบบจําหน.ายไฟฟ%าโดยป?กเสา คอร. แรงต่ํา 
พาดสายอลูมิเนียมหุ(มฉนวน และติดตั้งไฟสาธารณะ และ
ติดตั้งล.อฟ%าแรงต่ํา

สถานที่
ดําเนินการ

เพื่อซ.อมแซมโคมไฟสาธารณะที่ชํารุด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเนินฆ%อ  อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง

ภายใต(ยุทธศาสตรDที่ 2 การพัฒนาด(านโครงสร(างพื้นฐาน

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561หน.วยงาน
รับผิดชอบหลัก



รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค. ก.
ย.

6 โครงการก.อสร(างขยายถนน คสล. บริเวณ 326,000     หมู.ที่ 5 กองช.าง
แยกต(นมะม.วงปGา หมู.ที่ 5 งบเทศบัญญัติ

หน(า 83

7 โครงการก.อสร(างถนน คสล. ซอยเลียบ 570,000     หมู.ที่ 1 กองช.าง
คลอง 1 หมู.ที่ 1 งบเทศบัญญัติ

หน(า 83

8 โครงการก.อสร(างถนน คสล. และซ.อมแซม 140,000     หมู.ที่ 8 กองช.าง

ปรับปรุงสะพานท.าเทียบเรือหลวง หมู.ที่ 8 งบเทศบัญญัติ
หน(า 83

9 โครงการก.อสร(างถนน คสล. สายท.าเรือ 494,000     หมู.ที่ 2 กองช.าง
สะพานเก.า หมู.ที่ 2 (ต.อเนื่อง) งบเทศบัญญัติ

หน(า 83

10 โครงการก.อสร(างถนน คสล. สายเนินฆ(อ 3/7 741,900     หมู.ที่ 3 กองช.าง
 หมู.ที่ 3 งบเทศบัญญัติ

หน(า 83

11 โครงการจัดสร(างป%ายจราจรและ 1.เก็บข(อมูล/ออกแบบประมาณการ/ดําเนินการจัดซื้อจัดจ(าง 312,000     หมู.ที่ 1-9 กองช.าง
วิศวกรรมจราจรในพื้นที่เทศบาล 2.ก.อสร(างป%ายจราจร แบบ น2 แบบ ต1-78 แบบ บ-33 งบเทศบัญญัติ

ป%ายซอย สัญญาณไฟกระพริบ เครื่องหมายจราจร หน(า 84
วิศวกรรมจราจร และ Guard rail ตามแบบมาตรฐาน

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562สถานที่
ดําเนินการ

หน.วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก.อสร(างถนน คสล. สายซอยเนินฆ(อ 3/7 หมู.ที่ 3 ขนาด
กว(าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.15 เมตร พร(อม
ไหล.ทางข(างละ 0.50 เมตร พื้นที่จราจรไม.น(อยกว.า 
1,080 ตารางเมตร

ก.อสร(างถนน คสล. สายท.าเทียบเรือหลวง หมู.ที่ 8 ขนาด
กว(าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร พร(อมไหล.
ทางข(างละ 0.50 เมตร พื้นที่จราจรไม.น(อยกว.า 200 
ตารางเมตร

ก.อสร(างขยายถนน คสล. บริเวณแยกต(นมะม.วงปGา หมู.ที่ 5
 ขนาดกว(างข(าง 1.5 เมตร รวม 3 เมตร ยาว 165 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไม.มีไหล.ทาง พื้นที่จราจรไม.น(อยกว.า 
495 ตารางเมตร

ก.อสร(างถนน คสล. ซอยเลียบคลอง 1 หมู.ที่ 1 โดย
ก.อสร(างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว(าง  5 เมตร  
ยาว 168  เมตร หนา 0.15 เมตร ไม.มีไหล.ทาง พื้นที่
จราจรไม.น(อยกว.า 840 ตารางเมตร

ก.อสร(างถนน คสล. สายท.าเรือสะพานเก.า หมู.ที่ 2 ขนาด
กว(าง 4 เมตร ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. พร(อมไหล.ทาง
ข(างละ 0.50 ม. พื้นที่จราจรไม.น(อยกว.า 720 ตร.ม.

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
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รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค. ก.
ย.

12 โครงการวางท.อระบายน้ําพร(อมบ.อพัก 380,000     หมู.ที่ 5, 7 กองช.าง
และฝา ถนนจํารุง-หนองแพงพวย หมู.ที่ 5,7 งบเทศบัญญัติ

หน(า 84

13 โครงการวางท.อระบายน้ําพร(อมบ.อพัก 466,000     หมู.ที่ 4, 9 กองช.าง
และฝา ถนนสายบ(านไร.-แหลมสน หมู.ที่ 4,9 งบเทศบัญญัติ

หน(า 84

14 โครงการปรับปรุงซ.อมแซมถนนลูกรังที่ 1.ซ.อมแซมถนนลูกรังที่ชํารุดเสียหายในพื้นที่เทศบาล 230,000     ตําบลเนินฆ(อ กองช.าง
ชํารุดในตําบล ทั้ง 9 หมู.บ(าน ให(อยู.ในสภาพสมบูรณDพร(อมใช(งาน  งบเทศบัญญัติ 9 หมู.บ(าน

หน(า 84

4,689,900
     2.2 แผนงานสร(างความเข(มแข็งของชุมชน

1 โครงการพัฒนาหมู.บ(านที่ได(รับรางวัล 1. ปรับปรุงภูมิทัศนDของหมู.บ(านที่ได(รับรางวัล 900,000     หมู.บ(านที่ กองช.าง
จากการประเมินโครงการวัยใส 2. ก.อสร(างที่ดินและสิ่งก.อสร(างอื่น ๆ ที่หมู.บ(านที่ได(รับรางวัล งบเทศบัญญัติ ได(รับรางวัล สาธารณสุข
รักสะอาด ต(องการ หน(า 90 สํานักปลัด

     2.3 แผนงานบริการสาะรณสขุและงานสาะรณสุขอื่น
1 โครงการปรับปรุงต.อเติมตลาด ต.อเติมหลังคาด(านหลังตลาด ขนาดกว(าง 5 เมตร 177,100     ตําบลเนินฆ(อ สาธารณสุข

เศรษฐกิจชุมชนตําบลเนินฆ(อหมู.ที่ 5 ยาว 49 เมตร และเทพื้น คสล. ด(านหน(าและด(านหลัง พื้น งบเทศบัญญัติ
ที่ดําเนินการ 245 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร หน(า 76

10

การวางท.อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส(นผ.านศูนยDกลาง 
0.80 เมตร จํานวน 103 ท.อน พร(อมบ.อพัก คสล. 
สําเร็จรูปพร(อมฝา ขนาดกว(าง 1.20 เมตร ยาว 1.20 
เมตร สูงไม.น(อยกว.า 1.30 เมตร จํานวน 12 จุด

การวางท.อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส(นผ.านศูนยDกลาง 
0.60 เมตร จํานวน 189 ท.อน พร(อมบ.อพัก คสล. 
สําเร็จรูปพร(อมฝา ขนาดกว(าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 
เมตร สูงไม.น(อยกว.า 1.30 เมตร จํานวน 21 จุด

พ.ศ. 2562ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หน.วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2561



รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1  - อบรม ให"ความรู" ฝ&กปฏิบัติ สัมมนา และ/หรือ 80,000        เทศบาล สํานักปลัด
ทัศนศึกษาดูงานให"กับสมาชิกและผู"เข"าร5วมกิจกรรม งบเทศบัญญัติ
 - เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย8 หน"า 94

2 โครงการเกษตรอินทรีย8วิถีพอเพียง 1.อบรม ให"ความรู" ฝ&กปฏิบัติ ให"ทําปุ>ยหมัก/ปุ>ยน้ําหมัก 50,000        เทศบาล สํานักปลัด
ชีวภาพใช"เองในครัวเรือน โดยใช"วัสดุที่มีในพื้นที่ งบเทศบัญญัติ
2. ส5งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวอย5างง5ายไว"ทาน หน"า 94
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

        3.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1 โครงการพัฒนาการท5องเที่ยวใน 1)จัดทําสื่อประชาสัมพันธ8การท5องเที่ยวทางเว็บไซต8 340,000      ตําบลเนินฆ"อ สํานักปลัด

ตําบล Face book เสียงไร"สาย หอกระจายข5าว งบเทศบัญญัติ
และสื่อประชาสัมพันธ8ต5าง ๆ หน"า 60
2.ส5งเสริมกิจกรรมสะพานรักษ8แสม แต5งงานปูแสม 
ปูดํา แข5งขันเรือ
3) ส5งเสริมกิจกรรมตลาดเศรษฐกิจชุมชน

11

หน5วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการ/กิจกรรม
ลําดับ

ที่
พ.ศ. 2561

        3.1 แผนงานการเษตร
พ.ศ. 2562

โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ
ศูนย8บริการและถ5ายทอดเทคโนโลยี
เกษตรประจําตําบล

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเนินฆ%อ  อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง

ยุทธศาสตร8ที่ 3 ยุทธศาสตร8การพัฒนาด"านเศรษฐกิจและส5งเสริมการท5องเที่ยวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สถานที่
ดําเนินการ

งบประมาณ



        3.3 แผนงานสร"างความเข"มแข็งของชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 โครงการอนุรักษ8พันธุกรรมพืชอันเนื่อง ส5งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ8พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 100,000      ตําบลเนินฆ"อ สํานักปลัด
มาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ มาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ งบเทศบัญญัติ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตําบลเนินฆ"อ สํารวจเก็บ หน"า 90
(อพ.สธ.) ตําบลเนินฆ"อ รวบรวมฐานทรพยากรท"องถิ่น กําหนดเขตปกปTก 

ขยายพันธ8กล"าไม" สร"างจิตสํานักการอนุรักษ8ฟVWนฟู จัดทํา
ศูนย8ข"อมูลทรัพยากรท"องถิ่น

12

พ.ศ. 2562ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ
หน5วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2561



รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค. ก.
ย.

1 โครงการจ�ายเบี้ยยังชีพผู#สูงอายุ 6,160,000 9 หมู�บ#าน กองการศึกษา

งบเทศบัญญัติ
หน#า 95

2 โครงการจ�ายเบี้ยยังชีพผู#พิการ 1.สนับสนุนเบี้ยยังชีพให#กับผู#พิการ เป2นเวลา 12 เดือน 1,430,000 9 หมู�บ#าน กองการศึกษา
จํานวน 139 คน  ๆ ละ 800 บาท/เดือน งบเทศบัญญัติ

หน#า 95
3 โครงการจ�ายเบี้ยยังชีพผู#ติดเชื้อเอดส; 1.สนับสนุนเบี้ยยังชีพให#กับผู#ติดเชื้อเอดส; 96,000 9 หมู�บ#าน กองการศึกษา

12 เดือน จํานวน 16 คน  ๆ ละ 500 บาท/เดือน งบเทศบัญญัติ
หน#า 95

4 โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 1. ประชุมคณะทํางาน/ประชาสัมพันธ; 250,000 หมู�ที่ 1-9 กองการศึกษา
ตําบลเนินฆ#อ 2. สมทบงบประมาณจํานวน 1 ส�วน โดยส�งเสริม งบเทศบัญญัติ

ให#ประชาชนมีส�วนร�วมในการจัดบริการสาธารณะ หน#า 96
โดยประชาชนออม 1 ส�วน รัฐบาล 1 ส�วน 7,936,000
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเนินฆ%อ  อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง

ภายใต#ยุทธศาสตร;ที่ 4  การพัฒนาด#านการศึกษา ศาสนา ภูมิปCญญาท#องถิ่น กีฬา และสวัสดิการสังคม
     4.1 แผนงานงบกลาง

หน�วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2562
โครงการ/กิจกรรม

ลําดับ
ที่

งบประมาณ
พ.ศ. 2561

1.สนับสนุนเบี้ยยังชีพให#กับคนชรา แบบขั้นบันได 
จํานวน 12 เดือน อายุ 60-69 ปH 379 คน, อายุ 
70-79 ปH 253 คน, อายุ 80-89 ปH 111  คน 
และอายุ 90 ปHขึ้นไป 20  คน



รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 โครงการพัฒนาเสริมสร#างรายได#ให#กับ 1.จ#างงานเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่ด#อยโอกาสและ 90,000 เทศบาล กองการศึกษา
เด็กนักเรียน นักศึกษาช�วงปJดภาคเรียน ยากจนในช�วงปJดเทอม และวันหยุด งบเทศบัญญัติ

หน#า 78
2 โครงการพัฒนาเสริมสร#างรายได#ให#กับ 1.จ#างงานผู#พิการ ผู#ด#อยโอกาสยากจนเพื่อสร#างรายได# 100,000 เทศบาล กองการศึกษา

ผู#พิการ ผู#ด#อยโอกาสและยากจนหรือตก และลดรายจ�ายในครอบครัว งบเทศบัญญัติ
เกณฑ;การสํารวจ 2.จัดหาอาชีพสําหรับผู#พิการ ผู#ด#อยโอกาส ตาม หน#า 78

ภาระกิจของศูนย;ดํารงธรรม

1 โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนมให#กับ 1.อุดหนุนอาหารเสริมนมให#กับเด็กนักเรียนโรงเรียน 553,124    รร. 3 แห�ง กองการศึกษา
โรงเรียนระดับประถมศึกษาในตําบล ระดับประถมศึกษาในตําบลจํานวน 3 แห�งดังนี้ งบเทศบัญญัติ

 -โรงเรียนวัดจํารุง 45 คน หน#า 73
 -โรงเรียนวัดเนินทราย จําวน 97 คน
 -โรงเรียนวัดถนนกะเพรา จํานวน 144 คน

2 โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนมให#กับ 1. อุดหนุนอาหารเสริมนมให#กับเด็กนักเรียน 121,842 ศูนย;พัฒนา กองการศึกษา
ศูนย;พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล ศูนย;พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล จํานวน 63 คน  งบเทศบัญญัติ เด็กเล็กเทศบาล

260 วัน หน#า 73
3 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให#กับ  1. อุดหนุนอาหารกลางวันให#กับโรงเรียนทั้ง 3 แห�ง 1,144,000 รร. 3 แห�ง กองการศึกษา

โรงเรียนระดับประถมศึกษาในตําบล ในพื้นที่เทศบาลดังนี้ งบเทศบัญญัติ
 -โรงเรียนวัดจํารุง 45 คน หน#า 74

 -โรงเรียนวัดเนินทราย จําวน 97 คน
 -โรงเรียนวัดถนนกะเพรา จํานวน 144 คน 14
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     4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห;

     4.3 แผนงานการศึกษา



รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

4 โครงการสนับสนุนค�าใช#จ�ายการบริหาร 1. เพื่อเป2นค�าอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็กศูนย;พัฒนา 487,000 ศูนย;พัฒนา กองการศึกษา
สถานศึกษา เด็กเล็กเทศบาล จํานวน 65 คน  280 วัน งบเทศบัญญัติ เด็กเล็กเทศบาล

2. สื่อการเรียนการสอน อัตราคนละ 1,700 บาท/ปH หน#า 72
3. ค�าใช#จ�ายในการจัดการศึกษา เป2นค�าหนังสือเรียน 
200 บาท/ปH อุปกรณ;การเรียน 200 บาท/ปH
เครื่องแบบนักเรียน 300 บาท/ปH ค�ากิจกรรมพัฒนา
ผู#เรียน 430 บาท/ปH

5 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อน อบรมให#ความรู#และเพิ่มประสบการณ;, ฝMกปฏิบัติ 200,000    ร.ร.วัดเนินทราย กองการศึกษา
ศูนย;พระมหาชนกในโรงเรียน ให#เด็กและเยาวชนในตําบลได#เสริมสร#างการเรียนรู# งบเทศบัญญัติ ร.ร.วัดถนน

ตามรอยพ�อหลวง กิจกรรมศูนย;การเรียนรู#และการฝMก หน#า 72 กะเพรา
อาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการจัด และ ร.ร.จํารุง
กิจกรรมการปOองกันและแก#ไขปCญหายาเสพติด  2,505,966

1 โครงการส�งเสริมและสนับสนุนการ  1.ส�งเสริมและสนับสนุนการจัดส�ง นักกีฬาเข#าร�วมการ 50,000      ทต.บ#านนา กองการศึกษา
แข�งขันกีฬาระดับตําบล ระดับอําเภอ แข�งขันกีฬาประเภทต�างๆ ฟุตบอล ตะกร#อ วอลเล�ย; งบเทศบัญญัติ ทต.เนินฆ#อ
และระดับจังหวัด เปตอง และชมรมกีฬาอื่นๆ ในตําบล หน#า 91

2 โครงการกีฬาสานสัมพันธ;ท#องถิ่น เพื่อจัดส�งนักกีฬา พนักงาน สมาชิกสภาเทศบาล  30,000      เทศบาลตําบล กองการศึกษา
ผู#บริหารเข#าแข�งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีในระดับ งบเทศบัญญัติ ปากน้ํา

ตําบล อําเภอ จังหวัดและที่องค;กรต�างๆจัดขึ้น หน#า 91 ประแสร;
 และที่เทศบาลเป2นเจ#าภาพ

3 โครงการอนุรักษ;และสืบสานงาน  -เพื่อจัดกิจกรรมอนุรักษ;และสืบสานประเพณีวัน 45,000      เทศบาล กองการศึกษา
ประเพณีวันลอยกระทง ลอยกระทงของท#องถิ่น งบเทศบัญญัติ 9 หมู�บ#าน

หน#า 92 15
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     4.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

     4.3 แผนงานการศึกษา



รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

4 โครงการส�งเสริมและสนับสนุนการจัด  -จัดให#มีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ณ มณฑป 50,000      มณฑป กองการศึกษา
กิจกรรมวันมาฆบูชา เนินฆ#อ งบเทศบัญญัติ เนินฆ#อ

หน#า 92
5 โครงการครอบครัวคุณธรรมนํา 1.จัดกิจกรรมปลูกฝCงคุณธรรมและจริยธรรมให#กับ 250,000    วัด 5 แห�ง กองการศึกษา

สังคมไทยเข#มแข็ง เด็กเยาวชนและครอบครัวในตําบลจํานวน 50 ครัวเรือนงบเทศบัญญัติ ในตําบล
ได#เข#าวัดฟCงธรรมและทํากิจกรรมต�าง ๆ รวมกัน หน#า 91 และสถานที่
เดือนละ 1 ครั้ง สําคัญใน
2.จัดกิจกรรมอบรมให#ความรู#และพาเด็กและครอบครัว จังหวัดระยอง
ที่เข#าร�วมโครงการไปทัศนศึกษาดูงาน 1 ครั้ง

6 โครงการเด็กดีเนินฆ#อ อบรมให#ความรู#คุณธรรม จริยธรรมแก�สภาเด็ก เยาวชน 150,000    เทศบาล กองการศึกษา
มีคุณธรรมและจริยธรรม งบเทศบัญญัติ

หน#า 91
7 โครงการส�งเสริมและสนับสนุนการ ส�งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ;มรดกไทย 15,000      เทศบาล กองการศึกษา

การอนุรักษ;มรดกไทยและเฉลิมพระ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ งบเทศบัญญัติ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน#า 92
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล#าย
วันพระราชสมภพ 2 เมษายน และ
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

590,000

1 โครงการจัดทําตาข�ายกั้นลูกบอลสนาม โดยจัดทําตาข�ายกั้นลูกบองกสนามกีฬาของเทศบาล 261,000 เทศบาล สํานักปลัด
กีฬาของเทศบาลตําบลเนินฆ#อ ตําบลเนินฆ#อ หมู�ที่ 3 งบเทศบัญญัติ

หน#า 63
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     4.5 แผนงานบริหารงานทั่วไป



รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานศูนย# -จัดประชุมคณะกรรมการศูนย#ประสาน 100,000           เทศบาล สํานักปลัด
ปฏิบัติการป,องกันและปราบปรามยาเสพติด และแก.ไขป0ญหายาเสพติด เดือนละ 1 ครั้ง งบเทศบัญญัติ
เทศบาลตําบลเนินฆ.อ (ศป.ปส.ทต.) -ออกค.นหาผู.เสพและผู.ติดยาเสพติด หน.า 67

เพื่ออบรมให.ความรู.ในการบําบัดฟ=>นฟู 
-ออกตรวจเยื่ยมผู.เสพและติดยาเสพติด

2 โครงการทบทวนและพัฒนาเพิ่มศักยภาพ 1.อบรมให.ความรู. ความเข.าใจเกี่ยวกับการ 120,000           เทศบาล สํานักปลัด
อปพร. ป,องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล งบเทศบัญญัติ

จํานวน 40 คน  หน.า 68

3 โครงการความปลอดภัยทางถนนเพื่อป,อง -เพื่อตั้งจุดตรวจอุบัติเหตุและบริการ 10,000             เทศบาล สํานักปลัด
กันและลดอุบัติเหตุในชFวงเทศกาลสําคัญ ทางด.านจราจร ในชFวงเทศกาลปGใหมF งบเทศบัญญัติ

และสงกรานต# หน.า 68
-เพื่อป,องกันเหตุสาธารณภัยและ
อุบัติภัยทางถนนในชFวงเทศกาลฯลฯ 230,000

1 โครงการแขFงขันกีฬาต.านภัยยาเสพติด -จัดกิจกรรมแขFงขันกีฬาต.านภัยยาเสพติด 150,000           เทศบาล กองการศึกษา
เทศบาลตําบลเนินฆ.อ ประจําปG 2562 งบเทศบัญญัติ

หน.า 88
#REF! 17

ลําดั
บที่

หนFวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561
โครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ดําเนินการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเนินฆ%อ  อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง

ภายใต.ยุทธศาสตร#ที่ 5 การพัฒนาด.านการบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร.อยในชุมชน
     5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

     5.2 แผนงานสร.างความเข.มแข็งของชุมชน

งบประมาณ



รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 โครงการบรรเทาความเดือดร.อน 1.จัดหาวัสดุ-อุปกรณ# เพื่อป,องกันและบรรเทา 300,000           หมูFที่ 1-9 สํานักปลัด
บําบัดทุกข#บํารุงสุขให.กับประชาชน ความเดือดร.อน บําบัดทุกข#บํารุงสุข งบเทศบัญญัติ

ของประชาชน หน.า 95

ลําดั
บที่

สถานที่
ดําเนินการ

     5.3 แผนงานงบกลาง

หนFวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณโครงการ/กิจกรรม
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รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค. ก.
ย.

1 โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการ  -ประชุมประชาสัมพันธ%เพื่อกระตุ'นและสร'างแรงจูงใจ 20,000       เทศบาล กองคลัง
จัดเก็บภาษี  -ติดตามเพื่อเพิ่มยอดจํานวนผู'เสียภาษีและยอด งบเทศบัญญัติ

การจัดเก็บภาษีและผู'เสียภาษีรายใหม7 หน'า 65
2 โครงการสํารวจความพึงพอใจของ  -จ'างเหมาหน7วยงานภายนอกมาดําเนินการสํารวจ 25,000       เทศบาล สํานักปลัด

ประชาชนที่มารับบริการ ทต.เนินฆ'อ ความพึงพอใจในงานบริการของเทศบาลตามที่ งบเทศบัญญัติ
เทศบาลกําหนด หน'า 63

3 โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ'าอยู7หัว 20,000       เทศบาล สํานักปลัด
และวันสําคัญที่รัฐบาลกําหนด เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช งบเทศบัญญัติ อําเภอแกลง

12 สิงหามหาราชินี, วันป>ยะมหาราช และวันสําคัญ หน'า 60
4 โครงการต7อเติมและปรับปรุงอาคาร 370,000     เทศบาล กองช7าง

สํานักงานเทศบาล งบเทศบัญญัติ สํานักปลัด
หน'า 63

5 โครงการจัดหาจัดซื้อที่ดินหรือ 1.ศึกษาข'อมูล/เสนอขออนุมัติผู'บริหาร/สภาเทศบาล หมู7ที่ 6 สํานักปลัด
แหล7งน้ําเพื่อพัฒนาเพิ่มศักยภาพน้ํา 2.เสนอหนังสือขอความเห็นชอบให'กู'จากจังหวัด กู'เงินสํานักงาน หมู7ที่ 4, 8, 9 กองคลัง
อุปโภค บริโภค เกษตร ประมง และจัดเตรียมแบบแปลน แผนผังแนวเขต เงินทุนส7งเสริม

3.แต7งตั้งคณะกรรมการ/ประกาศจัดซื้อจัดจ'าง ที่ดินหมู7ที่ 6 กิจการเทศบาล 
1 ไร7 หมู7ที่ 4,8,9 จํานวน 1 แห7งไม7น'อยกว7า 10 ไร7 (ก.ส.ท.)
4.แจ'งขอรับเงินกู'จากสํานักงานเงินทุนส7งเสริมกิจกรรม
เทศบาล

435,000

เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา พร'อมทาสีใหม7 และเปลี่ยน
สายไฟฟJา

สถานที่
ดําเนินการ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2561หน7วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเนินฆ%อ  อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง

ภายใต'ยุทธศาสตร%ที่ 6  การพัฒนาการเมืองการบริการและการบริหารองค%กรตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ
พ.ศ. 2562



1 1. อบรมให'ความรู'กับเด็ก  เยาวชนและประชาชน 200,000     เทศบาล สํานักปลัด
2. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ% งบเทศบัญญัติ

หน'า 89

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 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 1. จัดเวทีประชาคมหมู7บ'านเพื่อทบทวนปรัปรุงแผนชุมชน 20,000       ศาลาหมู7บ'าน กองการศึกษา
ประจําปL 2562 ทั้ง 9 หมู7บ'าน ๆ ละ 1 ครั้ง งบเทศบัญญัติ ทั้ง 9 หมู7 สํานักปลัด
2. จัดเวทีประชาคมตําบล 1 ครั้ง หน'า 89 เทศบาล
3. จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุน 2 ครั้ง เพื่อจัดทํา
ร7างแผนดําเนินงาน 2562 และแผนพัฒนาท'องถิ่นสี่ปL 
(พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม
4. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 2 ครั้ง เพื่อ
พิจารณาร7างแผนดําเนินงาน 2562 และแผนพัฒนา
ท'องถิ่นสี่ปL (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม
5.ประชุมคณะกรรมการติดตามแผน 2 ครั้ง
6. แจกแบบสํารวจความพึงพอใจประชาชนในตําบล
เนินฆ'อทั้ง 9 หมู7บ'าน จํานวน 1 ครั้ง

3 ค7าใช'จ7ายในการดําเนินการเลือกตั้ง จัดหาวัสดุ-อุปกรณ%ในการเลือกตั้ง สท. สว. สส. 300,000     เทศบาล สํานักปลัด
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด (กรณี งบเทศบัญญัติ
แทนตําแหน7งที่ว7าง) หน'า 60

520,000 20

     6.2 แผนงานสร'างความเข'มแข็งของชุมชน

พ.ศ. 2562
โครงการ/กิจกรรม

โครงการจัดประชุมประชาคมเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส7วนร7วม สร'างความรู'
ความเข'าใจการจัดทําแผนพัฒนาหมู7บ'าน
ท'องถิ่น

   หน7วย   
ดําเนินการ

สถานที่
ดําเนินการ

โครงการปกปJองและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย% การปกครอง
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย%ทรง
เปOนประมุข เพื่อเสริมสร'างความ
สมานฉันท%ของศูนย%พระมหาชนก

ลําดับ
ที่

     6.3 แผนงานเคหะและชุมชน

พ.ศ. 2561
งบประมาณ



รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค. ก.
ย.

1 โครงการศึกษาออกแบบระบบชลประทาน 1.เก็บข'อมูลรายละเอียดรูปแบบรายการขอบเขต TOR 1,000,000  เทศบาล กองช7าง
การบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตร ประมง 2.ดําเนินการศึกษาออกแบบระบบชลประทานเชื่อมต7อการ งบเทศบัญญัติ
และอุปโภคบริโภค ส7งน้ําด'วยโรงสูบระบบท7อ /ระบบคลองเป>ด และการสร'าง หน'า 85

ฝาย สระ แหล7งกักเก็บน้ํา เพื่อใช'ในภาคเกษตร ประปา
อุปโภคบริโภค และการปJองกันปTญหาภัยแล'ง/อุทกภัย
3.ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

21

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562สถานที่
ดําเนินการ

   หน7วย   
ดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ลําดับ

ที่



รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1  -สนับสนุนงบประมาณให&กับอําเภอแกลง 14,000        จังหวัดระยอง กองการศึกษา
งบเทศบัญญัติ

หน&า 93
2  -สนับสนุนงบประมาณให&กับอําเภอแกลง 13,000        เทศบาล กองการศึกษา

งบเทศบัญญัติ
หน&า 93

3  -สนับสนุนงบประมาณให&กับอําเภอแกลง 60,000        อําเภอแกลง กองการศึกษา
งบเทศบัญญัติ

หน&า 92

4  -สนับสนุนงบประมาณให&กับอําเภอแกลง 8,000          อําเภอแกลง กองการศึกษา
งบเทศบัญญัติ จังหวัดระยอง

หน&า 92
5  - จัดกิจกรรมร7วมแสดงนิทรรศการวันสุนทรภู7 5,000          อนุสาวรีย9 กองการศึกษา

วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกป; งบเทศบัญญัติ สุนทรภู7
หน&า 93 ตําบลกร่ํา

1  -สนับสนุนงบประมาณให& อสม. ทั้ง 9 หมู7บ&าน 67,500 หมู7ที่ 1-9 สํานักปลัด
สําหรับดําเนินงานอขงอาสาสมัครอสาธารณสุข งบเทศบัญญัติ
ประจําหมู7บ&าน หน&า 77 22

โครงการการจัดงานวันสุนทรภู7กวีเอกของ
ชาติ อําเภอแกลง จังหวัดระยองประจําป; 
2562

    6.2 แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

โครงการการจัดงานเทศกาลผลไม&และของ
ดีจังหวัดระยอง ป; 2562

โครงการสนับสนุนการบริการสาธารณสุข
มูลฐานในพื้นที่เทศบาล

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเนินฆ%อ  อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง

ภายใต&ยุทธศาสตร9ที่ 6  การพัฒนาการเมืองการบริการและการบริหารองค9กรตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พ.ศ. 2561หน7วยงาน
รับผิดชอบหลัก

     6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการสนับสนุนการจัดงานวันสมเด็จ
พระเจ&าตากสินมหาราชจังหวัดระยอง
ประจําป; 2562

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ดําเนินการ

โครงการจัดงานวันราชพิธีและรัฐพิธีและ
ประเพณีท&องถิ่น อําเภอแกลง จังหวัด
ระยอง ประจําป; 2561
โครงการจัดงานเทศกาลผลไม&และของดี
อําเภอแกลง ป; 2562

พ.ศ. 2562ลําดับ
ที่



รายละเอียดของโครงการ

กิจกรรม 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 สนับสนุนให&ชุมชน/หมู7บ&าน แห7งละ 20,000 บาท 180,000 หมู7ที่ 1-9 สํานักปลัด
ทั้ง 9 หมู7บ&าน งบเทศบัญญัติ

หน&า 76
247,500

1 โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนิน  -สนับสนุนงบประมาณให&กิ่งกาชาด อําเภอแกลง 10,000        
กิจกรรมด&านสาธารณกุศลของกิ่งกาชาด งบเทศบัญญัติ อําเภอแกลง สํานักปลัด
อําเภอแกลง หน&า 69

23

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
     หน7วย   
ดําเนินการ

พ.ศ. 2562

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริด&าน
สาธารณสุข

พ.ศ. 2561

     6.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

สถานที่
ดําเนินการ

งบประมาณ



ภายใต�ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาด�านเศรษฐกิจชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส'งเสริมการท'องเที่ยว

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 โครงการส'งเสริมสนับสนุนการจัด จัดอบรมส'งเสริมครัวเรือนประหยัด 20,000     หที่ 1-9 กองสาธารณสุข
การพลังงานในชุมชนตําบลเนินฆ�อ เงินอุดหนุน

2 1)ส'งเสริมการท'องเที่ยว กิจกรรมออฟโรด 500,000   หมูที่ 4 สํานักปลัด
โทรฟ?@ หน'วยงานภาย เทศบาล

นอก

ภายใต�ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนา ภูมิปAญญาท�องถิ่น กีฬา และสวัสดิการสังคม

รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 โครงการคนไทยไม'ทอดทิ้งกัน จัดหาถุงยังชีพ และสวัสดิการอื่น ๆ ที่ 20,000     หมู'ที่ 1-9 กองการศึกษา
ประชาชนผู�ด�อยโอกาสพึ่งได� เงินอุดหนุน

งบประมาณ
หน'วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2561

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2562สถานที่
ดําเนินการ

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562

     3.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณโครงการ/กิจกรรม

     3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห

24

สถานที่
ดําเนินการ

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2562
โครงการ/กิจกรรม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

หน'วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

เทศบาลตําบลเนินฆ%อ  อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง

พ.ศ. 2561

โครงการพัฒนาส'งเสริมการ
ท'องเที่ยวตําบลเนินฆ�อ



รายละเอียดของครุภัณฑ�

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย. พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค. ก.
ย.

1 ตู�เหล็ก โต"ะ-เก�าอี้ 8,000         เทศบาล กองช,าง
งบเทศบัญญัติ

หน�า 80

2 ตู�เหล็ก โต"ะ-เก�าอี้ 15,000       เทศบาล กองการศึกษา

งบเทศบัญญัติ
หน�า 73

1 ป6ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ 24,800       เทศบาล สํานักปลัด
งบเทศบัญญัติ

หน�า 69

25

พ.ศ. 2562

ครุภัณฑ�สํานักงานทดแทนครุภัณฑ�เก,าที่ชํารุดซ,อมแซมไม,ได�
เพื่อให�มีครุภัณฑ�ที่พร�อมใช�งานได� เช,น โต"ะเหล็กขนาด 5 
ฟุต กว�าง 1.5 เมตร ลึก 0.75 เมตร สูง 0.75 เมตร หรือ 
4 ฟุต กว�าง 1.2 เมตร ลึก 0.65 เมตร สูง 0.75 เมตร 
พร�อมกระจก เก�าอี้ทํางาน เก�าอี้ผู�มาติดต,อ ชั้นวางเอกสาร ตู� 
ตู�เหล็ก ตู�เก็บเอกสารชนิดเลี่ยน และอื่น ๆ ฯลฯ

หน,วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ� งบประมาณ

2. ประเภทครุภัณฑ�ไฟฟ6าและวิทยุ
     2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ครุภัณฑ�สํานักงานทดแทนครุภัณฑ�เก,าที่ชํารุดซ,อมแซมไม,ได�
เพื่อให�มีครุภัณฑ�ที่พร�อมใช�งานได� เช,น โต"ะเหล็กขนาด 5 
ฟุต กว�าง 1.5 เมตร ลึก 0.75 เมตร สูง 0.75 เมตร หรือ 
4 ฟุต กว�าง 1.2 เมตร ลึก 0.65 เมตร สูง 0.75 เมตร 
พร�อมกระจก เก�าอี้ทํางาน เก�าอี้ผู�มาติดต,อ ชั้นวางเอกสาร ตู� 
ตู�เหล็ก ตู�เก็บเอกสารชนิดเลี่ยน และอื่น ๆ ฯลฯ

บัญชีจํานวนครุภัณฑ�สําหรับที่ไม�ได�ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท�องถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําป*งบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลเนินฆ�อ  อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง
1. ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ
ที่

ป6ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจใช�ไฟฟ6า 2 ระบบ (ไฟบ�าน+
แบตเตอร�รี่ มีไฟนีออน

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2561

     1.2 แผนงานการศึกษา



1 1.เครื่องคอมพิวเตอร� เครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงานสํานักงานและติดตั้ง  36,000       เทศบาล กองคลัง
(จอขนาดไม,น�อยกว,า 19 นิ้ว) จํานวน 1 ชุด งบเทศบัญญัติ อําเภอแกลง สํานักปลัด

2.เครื่องสํารองไฟฟ6า เครื่องสํารองไฟฟ6า ขนาด 800 VA  จํานวน 4 ชุด  หน�า 62, 66
3. เครื่องพิมพ�เลเชอร�หรnอชนิด LED เครื่องพิมพ�ชนิดเลเชอร�หรือนิด LED สี แบบ Network

จํานวน 1 ชุด

2 1.เครื่องคอมพิวเตอร� เครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงานสํานักงานและติดตั้ง  18,500       เทศบาล กองช,าง
(จอขนาดไม,น�อยกว,า 19 นิ้ว) จํานวน 1 ชุด งบเทศบัญญัติ อําเภอแกลง

2.เครื่องสํารองไฟฟ6า เครื่องสํารองไฟฟ6า ขนาด 800 VA  จํานวน 1 ชุด  หน�า 82

1 กล�องถ,ายภาพระบบดิจิตอล 19,300       เทศบาล สํานักปลัด
งบเทศบัญญัติ

หน�า 62

2 โทรทัศน� แอล อี ดี (LED TV) 17,800       เทศบาล กองการศึกษา
งบเทศบัญญัติ

หน�า 73

1 1.เทปสายไฟ เทปสายไฟ ขนาด 50 เมตร ทําด�วยสัสดุไฟเบอร�กลาส ความ 13,500       เทศบาล กองช,าง
ยาว 100 เมตร มีเลขบอกทุกระยะ 10 เซนติเมตร งบเทศบัญญัติ

2.ล�อวัดระยะทางชนิดเดินตาม ล�อวัดระยะทางชนิดเดินตาม ล�อทําด�วยวัสดุพลาสติกแข็งขอบ หน�า 81
หุ�มด�วยยาง ด�ามทําด�วยวัสดุโลหะพับเก็บได� พร�อมตัวล็อคยึด
มีระบบเบรกที่มือจัด
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     4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

3. ประเภทครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�

     3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

     3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

     4.2 แผนงานการศึกษา

กล�องถ,ายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ล�านพิกเซล

4. ประเภทครุภัณฑ�โฆษณาและเผยแพร,

โทรทัศน� แอล อี ดี (LED TV) ขนาดจอภาพขั้นต่ํา 50 นิ้ว 
ความระเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล

5. ประเภทครุภัณฑ�สํารวจ
     5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

6. ประเภทครุภัณฑ�พาหนะและขนส,ง



1 ต,อเติมตู�รถแบคโอพร�อมติดตั้งเครื่อง 1.ต,อเติมโครงสร�างด�วยเหล็กกล,อง ขนาด 2 นิ้ว และทําฝาข�าง 70,000       เทศบาล กองช,าง
ปรับอากาศ ด�วยเหล็กแผ,น หน�า 1.5 มิลลิเมตร งบเทศบัญญัติ

2.ติดตั้งกระจกหนา 6 มิลลิเมตร ด�านหลังสูง 50 ซฒ. กว�าง หน�า 82
75 ซม. ด�านซ�าย-ขวา สูง 90 ซม. ด�านหน�าสูง 70 ซม.
3.ติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม,
4.ตรวจเช็คระบบไฟฟ6า และทําสีตามที่กําหนด
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     6.1 แผนงานเคหะและชุมชน
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