
 
 
 
 
 
 
 



 
ค าน า 

 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีหน้าที่ในการบริหาร
จัดการท้องถิ่นของตนเองให้พัฒนาเจริญก้าวหน้าไปสู่จุดหมายที่ก าหนดไว้ 

  การพัฒนาที่จะท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลส าเร็จสูงสุด จะต้องมีการวางแผน ซึ่งเป็น
กลไกส าคัญที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมาย ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  โดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสี่ปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และจัดท าเป็น
แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ซึ่งแผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
เอกสารที่รวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ  ที่จะด าเนินการจริงในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ
เพ่ือให้ทราบกิจกรรมพัฒนาในพ้ืนที่ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลตะพงได้จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ.2562 ซ่ึงรวบรวม
แผนงาน /โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานอ่ืนๆ  ที่จะด าเนินการจริงในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะพง  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ และพัฒนาต าบล ที่สนองต่อ
ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างดี 

        

                                 (นายทวีป   แสงกระจ่าง) 
                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง 

                       ตุลาคม  2561 
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  ส่วนที่  1  

บทน า 
1.1  บทน า 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.25๖๐  ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญกับการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย           
การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง  และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ  
นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 
ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่ น พ.ศ.2542 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542        
ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดท าขึ้นเพ่ือให้กระจายอ านาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจึงมีอ านาจกว้างขวางข้ึน ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น  แต่รวม
ไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมาก 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง ได้จัดท าแผนพัฒนาสี่ปีซึ่งเป็นแผนที่ก าหนดยุทธศาสตร์แนวทางการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง ๔ ปี (25๖๑ – 
๒๕๖๔)  และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดท างบประมาณประจ าปี  เนื่องจากมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นส าหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๔ ปี ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2548  แก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. 2559 ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตะพงและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง จึงได้จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.
25๖2 ตามรูปแบบที่ก าหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” 
เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาสี่ปีตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลง
วันที่ 10 ตุลาคม 2559 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลประจ าปีงบประมาณพ.ศ.25๖2 ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลตะพงขึ้นและหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 
2560 เรื่องการจัดท าแผนด าเนินงานส าหรับครุภัณฑ์ที่ไม่ได้จัดท าเป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ให้จัดท าตาม
แบบ ผด 02/1 ทั้งนี้เพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖2 ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการท างาน
เกี่ยวกับหน่วยงานอ่ืนๆ  รวมทั้งการจ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน เพ่ือให้
การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตะพงมุ่งหวังว่าแผนการ
ด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้
เป็นอย่างด ี
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 1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 1. แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการ
พัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้นเพ่ือให้แนวทางในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของ
โครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ใน
แผนการด าเนินงาน 
 2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 3. แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการ  ในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมีที่มาจาก 
  3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการ) 
  3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงิน
สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
  3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีลักษณะการด าเนินงาน
ครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่อง
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพ้ืนที ่
  
 1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 
ข้อ 4 ได้ก าหนดให้จัดท าแผนการด าเนินงานตามข้อ 26 และ ข้อ 27 ว่า การจัดท าแผนการด าเนินงานให้
ด าเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
  

 
 



3 

 3. แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 การจัดท าแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม 
 ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท าแผนการด าเนินงานแล้วหากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่มีการจัดตั้ง
งบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดท าเป็นแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1,2,3,4,......) 
 ร่างแผนการด าเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาสี่ปี  
 
 1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

1. ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
3.  เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  ทราบถึงจ านวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
5.  สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลตะพง 
6.  สามารถน าแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่างๆตาม

งบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 ได้อย่างถูกต้อง 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
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ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/

กิจกรรม/งบประมาณโดยน าเสนอ ดังนี้ 
 2.1 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) 
  แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่ด าเนินการ คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด หน่วยงานรับผิดชอบ 

  การจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้  จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์  
แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจ านวนโครงการที่ด าเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด 
จ านวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่
ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย  

  การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 

 2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02) 
   แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีล าดับที่/โครงการ/
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/
ปีงบประมาณและเดอืน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 

     2.3 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.02/1) 
               แบบ ผด. 02/1 เป็นแบบบัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการ 

พัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2562 ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ และ แผนงาน โดยมีล าดับที่ /ครุภัณฑ์/รายละเอียดของ
ครุภัณฑ์ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจาก
เดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 2 
บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง 

********************************** 
 

ยุทธศาสตร ์
จ านวน
โครงการ 

ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านชุมชนน่าอยู่ 
 

120 57.97 36,573,386 55.93  

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการแปรรูปผลผลิตทาง     

การเกษตร 

6 2.90 340,000 0.52  

3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านด้านการพัฒนาตลาดกลางการเกษตร
ต าบลตะพง 

4 1.93 1,315,000 2.01  

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 16 7.73 8345,000 12.76  

5.บัญชีครุภัณฑ ์ 61 29.47 18,821,579 28.78  

รวม 207 100 65,394,965 100  
 

 



จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ จ านวน ร้อยละของ หน่วยงาน
ทีด่ าเนินการ ของโครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด รับผิดชอบหลัก

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนน่าอยู่
1.1 แผนงานบริหารทัว่ไป 14 19.72 3,990,000 12.02
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 7.04 700,000 2.11
1.3 แผนงานการศึกษา 8 11.27 5,363,820 16.15
1.4 แผนงานสาธารณสุข 4 5.63 418,400 1.26
1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 7 9.86 1,075,000 3.24
1.6 แผนงานเคหะและชุมชน 2 2.82 250,000 0.75
1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 7.04 1,370,000 4.13
1.8 แผนงานการศาสนา  วฒันธรรมและนันทนาการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 9 12.68 10,996,500 33.12
1.10 แผนงานงบกลาง

รวม 54 76.06 24,163,720 72.78
2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร
2.1 แผนงานการเกษตร 6 8.45 340,000 1.02

รวม 6 8.45 340,000 1.02
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาตลาดกลางการเกษตรต าบลตะพง
3.1 แผนงานการพาณิชย์ 4 5.63 1,315,000 3.96

รวม 4 5.63 1,315,000 3.96
4.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเทีย่ว
4.1 แผนงานการศาสนา  วฒันธรรมและนันทนาการ 7 9.86 7,385,000 22.24

รวม 7 9.86 7,385,000 22.24
รวมทัง้สิน้ 71 100 33,203,720 100

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

ยทุธศาสตร์/แนวทาง

แบบ ผด.01   
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ล าดับ
ที่

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 โครงการจัดงานคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ  ประชาสัมพนัธ์เชิญชวนประชาชนและผู้น า 150,000      อบต.ตะพง ส านักปลัด
พระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่9)  เข้าร่วมจัดงานคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
วันที่ 13 ตุลาคม  พระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่9)
 

2  โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ  ประชาสัมพนัธ์เชิญชวนประชาชนและผู้น าเข้า 600,000      อบต.ตะพง ส านักปลัด
 พระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ  ร่วมพธิีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

3  โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ  ประชาสัมพนัธ์เชิญชวนประชาชนและผู้น าเข้าร่วม 600,000      อบต.ตะพง ส านักปลัด
 พระเจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพย  พธิีพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัมหา- (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
 วรางกูร  วันที่ 28 กรกฎาคม  วชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร

4  โครงการจัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประชาสัมพนัธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วม 150,000      อบต.ตะพง ส านักปลัด
 ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพล วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
 อดุลยเดชบรมนาถบพติร พระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดชบรมนาถบพติร
 วันที่ 5 ธันวาคม(วันชาติ,วันพอ่แหง่ชาติ)

5  โครงการฝึกอบรมกฎหมายการบริหาร  จัดอบรม เพื่อพฒันาความรู้ใหแ้ก่สมาชิกสภา 50,000        อบต.ตะพง ส านักปลัด
งานทอ้งถิน่  องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

6  โครงการฝึกอบรมจริยธรรม อบต.ตะพง  จัดอบรมนอกสถานที่ใหแ้ก่ ผู้บริหาร 80,000  อบต.ตะพง ส านักปลัด
 และ พนักงาน สังกัด อบต.ตะพง ผู้เข้าอบรม (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
 ประมาณ 200 คน เพื่อพฒันาศักยภาพ 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านชุมชนน่าอยู่
    1.1 แผนงานบริหารทั่วไป

โครงการ

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

สถานที่ด าเนินการ

ปงีบงประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ พ.ศ. 2561งบประมาณ 

(บาท)
พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02   
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ล าดับ
ที่

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

โครงการ สถานที่ด าเนินการ

ปงีบงประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ พ.ศ. 2561งบประมาณ 

(บาท)
พ.ศ. 2562

7  โครงการฝึกอบรมพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง  จัดอบรมใหแ้ก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 700,000      อบต.ตะพง ส านักปลัด
 ประจ าและพนักงานจ้าง และพนักงานจ้าง จ านวนผู้เข้าอบรมประมาณ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

 180  คน เพื่อพฒันาศักยภาพและ ความรู้
8  โครงการพฒันาความรู้ อบต.ตะพง  จัดอบรมใหค้วามรู้แก่ พนักงานสังกัด อบต.ตะพง 60,000        อบต.ตะพง ส านักปลัด

 จ านวนผู้เข้าอบรมประมาณ 180 คน (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

9  โครงการศึกษาดูงาน อบต.ตะพง  ศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อใหผู้้บริหารและ 700,000      อบต.ตะพง ส านักปลัด
 พนักงานสังกัด อบต ตะพงมีแนวคิด (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
 และวิสัยทศัน์ที่ดี

10  โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาภายในเชื่อม  ส่งเสริมความสามัคคี สมานฉันท ์ 200,000      อบต.ตะพง ส านักปลัด
 ความสามัคคี  ระหว่างผู้บริหารและพนักงานสังกัด อบต.ตะพง (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

11 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ 1.ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่อยูใ่นข่ายช าระภาษแีละ 50,000       อบต.ตะพง กองคลัง
จัดเก็บรายได้ ค่าธรรมเนียม

2.จัดท าหนังสือประชาสัมพนัธ์ใหม้าช าระ
ภาษแีละค่าธรรมเนียม
3.จัดท าการประชาสัมพนัธ์ผ่านเว็บไซด์
ส่ือสังคมออนไลน์และเสียงตามสาย
4.จ้างเหมาท าปา้ยประชาสัมพนัธ์พร้อมติดต้ัง
5.จ้างเหมารถประชาสัมพนัธ์

12 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี 1.คัดเลือกข้อมูล ทด1 รว9 จากส านักงานที่ดิน 500,000     อบต.ตะพง กองคลัง
2.วางแผนการออกส ารวจภาคสนาม (ผด.1 
ผท.2และ ผท.3
3.บนัทกึข้อมูลลงระบบ LTAX3000
4.ท าหนังสือแจ้งผู้ประกอบการรายใหม่ เพื่อ
มายืน่แบบแสดงรายการและช าระภาษทีอ้งถิน่
5.รายงานผลการด าเนินใหผู้้บงัคับบญัชาทราบ
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ล าดับ
ที่

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

โครงการ สถานที่ด าเนินการ

ปงีบงประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ พ.ศ. 2561งบประมาณ 

(บาท)
พ.ศ. 2562

13 โครงการอบรมใหค้วามรู้แก่คณะกรรม 1.ประสานงานขอเชิญวิทยากร จากคลังจังหวัด 30,000 อบต.ตะพง กองคลัง
การด าเนินการจัดหาพสัดุ 2.ด าเนินกิจกรรมตามโครงการโดยการบรรยาย

จากวิทยากรของกรมบญัชีกลาง
3.สรุปและประเมินผลโครงการเพื่อรายงานผู้
บงัคับบญัชาทราบตามล าดับชั้น

14 โครงการสภาที่ปรึกษา 1.จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือระหว่าง 120000 ต าบลตะพง ส านักปลัดฯ
ผู้น าชุมชนและหน่วยงานราชการต่างๆ (ฝ่ายนโยบาย
2.ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 100 คน และแผน)

รวม 14 3,990,000
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  1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนน่าอยู่
        1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ล าดับที่

ที่

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

1 โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ 1.ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 50,000 ต าบลตะพง ส านักปลัด

ช่วงเทศกาลปีใหม่ บนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ (งานป้องกันฯ)

2. จัดต้ังจุดตรวจถาวรบริเวณ

จุดเส่ียง จ านวน 1 จุด

2 โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ 1.ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 50,000 ต าบลตะพง ส านักปลัด

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ บนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (งานป้องกันฯ)

2. จัดต้ังจุดตรวจถาวรบริเวณ

จุดเส่ียง จ านวน 1 จุด

3 โครงการจัดระเบียบการจราจร 1.เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรม 50,000 ตลาดกลางผลไม้ ส านักปลัด

การจัดระเบียบจราจร ตะพง (งานเทศกิจ)

2. จัดท าป้ายจราจรภายในตลาดกลาง

ผลไม้ตะพง

4 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด 1.อบรมให้ความรู้ผู้น าชุมชน นักเรียน 500,000 ตลาดกลางผลไม้ ส านักปลัด

ในต าบลตะพง และเยาวชนในพืน้ที ่มีการออกตรวจ, ตะพง (งานเทศกิจ)

ประชาสัมพันธแ์ละมีค่าใช้จ่ายในการบ าบัด

สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

ปีงบงประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท)

แบบ ผด.02   
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ล าดับที่
ที่

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปีงบงประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท)

5 โครงการมัคคุเทศก์น้อย 1.จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน 50,000 ต าบลตะพง ส านักปลัด
เพือ่สามารถให้ข้อมูลประจ าท้องถิน่ (งานเทศกิจ)
แก่นักท่องเทีย่วได้
2.ผู้เข้าร่วมคือ นักเรียนและผู้สูงอายุ
จ านวน 50 คน

รวม 5 700,000
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ล าดับที่
ที่

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 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 4,248,820     รร.อนุบาลตะพง กองการศึกษา ฯ

การบริหารสถานศึกษา     โรงเรียนอนุบาลตะพงและศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก และ ศพด. อบต.ตะพง

โรงเรียนอนุบาลตะพง     สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง

ค่าอาหารกลางวัน     ในรายการพืน้ฐาน ได้แก่ ค่าจัดการเรียน 1,108,000     

งวดที ่1     การสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน 554,000         

งวดที ่2     ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนา 554,000         

ค่าจัดการเรียนการสอน     ผู้เรียน รวมถึง ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว 470,900        

ค่าหนังสือเรียน     และวสัดุส านักงาน ให้นักเรียนทุกคน 55,400          

ค่าอุปกรณ์การเรียน     มีความพร้อมทีจ่ะได้รับการศึกษาทีม่ี 55,400          

ค่าเครีอ่งแบบนักเรียน     คุณภาพตามมาตรฐาน โดยการบริหาร 83,100          

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    จัดการอยา่งมีประสิทธภิาพ 119,110        

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 2. ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นเด็กภายใน 70,000          

ค่าวัสดุส านักงาน     โรงเรียนอนุบาลตะพง และศูนยพ์ัฒนา 100,000        

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     เด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง

 สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปีงบงประมาณ พ.ศ. 2562

 1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนน่าอยู ่
1.3 แผนงานการศึกษา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

โครงการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02   
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ล าดับที่
ที่

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

งบประมาณ 
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปีงบงประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ค่าอาหารกลางวัน 1,274,000     

ศพด.วดัตะพงนอก  210,700         

ศพด.วดัตะพงใน   196,000

ศพด.วดัช้างชนศิริราษฎร์บ ารุง 220,500

ศพด.วดัยายดา      298,900

ศพด.บ้านเนินเสาธง  347,900

ค่าจัดการเรียนการสอน 442,000        

จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2-5 ปี

ศพด.วดัตะพงนอก 73,100           

ศพด.วดัตะพงใน 68,000           

ศพด.วดัช้างชนศิริราษฎร์บ ารุง 76,500           
ศพด.วดัยายดา 103,700         
ศพด.บ้านเนินเสาธง 120,700         
ค่าหนังสือเรียน 21,400          
จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี
ศพด.วดัตะพงใน 3,800             
ศพด.วดัช้างชนศิริราษฎร์บ ารุง 5,600             
ศพด.วดัยายดา 4,800             
ศพด.บ้านเนินเสาธง 7,200             
ค่าอุปกรณ์การเรียน 21,400          
จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี
ศพด.วดัตะพงใน 3,800             
ศพด.วดัช้างชนศิริราษฎร์บ ารุง 5,600             
ศพด.วดัยายดา 4,800             
ศพด.บ้านเนินเสาธง 7,200             
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ล าดับที่
ที่

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

งบประมาณ 
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปีงบงประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ค่าเครือ่งแบบนักเรียน 32,100          
จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี
ศพด.วดัตะพงใน 5,700             
ศพด.วดัช้างชนศิริราษฎร์บ ารุง 8,400             
ศพด.วดัยายดา 7,200             
ศพด.บ้านเนินเสาธง 10,800           
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 46,010          
จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี
ศพด.วดัตะพงใน 8,170             
ศพด.วดัช้างชนศิริราษฎร์บ ารุง 12,040           
ศพด.วดัยายดา 10,320           
ศพด.บ้านเนินเสาธง 15,480           
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 150,000        
ศพด.วดัตะพงนอก 30,000           
ศพด.วดัตะพงใน 30,000           
ศพด.วดัช้างชนศิริราษฎร์บ ารุง 30,000           
ศพด.วดัยายดา 30,000           
ศพด.บ้านเนินเสาธง 30,000           
ค่าวัสดุส านักงาน 200,000        
ศพด.วดัตะพงนอก 40,000           
ศพด.วดัตะพงใน 40,000           
ศพด.วดัช้างชนศิริราษฎร์บ ารุง 40,000           
ศพด.วดัยายดา 40,000           
ศพด.บ้านเนินเสาธง 40,000           
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ล าดับที่
ที่

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

งบประมาณ 
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปีงบงประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

2 โครงการวนัเด็กแห่งชาติ 1. กิจกรรมการแสดงความสามารถของ 300,000         ต าบลตะพง กองการศึกษา ฯ

   เด็กและเยาวชน
2. กิจกรรมการแข่งขันตามฐานกิจกรรม
   เพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้จากส่วนราชการ
   ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะพง 
   และหน่วยงานภายนอก
3. กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
   ทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ 
   และสังคมของเด็ก
4. กิจกรรมการศึกษา และกิจกรรมบันเทิง
    และนันทนาการต่างๆ บนเวที
5. ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นเด็กและผู้ปกครอง
    ในต าบลตะพง จ านวน 1,000 คน

3 โครงการกิจกรรมวชิาการ 1. กิจกรรมการจัดท านวตักรรม ผลงานผู้เรียน 120,000         ต าบลตะพง กองการศึกษา ฯ
"วนัวชิาการสร้างสรรค์ชุมชน"    ครูผู้ดูแลเด็ก การแข่งขันทักษะทางวชิาการ

2. กิจกรรมการให้ความรู้กับผู้ปกครอง
   ในเร่ืองของการเล้ียงดูเด็กระดับปฐมวยั
3. กิจกรรมการแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้า
   ทางด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
   ของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

4. ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นเด็กและผู้ปกครอง
    ในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 600 คน
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ล าดับที่
ที่

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

งบประมาณ 
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปีงบงประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

4 โครงการศิลปะเด็กปฐมวยั 1. กิจกรรมสร้างสรรค์ตามจินตนาการ 80,000           ศพด. อบต.ตะพง กองการศึกษา ฯ
2. กิจกรรมการส่งเสริม การใช้ทักษะมือ  
   และนิว้มือ ในการสร้างศิลปะ
3. ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นเด็กภายใน
    โรงเรียนอนุบาลตะพงและศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
    จ านวน 350 คน

5 โครงการเสริมสร้างสุขภาพ 1. กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพอนามัย 50,000           ศพด.วดัตะพงนอก กองการศึกษา ฯ
อนามัยเด็กปฐมวยั     ของเด็กควบคู่ไปกับการศึกษา

2. กิจกรรมพัฒนาการทางด้านร่างกาย
    ของเด็กให้แข็งแรง
3. กิจกรรมส่งเสริมส่ิงแวดล้อมทีดี่ สะอาด  
    สวยงาม ถูกสุขลักษณะ
4. ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นเด็กภายใน
    ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 299 คน

6 โครงการส่งเสริมและพัฒนา 1. กิจกรรมการจัดประสบการณ์เพือ่ส่งเสริม 315,000         ศพด. อบต.ตะพง กองการศึกษาฯ
การศึกษาต าบลตะพง     พัฒนาการทางภาษาส าหรับเด็กปฐมวยั

2. กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอยา่งสนุกสนาน
    ผ่านเพลง การเคล่ือนไหว เกม
3. กิจกรรมการพัฒนาทักษะทีจ่ าเป็น
    และเด็กได้รับการเสริมสร้างเจตคติทีดี่
4. ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นเด็กภายใน
    โรงเรียนอนุบาลตะพงและศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
    จ านวน 350 คน
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ล าดับที่
ที่

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

งบประมาณ 
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปีงบงประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

7 โครงการส่งเสริมและพัฒนา 1. กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ 150,000         ศพด. อบต.ตะพง กองการศึกษา ฯ
ศักยภาพข้าราชการครูและ     ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา     แบบบูรณาการผ่านการเล่นและกิจกรรม

2. กิจกรรมการสร้างส่ือการเรียนการสอน
    ภาษาอังกฤษ ทีเ่หมาะสมกับวยั
    เพือ่สร้างเสริมพัฒนาการเด็กอยา่งถูกต้อง
    และเหมาะสม
3. ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นข้าราชการครู
    และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 20 คน

8 โครงการวนัเยาวชนแห่งชาติ 1. กิจกรรมการอบรมบรรยายให้ความรู้ 100,000         ต าบลตะพง กองการศึกษา ฯ
2. กิจกรรมการสาธติ
3. กิจกรรมการจัดซุ้มนิทรรศการส่งเสริมความรู้
    และนันทนาการ
4. ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นเด็กและเยาวชน
    ในต าบลตะพง จ านวน 200 คน

รวม 8 5,363,820
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    1.4 แผนงานสาธารณสุข
ล าดับที่

ที่

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 โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบือ้งต้น จ้างเหมาผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบือ้งต้น 188,400 พืน้ทีต่ าบลตะพง กองสาธารณสุข

จ านวน 2 คน และส่ิงแวดล้อม

2 โครงการสัตวป์ลอดโรคคนปลอดภัยจาก 1.จัดอบรมให้ความรู้เกีย่วกับโรคพิษสุนัขบ้า 100,000 พืน้ทีต่ าบลตะพง กองสาธารณสุข

โรคพิษสุนัขบ้า  วคัซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโปรแกรม และส่ิงแวดล้อม

การฉีดวคัซีน การขนส่งวคัซีนและการจัดเก็บ

วคัซีน และฉีดวคัซีนได้ถูกวธิอียา่งถูกต้อง
 และเนือ้หาอืน่ๆทีเ่กีย่วข้องแก่บุคลากรทีไ่ด้

รับมอบหมายจากสัตวแพทยใ์ห้ท าหน้าที่

ฉีดวคัซีน

2.จัดซ้ือวคัซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตาม

ข้อมูลทีม่ีการขึน้ทะเบียนไว้

3.ประชาสัมพันธใ์ห้ความรู้และแจ้งให้

เจ้าของสัตวน์ าสัตวม์ารับวคัซีนป้องกัน

โรคพิษสุนัขบ้าตามจุดบริการ

4.ด าเนินการฉีดวคัซีนในสุนัขและแมวทีไ่ด้

ขึน้ทะเบียนในฐานข้อมูล

งบประมาณ 
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ปีงบงประมาณ พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

 1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนน่าอยู่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จากโครงการ

แบบ ผด.02 
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ล าดับที่

ที่

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

งบประมาณ 
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปีงบงประมาณ พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จากโครงการ

3 โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที ่อาสากูช้ีพ 1. จัดอบรมเจ้าหน้าที ่อาสากูช้ีพ 100,000 ห้องประชุม กองสาธารณสุข

หน่วยบริการการแพทยฉ์ุกเฉิน จ านวน  25 คน อบต.ตะพง และส่ิงแวดล้อม

2.จัดศึกษาดูงานจังหวดันครปฐม จ านวน จังหวดันครปฐม

25 คน เป็นเวลา 1 คืน 2 วนั

4 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตวแ์ละ ส ารวจจ านวนสุนัขและแมวในพืน้ที่ 30,000 พืน้ทีต่ าบลตะพง กองสาธารณสุข

ขึน้ทะเบียนสัตวต์ามโครงการสัตวป์ลอดโรค ต าบลตะพง และขึน้ทะเบียน และส่ิงแวดล้อม

คนปลอดภัย

รวม 4 418,400
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1.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์
ล าดับที่

ที่

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 โครงการอบรมและพัฒนาผู้พิการ 1.จัดอบรมพัฒนาผู้พิการหรือผู้ดูแล 25,000 อบต.ตะพง กอง

และผู้ดูแลคนพิการให้เข้าถึงการ คนพิการให้มีความรู้ความเข้าใจในการ สวสัดิการ

บริการภาครัฐ ต าบลตะพง เข้าถึงสิทธขิองผู้พิการ สังคม

ประจ าปี 2561 2.ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 2 รุ่น รุ่นละ

50 คน

2 โครงการสานสัมพันธค์รอบครัว 1.เพือ่ให้ครอบครัวตระหนักถึงความ 200,000 อบต.ตะพง กอง

ต าบลตะพง  ประจ าปี 2562 ส าคัญของสถาบันครอบครัว สวสัดิการ

2.มีการเวลาวา่งและท ากิจกรรมร่วมกัน สังคม

สร้างความสัมพันธใ์นครอบครัว

3 โครงการยติุความรุนแรงต่อเด็ก 1.จัดฝึกอบรมให้ประชาชน เด็ก และสตรี 40,000 เขตพืน้ที่ กอง

และสตรี ต าบลตะพง ประจ าปี รับรู้ถึงการป้องกันการกระท าความรุนแรง ต.ตะพง สวสัดิการ

2562 ในครอบครัว สังคม

2.ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 100 คน

4 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี และ 1.มีการจัดฝึกอบรมเยาวชนให้ตระหนัก 60,000 เขตพืน้ที่ กอง

เด็ก เยาวชนและผู้สูงอายุ ถึงความถูกต้อง วฒันธรรมของสังคมไทย ต.ตะพง สวสัดิการ

2.ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกวา่ 50 คน สังคม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

องค์กรบริหารส่วนต าบลตะพง  อ าเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท) สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนน่าอยู่

ปีงบงประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02 

20



ล าดับที่
ที่

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท) สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปีงบงประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

5 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 1.จัดฝึกอบรมให้ความรู้เพือ่พัฒนา 400,000 โรงเรียน กอง

พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายตุ าบลตะพง ศักยภาพผู้สูงอายใุห้มีคุณภาพชีวติทีดี่ ผู้สูงอายุ สวสัดิการ

2.ด าเนินกิจกรรมสร้างความสามัคคีของ ต าบลตะพง สังคม

ผู้สูงอายุ และจังหวดั

3.ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกวา่ 100 คน นครราชสีมา

6 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ด้อย- 1.จัดฝึกอบรมเพือ่พัฒนาและส่งเสริมให้ 50,000 พืน้ที่ กอง

โอกาสทางสังคมต าบลตะพง ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมมีชีวติความเป็นอยู่ ต.ตะพง สวสัดิการ

ทีดี่ขึน้ สังคม

2.ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกวา่ 50 คน

7 โครงการอบรมเยาวชนและศึกษา 1.จัดฝึกอบรมเยาวชนให้ความรู้ ความเข้าใจ 300,000 หน่วยงาน กอง

ดูงานเพือ่ลดความเส่ียงจาก ได้รับรู้ถึงความเส่ียง และโทษจากยาเสพติด ทีเ่กีย่วข้อง สวสัดิการ

ยาเสพติดและการมีเพศสัมพันธ์ และการมีเพศสัมพันธก์่อนวยัอันควร สังคม

ก่อนวยัอันควร (Self care for 2.ศึกษาดูงานนอกสถานทีเ่พือ่สร้างความ

your future) สามัคคี

3.ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกวา่ 100 คน

รวม 7 1,075,000
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 1. ยทุธศาสตร์พัฒนาด้านชุมชนน่าอยู่

   1.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับที่

ที่

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 โครงการก าจัดขยะอินทรียแ์ละผลิต  1.จัดอบรมให้ความรู้แก่แกนน า 50,000 จัดอบรม ณ กองสาธารณสุข

ปุย๋น  าชีวภาพ กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม องค์การบริหาร และส่ิงแวดล้อม

และประชาชน จ านวน  30 คน ส่วนต าบลตะพง

2.จัดกิจกรรมท าน  าหมักชีวภาพ
จากขยะอินทรีย ์

2 โครงการธนาคารขยะชุมชน 1.จัดตั งธนาคารขยะประจ าหมูบ่้าน 200,000 ศาลา กองสาธารณสุข
2.จัดอบรมประชาชน ผู้น าชุมชน เพือ่ให้ ประจ าหมูบ่้าน และส่ิงแวดล้อม

ความรู้ เพือ่ให้เกิดความร่วมมือในชุมชน

ผ่านแกนน าชุมชน

รวม 2 250,000

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จาก

โครงการ

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณ (บาท) สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ปีงบงประมาณ พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02 
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1.ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนน่าอยู่

1.7  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ล าดับที่

ที่

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 โครงการร่วมใจพัฒนาส่ิงแวดล้อมในหมูบ่้าน ด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง ฟืน้ฟู 400,000 พืน้ทีต่ าบลตะพง กองสาธารณสุข

ทีส่าธารณะในหมูบ่้าน และส่ิงแวดล้อม

2 โครงการจัดท าป้ายให้ความรู้อนุรักษ์ จ้างเหมาจัดท าป้ายให้ความรู้ รณรงค์ 20,000 พืน้ทีต่ าบลตะพง กองสาธารณสุข

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม

และส่ิงแวดล้อม

3 โครงการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนเหตุร าคาญ 1.จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ 100,000 ตลาดกลาง กองสาธารณสุข

จากการเล้ียงสัตวใ์นต าบลตะพง มาตรการการทางกฏหมายตาม ผลไม้ตะพง และส่ิงแวดล้อม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. 2535 

2.ประชาสัมพันธใ์ห้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ

และประชาสัมพันธ ์ทีไ่ม่ก่อเกิดปัญหา

เหตุร าคาญ เช่น  เสียงตามสาย แผ่นพับ

โปสเตอร์ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท) สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

องค์กรบริหารส่วนต าบลตะพง  อ าเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

โครงการ
ปีงบงประมาณ พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02   
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ล าดับที่
ที่

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

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท) สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
โครงการ

ปีงบงประมาณ พ.ศ. 2562

4 โครงการพัฒนาชมรม To Be Number One 1.จัดอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน  50,000 จัดอบรม ณ กองสาธารณสุข

เร่ืองยาเสพติด องค์การบริหาร และส่ิงแวดล้อม

2.จัดกิจกรรมส่งเสริมออกก าลังกาย ส่วนต าบลตะพง

5 โครงการอบรมและพัฒนาแกนน าชุมชน 1.จัดอบรมให้ความรู้เพือ่พัฒนาทักษะ 800,000 จัดอบรม ณ กองสาธารณสุข
ด้านสุขภาพต าบลตะพง ให้แก่แกนน าชุมชนด้านสุขภาพ องค์การบริหาร และส่ิงแวดล้อม

ในการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ส่วนต าบลตะพง

จ านวน 200 คน และ

2.จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ศึกษาดูงาน

แลกเปล่ียนประสบการณ์การท างาน  ณ จังหวดั

ด้านสุขภาพระหวา่งชุมชนกับชุมชน สกลนคร

เพือ่น ามาประยกุต์ใช้ในการด าเนินงาน

ด้านสาธารณสุขของต าบลตะพง

รวม 5 1,370,000
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ล าดับที่
ที่

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 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวา้ง  5.00  เมตร  ยาว  235.00  เมตร 1,011,000 หมูท่ี ่4 กองช่าง
สายปลวกเกตุ-พัน ร.7 หนา  0.15  เมตร  หรือมีพืน้ทีผิ่วจราจรไม่น้อยกวา่ ต.ตะพง

1,175.00  ตารางเมตร  (ตามแบบของทางราชการ) 
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวา้ง  5.00  เมตร  ยาว  375.00  เมตร 1,503,500 หมูท่ี ่2 กองช่าง
สายตรอกบ้านใหม่-ไทรงาม หนา  0.15 เมตร   หรือมีพืน้ทีผิ่วจราจรไม่น้อยกวา่ ต.ตะพง

1,875.00  ตารางเมตร  (ตามแบบของทางราชการ)
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวา้ง  6.00  เมตร  ยาว  225.00  เมตร 1,112,500 หมูท่ี ่14 กองช่าง
สายบ่อหิน-มาบระก า หนา  0.15  เมตร  หรือมีพืน้ทีผิ่วจราจรไม่น้อยกวา่  ต.ตะพง

1,350.00  ตารางเมตร  (ตามแบบของทางราชการ)  
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวา้ง  5.00  เมตร  ยาว  280.00  เมตร  1,131,500 หมูท่ี ่5 กองช่าง
สายเนินมะยม-พร้อมพงษ์ หนา  0.15  เมตร  หรือมีพืน้ทีผิ่วจราจรไม่น้อยกวา่ ต.ตะพง

1,400.00  ตารางเมตร  (ตามแบบของทางราชการ) 
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย

งบประมาณ (บาท) สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
โครงการ

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

ปีงบงประมาณ พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

 1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนน่าอยู่
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จากโครงการ

แบบ ผด.02   
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ล าดับที่
ที่

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

งบประมาณ (บาท) สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
โครงการ

ปีงบงประมาณ พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จากโครงการ

5 ค่าปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก ผิวจราจรกวา้ง  5.00 เมตร  ยาว  887.00  เมตร 2,053,000 หมูท่ี ่13 กองช่าง
คอนกรีต (โอเวอร์เลย)์  หนา  0.05  เมตร  หรือมีพืน้ทีผิ่วจราจรไม่น้อยกวา่  ต.ตะพง
สายในบ้าน 4,435.00  ตารางเมตร  (ตามแบบของทางราชการ) 

พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวา้ง  6.00  เมตร  ยาว  165.00  เมตร 795,000 หมูท่ี ่3 กองช่าง
สายนายล้วน-ป่าสงวน  ซอย 5  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพืน้ทีผิ่วจราจรไม่น้อยกวา่ ต.ตะพง

990.00  ตารางเมตร  (ตามแบบของทางราชการ)
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย 

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวา้ง  6.00  เมตร  ยาว  206.00  เมตร  997,500 หมูท่ี ่7 กองช่าง
สายทวดเช้า หนา  0.15  เมตร  หรือมีพืน้ทีผิ่วจราจรไม่น้อยกวา่  ต.ตะพง

1,236.00  ตารางเมตร  (ตามแบบของทางราชการ) 
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวา้ง  5.00  เมตร  ยาว  245.00  เมตร   992,500 หมูท่ี ่10 กองช่าง
สายบ้านลุงแตง หนา  0.15  เมตร  หรือมีพืน้ทีผิ่วจราจรไม่น้อยกวา่ ต.ตะพง

1,225.00  ตารางเมตร  (ตามแบบของทางราชการ) 
 พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ   จ านวน  1  ป้าย

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวา้ง  5.00  เมตร  ยาว  331.00  เมตร 1,400,000 หมูท่ี ่16 กองช่าง
สายเลียบคลองสามต าบล หนา  0.15  เมตร  หรือมีพืน้ทีผิ่วจราจรไม่น้อยกวา่ ต.ตะพง
เชือ่มหมูท่ี ่13 1,655.00  ตารางเมตร  (ตามแบบของทางราชการ)

พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย

รวม 9 10,996,500
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 2. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการเกษตรและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

    2.1 แผนงานการเกษตร
ล าดบั

ที่

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 โครงการส่งเสริมและพฒันา 1. อบรมใหค้วามรู้เกษตรกรในเร่ืองการผลิตมังคุด 80,000 ต าบลตะพง ส านักปลัด

มังคุด 2. ผู้เขา้ร่วมการอบรม 350 คน (งานส่งเสริม

การเกษตร)

2 โครงการถา่ยทอดเทคโนโลยี 1. อบรมใหค้วามรู้เกษตรกรเทคโนโนยกีารผลิตปศุสัตว์ 40,000 ต าบลตะพง ส านักปลัด

ด้านปศุสัตว์ 2. ผู้เขา้ร่วมการอบรม 25 คน (งานส่งเสริม

การเกษตร)

3 โครงการช่วยเหลือเกษตรกรด้าน 1.รับซ้ือผลผลิตทางการเกษตรในราคาที่สูงกวา่ 20,000 ต าบลตะพง ส านักปลัด

ราคาผลผลิตทางการเกษตร ท้องตลาด (งานส่งเสริม

2. เกบ็รักษาและจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรเพือ่ การเกษตร)

พยงุราคาผลผลิตทางการเกษตร

4 โครงการส่งเสริมและพฒันา 1. อบรมใหค้วามรู้เกษตรกรในการท าเกษตรอนิทรีย์ 50,000 ต าบลตะพง ส านักปลัด

เกษตรอนิทรีย์ 2. ผู้เขา้ร่วมการอบรม 50 คน (งานส่งเสริม

การเกษตร)

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท) สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562

 องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

ปงีบงประมาณ พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562โครงการ

แบบ ผด.02 
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ล าดบั

ที่

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

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท) สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบงประมาณ พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562โครงการ

5 โครงการเพิม่พืน้ที่สีเขยีวชุมชนตะพง 1.ปลูกต้นไม้บริเวณพืน้ที่สาธารณะต าบลตะพง 50,000 พืน้ที่ต าบลตะพง กองสาธารณสุข
อยา่งยัง่ยนื 2.จดัท าปา้ยเหล็กประชาสัมพนัธร์ณรงค์ และส่ิงแวดล้อม

การเพิม่พืน้ที่สีเขยีวในต าบลตะพง 
พร้อมติดต้ัง ขนาด ๑.20 x ๑.2๐ เมตร 
เสาสูง ๒ เมตร จ านวน 5 ปา้ย

6 โครงการอนุรักษแ์หล่งน้ าและพฒันาปา่ชุมชน 1.ส ารวจแม่น้ า ล าคลอง แหล่งน้ า 100,000 แม่น้ า ล าคลอง กองสาธารณสุข
สาธารณะในพืน้ที่ต าบลตะพง แหล่งน้ าสาธารณะ และส่ิงแวดล้อม
2.จดัท าแผนด าเนินการก าจดัผักตบชวา ต าบลตะพง
วชัพชืต่างๆ
3.ด าเนินจา้งเหมารถก าจดัวชัพชื ถนน
 คันคลอง
4.ด าเนินการก าจดัผักตบชวา 
วชัพชืต่างๆตามแผนด าเนินการ

รวม 6 340,000
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 3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาตลาดกลางการเกษตรต าบลตะพง

    3.1 แผนงานการพาณิชย์
ล าดับที่

ที่

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 โครงการตลาดตะพงตลาดดีมีมาตรฐาน 1.จัดอบรมให้ความรู้แกนน าและ 500,000  ตลาดกลาง กองสาธารณสุข
อยา่งยัง่ยนื   ผู้ประกอบการในตลาดกลางผลไม้ตะพง ผลไม้ตะพง และส่ิงแวดล้อม

  งานคุ้มครองผู้บริโภค จ านวน 150 คน

2.จัดกิจกรรมตลาดตะพงปลอดควนับุหร่ี

  ทุกชีวปีลอดภัย
3.จัดกิจกรรมงานประชาสัมพันธต์ลาด

  และจัดท าส่ือเผยแพร่กิจกรรมของตลาด

4.จัดกิจกรรมตรวจสารปนเปือ้นในอาหาร

5.กิจกรรมตรวจสอบเคร่ืองชัง่น  าหนัก

  ในตลาดกลางผลไม้ตะพง

6.กิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพ
  ผู้ประกอบการตลาดกลางผลไม้ตะพง

7.กิจกรรมตลาดตะพงท้องถิน่สุขใจ 

  อาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค

สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ปีงบงประมาณ พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

พ.ศ. 2562โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท)

แบบ ผด.02 
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ล าดับที่

ที่

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

สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปีงบงประมาณ พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท)

2 โครงการสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม 1.จัดกิจกรรม 5 ส  ท าความสะอาด 500,000 ตลาดกลาง กองสาธารณสุข
ตลาดกลางผลไม้ตะพง อยา่งถูกหลักสุขาภิบาล อยา่งน้อยเดือนละ ผลไม้ตะพง และส่ิงแวดล้อม

1 ครั ง

2.รณรงค์ให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์

การลดและการคัดแยกขยะ 

การจัดการน  าเสีย แก่พ่อค้าแม่ค้าในตลาด

3.การจัดท าน  าหมักชีวภาพ 

4.มีการจัดเตรียมภาชนะคัดแยกขยะ

5.จัดระเบียบ ดูแลแผงค้าให้สะอาด 

6.บ ารุงรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์ ท่อ 

ทางระบายน  า และระบบบ าบัดน  าเสีย

3 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน 1.จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการใน 300,000 จัดอบรม ณ กองสาธารณสุข
ตลาดดีมีมาตรฐาน (กลุ่มแม่ค้าตลาด) ตลาดกลางผลไม้ตะพง องค์การบริหาร และส่ิงแวดล้อม

2.จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในการ ส่วนต าบลตะพง

ปรับเปล่ียนแนวคิด ทัศนคติ ให้เกิดการ และศึกษาดูงาน

ร่วมมือในการพัฒนาตลาดกลางผลไม้ตะพง ต่างจังหวดั

4 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ประกอบการ 1.จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ 15,000 จัดอบรม ณ กองสาธารณสุข
ตลาดกลางผลไม้ตะพง ในตลาดกลางผลไม้ตะพงด้านการส่งเสริม องค์การบริหาร และส่ิงแวดล้อม

สุขภาพ ส่วนต าบลตะพง

2.จัดกิจกรรมออกก าลังกายให้แก่

ผู้ประกอบการในตลาดกลางผลไม้ตะพง

รวม 4 1,315,000
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ล าดับที่
ที่

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 โครงการสืบสานประเพณี 1. กิจกรรมบวงสรวงสักการะบูชาขอพร 700,000          ต าบลตะพง กองการศึกษา ฯ

ลอยกระทงหาดแม่ร าพึง     เจ้าแม่ร าพึงและส่ิงศักด์ิสิทธิต์าม

    ประเพณีท้องถิน่

2. กิจกรรมท าบุญตักบาตรร่วมกับ

    ผู้ประกอบอาชีพประมง ผู้ประกอบการ

    ร้านค้าชายหาดแม่ร าพึง และประชาชน

    ชาวบ้านหมูท่ี ่10 (บ้านป่าค่ัน)

3. กิจกรรมการประกวดนางนพมาศ/หนูน้อย

    นพมาศ/ร้องเพลง

4. กิจกรรมการแสดงของเด็กและเยาวชน

    ในพืน้ทีต่ าบลตะพง

5. ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นประชาชนใน

    พืน้ทีต่ าบลตะพง จ านวน 4,000 คน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

 4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเทีย่ว
4.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

ปีงบงประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท) สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02 
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ล าดับที่
ที่

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

ปีงบงประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท) สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

2 โครงการแข่งขันกีฬาเชือ่ม 1. กิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกายโดย 200,000 อปท. กองการศึกษา ฯ
ความสัมพันธข์ององค์ปกครอง     การเล่นกีฬาและส่งเสริมสุขภาพร่างกาย
ส่วนท้องถิน่     ให้แข็งแรง

2. สร้างความสามัคคีและเชือ่มความสัมพันธ์
    อันดีระหวา่งหน่วยงานขององค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถิน่
3. ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นผู้บริหารท้องถิน่ 
    สมาชิกสภาท้องถิน่ ข้าราชการและพนักงาน
    ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะพง 200 คน 

3 โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 1. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดโดย 900,000          ต าบลตะพง กองการศึกษา ฯ
    ใช้การออกก าลังกายและการเล่นกีฬา
    เพือ่ใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นเด็กและเยาวชน
    ประชาชนในพืน้ทีต่ าบลตะพง

4 โครงการประเพณีสงกรานต์ 1. กิจกรรมจัดขบวนแห่สงกรานต์ ตกแต่งรถ 500,000          ต าบลตะพง กองการศึกษา ฯ
(วนัไหล) ต าบลตะพง     ขบวนแห่รูปหล่อบูรพาจารยอ์ดีตเจ้าอาวาส

    ทัง้ 4 วดั
2. พิธสีรงน้ าพระและรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ
    ตามประเพณี
3. กิจกรรมนันทนาการต่างๆ
4. ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นประชาชน
    ในพืน้ทีต่ าบลตะพง จ านวน 1,200 คน
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ล าดับที่
ที่

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

ปีงบงประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท) สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

5 โครงการลานวฒันธรรม 1. การแสดงศิลปวฒันธรรมไทยและท้องถิน่ 1,000,000       ต าบลตะพง กองการศึกษา ฯ
2. การแต่งกายด้วยชุดไทยยอ้นยคุ
3. ชมมหรสพต่างๆ เช่น ร าวงยอ้นยคุ  

4. การจัดซุ้มนิทรรศการของหมูบ่้านต าบลตะพง
5. ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นประชาชน
    ในพืน้ทีต่ าบลตะพง จ านวน 2,000 คน

6 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี 1. จัดขบวนแห่เทียนพรรษา ณ บริเวณอาคาร 85,000            ต าบลตะพง กองการศึกษา ฯ
วนัเข้าพรรษา     ศูนยก์ลางเกษตรจังหวดัระยอง

2. จัดพิธถีวายเทียนพรรษาแก่วดัในพืน้ทีต่ะพง
3. ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นเด็กและเยาวชน 
    ประชาชน ผู้น าชุมชน ในพืน้ทีต่ าบลตะพง 
    จ านวน 600 คน

7 โครงการถนนผลไม้สไตล์ตะพง 1. จัดกิจกรรมเพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงเกษตร 4,000,000 ต าบลตะพง ส านักปลัด
และพัฒนาคุณภาพสินค้าทางการเกษตร   (งานส่งเสริมสนับสนุน
2. ผู้เข้าร่วมคือประชาชน ๑,๐๐๐ คน ขึน้ไป การท่องเทีย่ว

และประชาสัมพันธ์)
รวม 7 7,385,000
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จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละ จ านวน ร้อยละของ หน่วยงาน
ที่ด าเนินการ ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านชุมชนน่าอยู่
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 2.67 400,000 2.99
1.3 แผนงานการศึกษา 22 29.33 6,628,000 49.57
1.4 แผนงานสาธารณสุข 2 2.67 560,000 4.19
1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 1.33 400,000 2.99
1.6 แผนงานเคหะและชุมชน 31 41.33 3,491,666 26.12
1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 8 10.67 930,000 6.96
1.8 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.10 แผนงานงบกลาง

รวม 66 88 12,409,666 92.82
2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเกษตร
2.1 แผนงานการเกษตร

รวม
3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการพฒันาตลาดกลางการเกษตรต าบลตะพง
3.1 แผนงานการพาณิชย์

รวม
4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการทอ่งเที่ยว
4.1 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 9 12 960,000 7.18

รวม 9 12 960,000 7.18
รวมทั้งสิ้น 75 100 13,369,666 100

บญัชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2562

องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน

ยุทธศาสตร์/แนวทาง

แบบ ผด.01   
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ล าดับที่
ที่

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 อุดหนุนศูนยป์ฏิบัติการป้องกันและ 1. เพือ่จ่ายเป็นค่าสนับสนุนศูนย์ 200,000 ศูนยป์ฏิบัติการ ศูนยป์ฏิบัติการ
ปราบปรามยาเสพติด อ าเภอเมือง ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม ป้องกัน ป้องกัน
ระยอง ยาเสพติดอ าเภอเมืองระยอง และปราบปราม และปราบปราม

2. เพือ่เพิม่ศักยภาพในการป้องกัน ยาเสพติดอ าเภอ ยาเสพติดอ าเภอ
และแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ เมืองระยอง เมืองระยอง
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดอ าเภอเมืองระยอง
ประจ าปีงบประมาณ 2562

2 อุดหนุนศูนยอ์ านวยการป้องกันและ 1.เพือ่จ่ายเป็นค่าสนับสนุนศูนย์ 200,000 ศูนยป์ฏิบัติการ ศูนยป์ฏิบัติการ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวดัระยอง อ านวยการป้องกันและปราบปราม ป้องกัน ป้องกัน

ยาเสพติดจังหวดัระยอง และปราบปราม และปราบปราม

2. เพือ่เพิม่ศักยภาพในการป้องกัน ยาเสพติด ยาเสพติด

และแก้ปัญหายาเสพติดของศูนย์ จังหวดัระยอง จังหวดัระยอง

อ านวยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดจังหวดัระยอง
ประจ าปีงบประมาณ 2562

รวม 2 400,000

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จาก

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก

ปีงบงประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนน่าอยู่
    1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

แบบ ผด.02 
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 1. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านชุมชนน่าอยู ่
1.3 แผนงานการศึกษา
ล าดบั

ที่
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 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวนั 1. เด็กและเยาวชนได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ 2,792,000       ต าบลตะพง โรงเรียน

งวดที่ 1 2. ส่งเสริมใหเ้ด็กมีสุขภาพดี แขง็แรง ไม่เปน็โรค 1,396,000        วดัตะพงนอก

งวดที่ 2     ขาดสารอาหาร 1,396,000        

3. ใหเ้ด็กได้มีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์มาตรฐาน

4. ผู้เขา้ร่วมโครงการ เปน็เด็กนักเรียน

    ภายในโรงเรียนวดัตะพงนอก

2 โครงการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา 1. กจิกรรมพฒันาทักษะกระบวนการด้านวชิาการ 180,000           ต าบลตะพง โรงเรียน

    หรือทักษะเฉพาะด้าน ใหก้บันักเรียน วดัตะพงนอก

2. นักเรียน ร้อยละ 80 มีความรู้ มีทักษะ

    กระบวนการคิดเพิม่มากขึน้

3 โครงการหอ้งสมุดชุมชนเพือ่การเรียนรู้ 1. กจิกรรมพฒันาใหห้อ้งสมุดเปน็ส่ือในการบริการ 50,000 ต าบลตะพง โรงเรียน
    ด้านขา่วสารความรู้ และความบนัเทิงต่างๆ วดัตะพงนอก

2. กจิกรรมส่งเสริมใหเ้ด็กรักการอา่น การเรียนรู้
    นอกหอ้งเรียน
3. ผู้เขา้ร่วมโครงการเปน็นักเรียนและประชาชน
    ทั่วไป ในเขตต าบลตะพง ร้อยละ 80

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562โครงการ

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน

                                                                   บญัชโีครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ                                                            
                                           แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562                                       

ปงีบงประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง อ าเภอเมอืง จังหวัดระยอง

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท) สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผด.02 
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ล าดบั
ที่

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562โครงการ

ปงีบงประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท) สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก

4 โครงการเขา้ค่ายผู้น าเด็กและเยาวชน 1. กจิกรรมปลูกฝังระเบยีบวนิัย ความอดทน 80,000             ต าบลตะพง โรงเรียน
หมู่ท่ี 1,2,4,6,9,10,12,13 และ 16     และเสียสละเพือ่ส่วนรวม วดัตะพงนอก

2. กจิกรรมใหค้วามรู้และประสบการณ์ในการ
    อยูค่่ายพกัแรม
3. ผู้เขา้ร่วมโครงการเปน็เด็กและเยาวชน 190 คน

5 โครงการส่งเสริมกจิกรรมเด็กและเยาวชน 1. กจิกรรมสร้างใหเ้ด็กและเยาวชนเหน็ถงึ 80,000             ต าบลตะพง โรงเรียน
วนัเด็กแหง่ชาติ     ความส าคัญของวนัเด็ก วดัตะพงนอก

2. ใหเ้ด็กและเยาวชนมีโอกาสได้ท ากจิกรรม
    ร่วมกนั
3. ผู้เขา้ร่วมโครงการเปน็เด็กนักเรียน
    ในโรงเรียนวดัตะพงนอก

6 โครงการส่งเสริมและพฒันาการแสดง 1. กจิกรรมการเสริมทักษะเพือ่ประยกุต์วงโปงลาง 30,000             ต าบลตะพง โรงเรียน

ของเด็กและเยาวชนด้านดนตรีนาฏศิลป์     เขา้กบัดนตรีลูกทุ่งส าหรับบริการชุมชน วดัตะพงนอก

2. ใหเ้ด็กและเยาวชนใช้เวลาวา่งใหเ้กดิประโยชน์

3. ผู้เขา้ร่วมโครงการเปน็เด็กนักเรียน

    ในโรงเรียนวดัตะพงนอก

7 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวนั 1. เด็กและเยาวชนได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ 636,000          ต าบลตะพง โรงเรียน

งวดที่ 1 2. ส่งเสริมใหเ้ด็กมีสุขภาพดี แขง็แรง ไม่เปน็โรค 318,000           บา้นเนินเสาธง
งวดที่ 2     ขาดสารอาหาร 318,000           

3. ใหเ้ด็กได้มีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์มาตรฐาน
4. ผู้เขา้ร่วมโครงการ เปน็เด็กนักเรียน
    ภายในโรงเรียนบา้นเนินเสาธง
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ล าดบั
ที่

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562โครงการ

ปงีบงประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท) สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก

8 โครงการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา 1. กจิกรรมใหค้วามรู้ ความสามารถ ทักษะ 300,000           ต าบลตะพง โรงเรียน
    ด้านภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยี บา้นเนินเสาธง
    รวมทั้งการงานอาชีพ
2. ผู้เขา้ร่วมโครงการ เปน็เด็กนักเรียน
    ภายในโรงเรียนบา้นเนินเสาธง

9 โครงการเขา้ค่ายผู้น า สร้างค่านิยมหลัก 1. กจิกรรมเขา้ค่ายเพือ่สร้างใหเ้ด็กและเยาวชน 15,000             ต าบลตะพง โรงเรียน
12 ประการ     รักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริยแ์ละท้องถิน่ บา้นเนินเสาธง

    ของตนเอง
2. กจิกรรมใหเ้ด็กและเยาวชนได้น าหลักเศรษฐกจิ
    พอเพยีงมาปรับใช้กบัชีวติประจ าวนั
3. ฝึกการรักษาประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่
    ประโยชน์ส่วนตน
4. ผู้เขา้ร่วมโครงการ เปน็เด็กและเยาวชน
    ในเขตพืน้ที่ หมู่ที่ 6,7,8 และ 12

10 โครงการส่งเสริมกจิกรรมเด็กและเยาวชน 1. กจิกรรมสร้างใหเ้ด็กและเยาวชนเหน็ถงึ 30,000             ต าบลตะพง โรงเรียน
วนัเด็กแหง่ชาติ     ความส าคัญของวนัเด็ก บา้นเนินเสาธง

2. ใหเ้ด็กและเยาวชนมีโอกาสได้ท ากจิกรรม
    ร่วมกนั
3. ผู้เขา้ร่วมโครงการเปน็เด็กนักเรียน
    ในโรงเรียนบา้นเนินเสาธง
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ล าดบั
ที่

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562โครงการ

ปงีบงประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท) สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก

11 โครงการหอ้งสมุดมีชีวติ 1. กจิกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะในการอา่น 50,000             ต าบลตะพง โรงเรียน
2. เพิม่ความรู้ความเขา้ใจในการใช้ส่ือ บา้นเนินเสาธง
    เทคโนโลยเีพือ่การศึกษา
3. สร้างนิสัยในด้านการอา่น และสืบค้นขอ้มูล
    ด้วยตนเองและประชาชน
4. ผู้เขา้ร่วมโครงการ เปน็นักเรียนและประชาชน
    ภายในเขต หมู่ที่ 6,7,8 และ 12

12 โครงการวยัใสปอ้งกนัภยัยาเสพติด 1. กจิกรรมส่งเสริมใหเ้ด็กมีจติสาธารณะ 5,000               ต าบลตะพง โรงเรียน

    ที่ร่วมมือกบัหน่วยงานอืน่ สอดส่องดูแล บา้นเนินเสาธง

    ตามศักยภาพช่วยเหลือปอ้งกนัส่ิงเสพติด

2. สร้างความปรองดองสมานฉนัท์ กบัหน่วยงาน

    หรือเด็กในพืน้ที่ใกล้เคียง

3. ผู้เขา้ร่วมโครงการ เปน็นักเรียน

    ภายในโรงเรียนบา้นเนินเสาธง

13 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวนั 1. เด็กและเยาวชนได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ 516,000          ต าบลตะพง โรงเรียน
งวดที่ 1 2. ส่งเสริมใหเ้ด็กมีสุขภาพดี แขง็แรง ไม่เปน็โรค 258,000           วดัช้างชนฯ
งวดที่ 2     ขาดสารอาหาร 258,000           

3. ใหเ้ด็กได้มีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์มาตรฐาน
4. ผู้เขา้ร่วมโครงการ เปน็เด็กนักเรียน
    ภายในโรงเรียนวดัช้างชนศิริราษฎร์บ ารุง

14 โครงการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา 1. กจิกรรมการจดัการศึกษาตามเกณฑ์ 360,000           ต าบลตะพง โรงเรียน
    มาตรฐานอยา่งมีคุณภาพ วดัช้างชน ฯ
2. กจิกรรมการอบรมเพิม่ทักษะทางด้าน
    คอมพวิเตอร์และภาษาองักฤษ
3. ผู้เขา้ร่วมโครงการ เปน็เด็กนักเรียน
    ภายในโรงเรียนวดัช้างชนศิริราษฎร์บ ารุง
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ล าดบั
ที่

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562โครงการ

ปงีบงประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท) สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก

15 โครงการเขา้ค่ายผู้น าเด็กและเยาวชน 1. กจิกรรมเขา้ค่ายใหเ้ยาวชนมีระเบยีบวนิัย 15,000             ต าบลตะพง โรงเรียน

หมู่ท่ี 5, 7, 10 และ 15     สามัคคีและบ าเพญ็ตนเพือ่สาธารณประโยชน์ วดัช้างชนฯ

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการเปน็เด็กและเยาวชน

    ในพืน้ที่ต าบลตะพง หมู่ที่ 5,7,10 และ 15

16 โครงการส่งเสริมและพฒันาทักษะดนตรีไทย 1. กจิกรรมเพิม่ทักษะทางด้านดนตรีไทย 40,000             ต าบลตะพง โรงเรียน

และดุริยางค์ของเด็กและเยาวชน     และดุริยางค์โดยครูภมูิปญัญาท้องถิน่ วดัช้างชนฯ

โดยครูภมูิปญัญาท้องถิน่     ที่มีความรู้ ความสามารถโดยตรง

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการเปน็เด็กและเยาวชน

    ในโรงเรียนวดัช้างชนศิริราษฎร์บ ารุง

17 โครงการส่งเสริมกจิกรรมเด็กและเยาวชน 1. กจิกรรมสร้างใหเ้ด็กและเยาวชนเหน็ถงึ 35,000             ต าบลตะพง โรงเรียน
วนัเด็กแหง่ชาติ     ความส าคัญของวนัเด็ก วดัช้างชนฯ

2. ใหเ้ด็กและเยาวชนมีโอกาสได้ท ากจิกรรม
    ร่วมกนั
3. ผู้เขา้ร่วมโครงการเปน็เด็กนักเรียน
    ในโรงเรียนวดัช้างชนศิริราษฎร์บ ารุง

18 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวนั 1. เด็กและเยาวชนได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ 944,000          ต าบลตะพง โรงเรียนวดัยายดา
งวดที่ 1 2. ส่งเสริมใหเ้ด็กมีสุขภาพดี แขง็แรง ไม่เปน็โรค 472,000           

งวดที่ 2     ขาดสารอาหาร 472,000           

3. ใหเ้ด็กได้มีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์มาตรฐาน
4. ผู้เขา้ร่วมโครงการ เปน็เด็กนักเรียน
    ภายในโรงเรียนวดัยายดา
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ล าดบั
ที่

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562โครงการ

ปงีบงประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท) สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก

19 โครงการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา 1. กจิกรรมเพิม่ทักษะทางด้านคอมพวิเตอร์ 360,000           ต าบลตะพง โรงเรียนวดัยายดา
    และคณิตศาสตร์ ใหแ้กน่ักเรียน
2. ยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียน
3. ผู้เขา้ร่วมโครงการเปน็เด็กนักเรียนโรงเรียน
    วดัยายดา

20 โครงการเขา้ค่ายผู้น าเด็กและเยาวชน 1. กจิกรรมส่งเสริมเด็กและเยาวชนมีวนิัยในตนเอง 30,000             ต าบลตะพง โรงเรียนวดัยายดา
หมู่ท่ี 3,11 และ 14     มีความรับผิดชอบ มีทักษะในการท างาน

    แกป้ญัหาร่วมกบัผู้อืน่ เปน็ผู้น าผู้ตามที่ดี
2. ผู้เขา้ร่วมโครงการ เปน็เด็กและเยาชน
    ในหมู่ที่ 3,11 และ 14 จ านวน 100 คน

21 โครงการส่งเสริมกจิกรรมเด็กและเยาวชน 1. กจิกรรมสร้างความรัก ความอบอุน่ สนุกสนาน 30,000             ต าบลตะพง โรงเรียนวดัยายดา
วนัเด็กแหง่ชาติ 2. ส่งเสริมใหเ้ด็กกล้าแสดงออกในทางที่ถกูต้อง

3. ผู้เขา้ร่วมโครงการเปน็เด็กและนักเรียน
    ในโรงเรียนวดัยายดา

22 โครงการส่งเสริมการท านาแบบด้ังเดิม 1. จดัอบรมนักเรียนโรงเรียนวดัยายดา เกีย่วกบั 50,000             ต าบลตะพง โรงเรียนวดัยายดา
โดยความร่วมมือกบัชุมชน     การท านาแบบด้ังเดิม

2. กจิกรรมการสาธติการท านาแบบด้ังเดิม
3. ผู้เขา้ร่วมโครงการเปน็นักเรียน ร้อยละ 80
    โรงเรียนวดัยายดา

รวม 22 6,628,000
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ล าดับที่
ที่

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 โครงการอุดหนุนศูนยส์าธารณสุขมูลฐาน 1. จัดอบรมให้ความรู้แก่แกนน าชุมชน 240,000 หมูท่ี ่1 - 16 ศสมช.หมูท่ี ่

 หมูท่ี ่1 - 16 และ อสม. เร่ืองการด าเนินงานในชุมชน   หมูท่ี ่1 - 16

2. จัดกิจกรรมพัฒนาศูนยส์าธารณสุขมูลฐาน

ชุมชนในต าบลตะพง

2 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 1. จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในต าบล 320,000 หมูท่ี ่1 -  16 กรรมการหมูบ่้าน

หมูท่ี ่1 - 16 ตะพง เร่ืองการส่งเสริมสุขภาพ หมูท่ี ่1 -  16

การป้องกันโรค และฟืน้ฟูสภาพ ฯลฯ

2. จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน 

เร่ืองยาเสพติด

3. จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพ

ให้กับประชาชนในต าบลตะพง

รวม 2 560,000

โครงการ
ปีงบงประมาณ พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนน่าอยู่
    1.4 แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน

สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด.02 
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1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนน่าอยู่

1.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์
ล าดับที่

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

1 อุดหนุนงานสวสัดิการสังคมและ 1.เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน 400,000 ศูนยส์งเคราะห์ ศูนยส์งเคราะห์

สังคมสงเคราะห์ ให้แก่ศูนย์ ทีป่ระสบปัญหาความเดือดร้อน ราษฎรประจ า ราษฎรประจ า

สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมูบ่้านใน 2.ประชาชนต าบลตะพงได้รับความช่วยเหลือ หมูบ่้าน หมูบ่้าน

ต าบลตะพง หมูที ่1 - 16 ในเบือ้งต้นอยา่งทันท่วงที ม.1 - 16 ม.1 - 16

ต าบลตะพง ต าบลตะพง ต าบลตะพง

รวม 1 400,000

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

องค์กรบริหารส่วนต าบลตะพง  อ าเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง

โครงการ
ปีงบงประมาณ พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท) สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด.02 

43



ล าดับที่

ที่

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 อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง ขยายเขตประปาระยะทาง  295.00 158,142 หมูท่ี ่9 การประปา

เพือ่ขยายเขตระบบประปาสายซอยเนินกลาง- เมตร ต.ตะพง ส่วนภูมิภาค

บ้านป้าวาสนา สาขาระยอง

2 อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง ขยายเขตประปาระยะทาง  42.00 55,071 หมูท่ี ่9 การประปา

เพือ่ขยายเขตระบบประปาสายเลียบคลองคึกฤทธิ์- เมตร ต.ตะพง ส่วนภูมิภาค
บ้านป้าพิมพ์ สาขาระยอง

3 อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง ขยายเขตประปาระยะทาง  229.00 129,360 หมูท่ี ่9 การประปา

เพือ่ขยายเขตระบบประปาสายซอยข้างสหกรณ์ เมตร ต.ตะพง ส่วนภูมิภาค

ประมง สาขาระยอง

4 อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง ขยายเขตประปาระยะทาง  650.00 345,774 หมูท่ี ่9 การประปา

เพือ่ขยายเขตระบบประปาสายทางเกวยีน  เมตร  ต.ตะพง ส่วนภูมิภาค

เชือ่มหมูท่ี ่4 สาขาระยอง

โครงการ

ปีงบงประมาณ พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง  อ าเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง

 1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนน่าอยู่

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จาก
โครงการ

งบประมาณ (บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1.6  แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผด.02 
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ล าดับที่

ที่

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

โครงการ

ปีงบงประมาณ พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จาก

โครงการ
งบประมาณ (บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

5 อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง ขยายเขตประปาระยะทาง  154.00 128,875 หมูท่ี ่9 การประปา

เพือ่ขยายเขตระบบประปาสายซอยบ้านคุณโกเมศ เมตร ต.ตะพง ส่วนภูมิภาค

สาขาระยอง

6 อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง ขยายเขตประปาระยะทาง 135.00 87,728 หมูท่ี ่9 การประปา

เพือ่ขยายเขตระบบประปาสายซอยเนินกลาง เมตร ต.ตะพง ส่วนภูมิภาค

ซอย 8 สาขาระยอง

7 อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง ขยายเขตประปาระยะทาง  961.00  537,177 หมูท่ี ่12 การประปา

เพือ่ขยายเขตระบบประปาสายศาลาเขียว- เมตร ต.ตะพง ส่วนภูมิภาค

สระหลวง-เนินเสาธง สาขาระยอง

8 อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง ขยายเขตประปาระยะทาง  201.00 127,304 หมูท่ี ่15 การประปา

เพือ่ขยายเขตระบบประปาสายซอยทุง่ลม เมตร ต.ตะพง ส่วนภูมิภาค

สาขาระยอง

9 อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง ขยายเขตประปาระยะทาง  170.00 101,164 หมูท่ี ่15 การประปา

เพือ่ขยายเขตระบบประปาสายซอยเดชานาเจริญ เมตร ต.ตะพง ส่วนภูมิภาค

สาขาระยอง
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ล าดับที่

ที่

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

โครงการ

ปีงบงประมาณ พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จาก

โครงการ
งบประมาณ (บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

10 อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง ขยายเขตประปาระยะทาง 771,071 หมูท่ี ่15 การประปา

เพือ่ขยายเขตระบบประปาสายสุขุมวทิ-ทุง่ลม- 1,110.00  เมตร ต.ตะพง ส่วนภูมิภาค

ห้วยมะเฟือง สาขาระยอง

11 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวดัระยอง ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า  จํานวน 1  แห่ง 50,000 หมูท่ี ่1 การไฟฟ้าส่วน

เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายมาบน้ําเยน็ ต.ตะพง ภูมิภาคจังหวดั

ระยอง

12 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวดัระยอง ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า  จํานวน 1  แห่ง 50,000 หมูท่ี ่2 การไฟฟ้าส่วน

เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายหนองกบ-ยายดา ต.ตะพง ภูมิภาคจังหวดั

ระยอง

13 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวดัระยอง ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า  จํานวน 1  แห่ง 50,000 หมูท่ี ่3 การไฟฟ้าส่วน

เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายข้างอนามัยยายดา ต.ตะพง ภูมิภาคจังหวดั

ระยอง

14 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวดัระยอง ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า  จํานวน 1  แห่ง 50,000 หมูท่ี ่5 การไฟฟ้าส่วน

เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายชากบน-ในไร่ ต.ตะพง ภูมิภาคจังหวดั

ระยอง
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ล าดับที่

ที่

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

โครงการ

ปีงบงประมาณ พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จาก

โครงการ
งบประมาณ (บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

15 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวดัระยอง ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า  จํานวน 1  แห่ง 50,000 หมูท่ี ่8 การไฟฟ้าส่วน

เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายคลองตะเคียน ต.ตะพง ภูมิภาคจังหวดั

ระยอง

16 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวดัระยอง ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า  จํานวน 1  แห่ง 50,000 หมูท่ี ่9 การไฟฟ้าส่วน

เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายเนินกลาง-ป่าค่ัน ต.ตะพง ภูมิภาคจังหวดั

ระยอง

17 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวดัระยอง ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า  จํานวน 1  แห่ง 50,000 หมูท่ี ่9 การไฟฟ้าส่วน

เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะส่ีแยกตะพง ต.ตะพง ภูมิภาคจังหวดั

เข้าหาดแม่รําพึง  (ฝ่ังซ้ายมือ) ระยอง

18 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวดัระยอง ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า  จํานวน 1  แห่ง 50,000 หมูท่ี ่9 การไฟฟ้าส่วน

เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายพัน ร.7 - ต.ตะพง ภูมิภาคจังหวดั

หาดแม่รําพึง ระยอง

19 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวดัระยอง ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า  จํานวน 1  แห่ง 50,000 หมูท่ี ่9 การไฟฟ้าส่วน

เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายสุขุมวทิ- ต.ตะพง ภูมิภาคจังหวดั

หาดแม่รําพึง  (หน้าร้านก๋วยเต๋ียวดู๋ด๋ี) ระยอง
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ล าดับที่

ที่

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

โครงการ

ปีงบงประมาณ พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จาก

โครงการ
งบประมาณ (บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

20 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวดัระยอง ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า  จํานวน 1  แห่ง 50,000 หมูท่ี ่9 การไฟฟ้าส่วน

เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายสุขุมวทิ- ต.ตะพง ภูมิภาคจังหวดั

หาดแม่รําพึง  (โค้งร่วมใจ) ระยอง

21 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวดัระยอง ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า  จํานวน 1  แห่ง 50,000 หมูท่ี ่10 การไฟฟ้าส่วน

เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายศาลาแดง- ต.ตะพง ภูมิภาคจังหวดั

บ้านช่น ระยอง

22 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวดัระยอง ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า  จํานวน 1  แห่ง 50,000 หมูท่ี ่10 การไฟฟ้าส่วน

เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายศาลาแดง- ต.ตะพง ภูมิภาคจังหวดั

เนินกลาง ระยอง

23 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวดัระยอง ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า  จํานวน 1  แห่ง 50,000 หมูท่ี ่11 การไฟฟ้าส่วน

เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายชากไผ่-ไทรงาม ต.ตะพง ภูมิภาคจังหวดั

ระยอง

24 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวดัระยอง ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า  จํานวน 1  แห่ง 50,000 หมูท่ี ่11 การไฟฟ้าส่วน

เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายขวากลิง- ต.ตะพง ภูมิภาคจังหวดั

ห้วยหินดาด ระยอง
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ล าดับที่

ที่

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

โครงการ

ปีงบงประมาณ พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จาก

โครงการ
งบประมาณ (บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

25 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวดัระยอง ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า  จํานวน 1  แห่ง 50,000 หมูท่ี ่14 การไฟฟ้าส่วน

เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายบ่อหิน-มาบระกํา ต.ตะพง ภูมิภาคจังหวดั

ระยอง

26 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวดัระยอง ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า  จํานวน 1  แห่ง 50,000 หมูท่ี ่14 การไฟฟ้าส่วน

เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายบ่อหิน- ต.ตะพง ภูมิภาคจังหวดั

ศาลหลวงเต่ีย ระยอง

27 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวดัระยอง ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า  จํานวน 1  แห่ง 50,000 หมูท่ี ่15 การไฟฟ้าส่วน

เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายกลางทุง่- ต.ตะพง ภูมิภาคจังหวดั

ศาลาห้วยมะเฟือง ระยอง

28 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวดัระยอง ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า  จํานวน 1  แห่ง 50,000 หมูท่ี ่15 การไฟฟ้าส่วน

เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายห้วยมะเฟือง- ต.ตะพง ภูมิภาคจังหวดั
ชากบน  ซอย 2 ระยอง

29 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวดัระยอง ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า  จํานวน 1  แห่ง 50,000 หมูท่ี ่15 การไฟฟ้าส่วน

เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายห้วยมะเฟือง- ต.ตะพง ภูมิภาคจังหวดั

พฤกษางาม ระยอง

30 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวดัระยอง ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า  จํานวน 1  แห่ง 50,000 หมูท่ี ่16 การไฟฟ้าส่วน

เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายตะกาด  สาย 2 ต.ตะพง ภูมิภาคจังหวดั

ระยอง
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ล าดับที่

ที่

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

โครงการ

ปีงบงประมาณ พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จาก

โครงการ
งบประมาณ (บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

31 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวดัระยอง ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า  จํานวน 1  แห่ง 50,000 หมูท่ี ่16 การไฟฟ้าส่วน

เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายบ้านลุงขวด ต.ตะพง ภูมิภาคจังหวดั

ระยอง

รวม 31 3,491,666
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1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนน่าอยู่

1.7  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ล าดับที่

ที่
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 อุดหนุนงานส่งเสริมและสนับสนุน 1.มีการซักซ้อมความเข้าใจในการด าเนินการ 560,000 ทุกหมูบ่้าน กลุ่มสตรีอาสา
ความเข้มแข็ง เพือ่ยกระดับ ของกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาต าบลตะพง ม. 1 - 9, พัฒนา หมูท่ี่
คุณภาพชีวติ ให้แก่กลุ่มสตรีอาสา- 2.ด าเนินการตามวตัถุประสงค์ของกลุ่ม 11 - 15, 1-9 , 11-15
พัฒนา หมูท่ี ่1 - 9 , 11 - 15 3.ติดตามการด าเนินงานของกลุ่มหลังจาก ต าบลตะพง ต าบลตะพง
ต าบลตะพง ได้รับเงินอุดหนุน

2 อุดหนุนงานส่งเสริมและสนับสนุน 1.มีการซักซ้อมความเข้าใจในการด าเนินการ 40,000 หมูท่ี ่16 กลุ่มวสิาหกิจ
ความเข้มแข็ง เพือ่ยกระดับ ของกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาต าบลตะพง ต าบลตะพง ชุมชนศูนยส์าธติ
คุณภาพชีวติ ให้แก่กลุ่มวสิาหกิจ- 2.ด าเนินการตามวตัถุประสงค์ของกลุ่ม สตรีอาสาพัฒนา
ชุมชนศูนยส์าธติสตรีอาสาพัฒนา- 3.ติดตามการด าเนินงานของกลุ่มหลังจาก ร้านค้าชุมชน
ร้านค้าชุมชน หมูท่ี ่16 ได้รับเงินอุดหนุน หมูท่ี ่16
ต าบลตะพง ต าบลตะพง

3 อุดหนุนงานส่งเสริมและสนับสนุน 1.มีการซักซ้อมความเข้าใจในการด าเนินการ 40,000 หมูท่ี ่4 กลุ่มวสิาหกิจ
ความเข้มแข็ง เพือ่ยกระดับ ของกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาต าบลตะพง ต าบลตะพง ชุมชนกลุ่ม
คุณภาพชีวติ ให้แก่กลุ่มวสิาหกิจ- 2.ด าเนินการตามวตัถุประสงค์ของกลุ่ม แม่บ้านเกษตรกร
ชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 3.ติดตามการด าเนินงานของกลุ่มหลังจาก ปลวกเกตุ 
ปลวกเกตุ หมูท่ี ่4 ต าบลตะพง ได้รับเงินอุดหนุน หมูท่ี ่4 

สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปีงบงประมาณ พ.ศ. 2562

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

องค์กรบริหารส่วนต าบลตะพง  อ าเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)

แบบ ผด.02 
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ล าดับที่
ที่

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

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปีงบงประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

4 อุดหนุนงานส่งเสริมและสนับสนุน 1.มีการซักซ้อมความเข้าใจในการด าเนินการ 40,000 หมูท่ี ่10 กลุ่มวสิาหกิจ
ความเข้มแข็ง เพือ่ยกระดับ ของกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาต าบลตะพง ต าบลตะพง ชุมชนกลุ่มสตรี
คุณภาพชีวติ ให้แก่กลุ่มวสิาหกิจ- 2.ด าเนินการตามวตัถุประสงค์ของกลุ่ม แม่บ้านป่าค่ัน
ชุมชนกลุ่มสตรีแม่บ้านป่าค่ัน 3.ติดตามการด าเนินงานของกลุ่มหลังจาก

ได้รับเงินอุดหนุน

5 อุดหนุนงานส่งเสริมและสนับสนุน 1.มีการซักซ้อมความเข้าใจในการด าเนินการ 50,000 หมูท่ี ่6 กลุ่มวสิาหกิจ
ความเข้มแข็ง เพือ่ยกระดับ ของกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาต าบลตะพง ต าบลตะพง ชุมชนกลุ่ม
คุณภาพชีวติ ให้แก่กลุ่มวสิาหกิจ- 2.ด าเนินการตามวตัถุประสงค์ของกลุ่ม ผู้เล้ียงโค-กระบือ
ชุมชนกลุ่มผู้เล้ียงโค-กระบือ ต าบล 3.ติดตามการด าเนินงานของกลุ่มหลังจาก ต าบลตะพง
ตะพง ได้รับเงินอุดหนุน

6 อุดหนุนงานส่งเสริมและสนับสนุน 1.มีการซักซ้อมความเข้าใจในการด าเนินการ 50,000 หมูท่ี ่9 กลุ่มประมง
ความเข้มแข็ง เพือ่ยกระดับ ของกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาต าบลตะพง ต าบลตะพง เรือเล็กพืน้บ้าน
คุณภาพชีวติ ให้แก่กลุ่มประมง 2.ด าเนินการตามวตัถุประสงค์ของกลุ่ม หาดแม่ร าพึง
เรือเล็กพืน้บ้านหาดแม่ร าพึง 3.ติดตามการด าเนินงานของกลุ่มหลังจาก

ได้รับเงินอุดหนุน

7 อุดหนุนงานส่งเสริมและสนับสนุน 1.มีการซักซ้อมความเข้าใจในการด าเนินการ 50,000 โรงเรียน กลุ่มวสิาหกิจชุมชน
ความเข้มแข็ง เพือ่ยกระดับ ของกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาต าบลตะพง ผู้สูงอายุ กลุ่มดนตรีไทย
คุณภาพชีวติ ให้แก่กลุ่มวสิาหกิจ- 2.ด าเนินการตามวตัถุประสงค์ของกลุ่ม ต าบลตะพง ผู้สูงวยัต าบล
ชุมชนกลุ่มดนตรีไทย ผู้สูงวยัต าบล 3.ติดตามการด าเนินงานของกลุ่มหลังจาก ตะพง
ตะพง ได้รับเงินอุดหนุน

8 อุดหนุนงานส่งเสริมและสนับสนุน 1.มีการซักซ้อมความเข้าใจในการด าเนินการ 100,000 หมูท่ี ่11 กลุ่มวสิาหกิจ
ความเข้มแข็ง เพือ่ยกระดับ ของกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาต าบลตะพง ต าบลตะพง ชุมชนกลุ่มจัดการ
คุณภาพชีวติ ให้แก่กลุ่มวสิาหกิจ- 2.ด าเนินการตามวตัถุประสงค์ของกลุ่ม ดินและปุย๋
ชุมชนกลุ่มจัดการดินและปุย๋ต าบล 3.ติดตามการด าเนินงานของกลุ่มหลังจาก ต าบลตะพง
ตะพง ได้รับเงินอุดหนุน

รวม 8 930,000

52



ล าดบั
ที่

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 โครงการส่งเสริมความเปน็เลิศทางกฬีา 1. กจิกรรมส่งเสริมใหเ้ยาวชนมีทักษะทางกฬีา 100,000          ต าบลตะพง โรงเรียน

    ตามความสามารถและความสนใจ วดัตะพงนอก

2. สร้างความสามัคคี ใช้เวลาวา่งใหเ้ปน็ประโยชน์

3. ผู้เขา้ร่วมโครงการเปน็นักเรียน

    ในโรงเรียนวดัตะพงนอก ร้อยละ 100

2 โครงการจดังานวนัสมเด็จ 1. การส่งเสริมการท่องเที่ยวของจงัหวดัระยอง 20,000            จงัหวดัระยอง ที่วา่การ

พระเจา้ตากสินมหาราช     และท าใหท้้องถิน่ต่างๆ มีโอกาสน ากจิกรรม อ าเภอเมือง

จงัหวดัระยอง     ของท้องถิน่มาแสดงหรือส่งเสริมวฒันธรรม จงัหวดัระยอง

2. กจิกรรมส่งเสริมอตุสาหกรรมและสินค้าพืน้เมือง

3. ผู้เขา้ร่วมโครงการ เปน็ประชาชนทั่วไป

    ในจงัหวดัระยอง

3 โครงการส่งเสริมกฬีาและนันทนาการ 1. ส่งเสริมใหเ้ด็กและเยาวชนได้ออกก าลังกาย 30,000            ต าบลตะพง โรงเรียน

เด็กและเยาวชน     และฝึกทักษะการเล่นกฬีา วดัช้างชนฯ

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการ เปน็เด็กนักเรียน

    ในโรงเรียนวดัช้างชนศิริราษฎร์บ ารุง

โครงการ
ปงีบงประมาณ พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง อ าเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง

 4. ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการท่องเที่ยว
4.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน

สถานทีด่ าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด.02 
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ล าดบั
ที่

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

ปงีบงประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท) สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

4 โครงการส่งเสริมประเพณี 1. กจิกรรมอนุรักษสื์บสานประเพณีท้องถิน่ 100,000          ต าบลตะพง คณะกรรมการ

ท้องถิน่บา้นปาุค่ัน หมู่ที่ 10     ประจ าหมู่บา้นปาุค่ัน หมู่ที่ 10  หมู่บา้น หมู่ที่ 10

2. ปลูกฝังคุณค่าด้านวฒันธรรมจริยธรรม

    ใหแ้กเ่ด็กและเยาวชนรุ่นต่อไป

3. ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ใหแ้กช่าวบา้น

    หมู่ที่ 10

4. ผู้เขา้ร่วมโครงการเปน็ประชาชน ในหมู่ที่ 10

5 โครงการกฬีาต่อต้านยาเสพติด 1. กจิกรรมส่งเสริมใหเ้ยาวชนมีทักษะทางกฬีา 20,000            ต าบลตะพง โรงเรียน

ส าหรับเด็กและเยาวชน     ตามความสามารถและความสนใจ บา้นเนินเสาธง

2. สร้างความสามัคคี ใช้เวลาวา่งใหเ้ปน็ประโยชน์

3. ผู้เขา้ร่วมโครงการเปน็นักเรียน

    ในโรงเรียนบา้นเนินเสาธง

6 โครงการส่งเสริมกฬีาและนันทนาการ 1. กจิกรรมส่งเสริมใหเ้ยาวชนมีทักษะทางกฬีา 30,000            ต าบลตะพง โรงเรียน

ส าหรับเด็กและเยาวชน     ตามความสามารถและความสนใจ วดัยายดา

2. สร้างความสามัคคี ใช้เวลาวา่งใหเ้ปน็ประโยชน์

3. ผู้เขา้ร่วมโครงการเปน็นักเรียน

    ในโรงเรียนวดัยายดา

7 โครงการส่งเสริม สนับสนุนอนุรักษม์รดกไทยและ 1. กจิกรรมสืบสานศิลปวฒันธรรมและภมูิปญัญา 20,000            จงัหวดัระยอง ที่วา่การ

เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ     ท้องถิน่ของอ าเภอเมืองระยอง อ าเภอเมือง

สยามบรมราชกมุารี เนื่องในวนัคล้าย 2. ผู้เขา้ร่วมโครงการ เปน็ประชาชนทั่วไป จงัหวดัระยอง

วนัพระราชสมภพ 2 เมษายน     จ านวน 1,000 คน

และกจิกรรมทางศิลปวฒันธรรม

ของอ าเภอเมืองระยอง ประจ าป ี2562

เขา้ร่วมงานวนัอนุรักษม์รดกไทย จงัหวดัระยอง 
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ล าดบั
ที่

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

ปงีบงประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท) สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

8 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 1. กจิกรรมอนุรักษแ์ละส่งเสริมประเพณี 320,000          ต าบลตะพง คณะกรรมการ
ประจ าหมู่บา้น หมู่ที่ 1 - 16     สงกรานต์และวฒันธรรมท้องถิน่ประจ าหมู่บา้น หมู่บา้น
ต าบลตะพง 2. ส่งเสริมใหป้ระชาชนได้แสดงออกถงึความ หมู่ที่ 1 - 16

ชุมชนบา้นตะพงใน (หมู่ที่ 1) 20,000.-บาท     กตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอาย ุและผู้สร้าง

ชุมชนบา้นหนองกบ (หมู่ที่ 2) 20,000.-บาท     คุณประโยชน์ใหแ้กห่มู่บา้น

ชุมชนบา้นยายดา (หมู่ที่ 3) 20,000.-บาท 3. ท านุบ ารุงจารีตประเพณีและวฒันธรรม

ชุมชนบา้นปลวกเกตุ (หมู่ที่ 4) 20,000.-บาท     อนัดีงานใหเ้จริญถาวรยิง่ขึน้

ชุมชนบา้นช่น (หมู่ที่ 5) 20,000.-บาท 4. กจิกรรมพบปะสังสรรค์งานร่ืนเริงตามประเพณี

ชุมชนบา้นหนองหนิ (หมู่ที่ 6) 20,000.-บาท     ในการสร้างความอบอุน่ ความรักสามัคคี

ชุมชนบา้นชากลาว (หมู่ที่ 7) 20,000.-บาท 5. ผู้เขา้ร่วมโครงการ เปน็ประชาชน

ชุมชนบา้นนา (หมู่ที่ 8) 20,000.-บาท     ในเขตพืน้ที่ต าบลตะพง

ชุมชนบา้นตะพงนอก (หมู่ที่ 9) 20,000.-บาท

ชุมชนบา้นปาุค่ัน (หมู่ที่ 10) 20,000.-บาท

ชุมชนบา้นศาลเจา้ (หมู่ที่ 11) 20,000.-บาท

ชุมชนบา้นหนองตารส (หมู่ที่ 12) 20,000.-บาท

ชุมชนบา้นในบา้น (หมู่ที่ 13) 20,000.-บาท

ชุมชนบา้นบอ่หนิ (หมู่ที่ 14) 20,000.-บาท

ชุมชนบา้นหว้ยมะเฟอืง (หมู่ที่ 15) 20,000.-บาท

ชุมชนบา้นตะกาด (หมู่ที่ 16) 20,000.-บาท
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ล าดบั
ที่

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

ปงีบงประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จากโครงการ งบประมาณ (บาท) สถานทีด่ าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

9 โครงการส่งเสริมพฒันากฬีา 1. กจิกรรมส่งเสริมใหเ้ด็กเยาวชนและประชาชน 320,000          ต าบลตะพง คณะกรรมการ
ระดับหมู่บา้น หมู่ที่ 1 - 16     ในหมู่บา้นได้ออกก าลังกายและใช้เวลาวา่ง หมู่บา้น
หมู่บา้นหมู่ที่ 1 20,000.-บาท     ใหเ้กดิประโยชน์ หมู่ที่ 1 - 16
หมู่บา้นหมู่ที่ 2 20,000.-บาท 2. สร้างความสามัคคีของประชาชนในหมู่บา้น
หมู่บา้นหมู่ที่ 3 20,000.-บาท     และพืน้ที่ใกล้เคียง
หมู่บา้นหมู่ที่ 4 20,000.-บาท 3. รณรงค์การปอูงกนัแกไ้ขปญัหายาเสพติด
หมู่บา้นหมู่ที่ 5 20,000.-บาท     และอบายมุขภายในหมู่บา้น
หมู่บา้นหมู่ที่ 6 20,000.-บาท 4. การคัดเลือกนักกฬีาตัวแทนหมู่บา้น
หมู่บา้นหมู่ที่ 7 20,000.-บาท     เขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาระดับหมู่บา้น
หมู่บา้นหมู่ที่ 8 20,000.-บาท 5. ผู้เขา้ร่วมโครงการ เปน็ประชาชน
หมู่บา้นหมู่ที่ 9 20,000.-บาท     ในเขตพืน้ที่ต าบลตะพง
หมู่บา้นหมู่ที่ 10 20,000.-บาท
หมู่บา้นหมู่ที่ 11 20,000.-บาท
หมู่บา้นหมู่ที่ 12 20,000.-บาท
หมู่บา้นหมู่ที่ 13 20,000.-บาท
หมู่บา้นหมู่ที่ 14 20,000.-บาท
หมู่บา้นหมู่ที่ 15 20,000.-บาท
หมู่บา้นหมู่ที่ 16 20,000.-บาท

รวม 9 960,000
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จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละ จ านวน ร้อยละของ หน่วยงาน
ที่ด าเนินการ ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านชุมชนน่าอยู่
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 15 24.59 510,200 2.71
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1.3 แผนงานการศึกษา 14 22.95 1,026,450 5.45
1.4 แผนงานสาธารณสุข 12 19.67 458,080 2.43
1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 3.28 820,000 4.36
1.6 แผนงานเคหะและชุมชน 16 26.23 15,506,985 82.39
1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1.8 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.10 แผนงานงบกลาง

รวม 59 96.72 18,321,715 97.34
2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเกษตร
2.1 แผนงานการเกษตร

รวม
3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการพฒันาตลาดกลางการเกษตรต าบลตะพง
3.1 แผนงานการพาณิชย์ 2 3.28 499,864 2.66

รวม 2 3.28 499,864 2.66
4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการทอ่งเที่ยว
4.1 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

รวม
รวมทั้งสิ้น 61 100 18,821,579 100

บญัชีสรุปครุภณัฑ์
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2562

องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง

ยุทธศาสตร์/แนวทาง

แบบ ผด.01   
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รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
 ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลัก 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  เก้าอีป้ระชาสัมพนัธ์ เก้าอีป้ระชาสัมพนัธ์ ( ราคาตามทอ้งตลาด ) 5,000           อบต.ตะพง ส านักปลัดฯ

 จ านวน 2 ตัวๆละ 2,500 บาท (ฝ่ายแผนฯ)

2  เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 6 เคร่ือง -เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน 201,000 อบต.ตะพง ส านักปลัดฯ
 (มีระบบฟอกอากาศ) ได้รับรองมาตรฐาน (ฝ่ายบริหารฯ)
 ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 30,000 บทียีู 5 เคร่ือง

-เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน 51,200         อบต.ตะพง ส านักปลัดฯ
 (มีระบบฟอกอากาศ) ได้รับรองมาตรฐาน (ฝ่ายบริหารฯ)
 ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 40,000 บทียีู 1 เคร่ือง

3  ตู้เก็บของ จ านวน 1 ตู้   ตู้เก็บของ (ราคาตามทอ้งตลาด) 6,000 อบต.ตะพง ส านักปลัดฯ
(ฝ่ายบริหารฯ)

4  ตู้เก็บเอกสารแบบบานเล่ือนกระจก 2 บาน  ตู้เก็บเอกสารแบบบานเล่ือนชนิดบานกระจก  2 12,000 อบต.ตะพง ส านักปลัดฯ
 จ านวน 3 ตู้ๆละ 4,000 บาท  บาน (ราคาตามทอ้งตลาด) (ฝ่ายบริหารฯ)

5  โต๊ะท างานระดับ 3 - 6 จ านวน 2 ตัวๆละ โต๊ะท างานระดับ 3-6 (ราคาตามทอ้งตลาด) 10,600 อบต.ตะพง ส านักปลัดฯ
 5,300 บาท (ฝ่ายแผนฯ)

 รวม 5 285,800

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

1.ประเภทครุภณัฑ์ ส านักงาน
    1.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ล าดับ
ที่

ครุภณัฑ์
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02/1 
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รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
 ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลัก 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 เคร่ืองปั๊มน้ า จ านวน 2 เคร่ืองๆละ 8,500 เคร่ืองปั๊มน้ าอัตโนมัติ ก าลังไฟวัตต์ ไม่น้อยกว่า 17,000         อบต.ตะพง ส านักปลัดฯ

 บาท 350 วัตต์  (ราคาตามทอ้งตลาด) (ฝ่ายบริหารฯ)

 รวม 1 17,000

รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
 ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลัก 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 กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล  กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียด 34,000         อบต.ตะพง ส านักปลัดฯ

จ านวน 2 ตัวๆละ  17,000 บาท  ไม่น้อยกว่า20 ล้านพกิเซล (ฝ่ายบริหารฯ)
 (ราคาตามทอ้งตลาด) (ฝ่ายแผนฯ)

 รวม 1 34,000

 3. ประเภทครุภณัฑ์ โฆษณาและเผยแพร่
     3.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ล าดับ
ที่

ครุภณัฑ์
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

 2. ประเภทครุภณัฑ์ การเกษตร

ล าดับ
ที่

ครุภณัฑ์
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

      2.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
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รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
 ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลัก 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  คอมพวิเตอร์ต้ังโต๊ะ จ านวน 3 เคร่ือง - เคร่ืองคอมพวิเตอร์ จ านวน 2 เคร่ือง 32,000         อบต.ตะพง ส านักปลัดฯ

 เคร่ืองละ 160,000 (ตามเกณฑ์ราคากลางและ (ฝ่ายบริหารฯ)
 คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าปี
 พ.ศ.2561 )

-เคร่ืองคอมพวิเตอร์  All In One  จ านวน 1 เคร่ือง 17,000         อบต.ตะพง ส านักปลัดฯ
  เคร่ืองละ 17,000 บาท (ฝ่ายแผนฯ)

 (จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและ
 คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าป ี
 พ.ศ.2561)

2  เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง  เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ์ 21,500 อบต.ตะพง ส านักปลัดฯ
หมึกพมิพ ์(Ink Tank Printer)  (Ink Tank Printer) (ฝ่ายบริหารฯ)
จ านวน 5 เคร่ืองๆละ4,300 บาท  (จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและ

 คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าปี
 พ.ศ.2561)

3  เคร่ืองส ารองไฟฟา้จ านวน 1 เคร่ือง  เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1 kva 5,900 อบต.ตะพง ส านักปลัดฯ
 เคร่ืองละ 5,900 บาท  (จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและ (ฝ่ายแผนฯ)

 คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  ประจ าปี
 พ.ศ.2561)

 รวม 3 76,400

 4. ประเภทครุภณัฑ์ คอมพิวเตอร์
     4.1แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ล าดับ
ที่

ครุภณัฑ์
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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5. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
    5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส านักงาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ 16,000 อบต.ตะพง กองคลัง

จ านวน 1 เคร่ือง เคร่ืองละ 16,000 บาท พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าปงีบประมาณ 61

2 เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ 12,900 อบต.ตะพง กองคลัง
หมึกพมิพข์าวด า ไม่น้อยกว่า20หน้า/นาท ี พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าปงีบประมาณ 61
สี ไม่น้อยกว่า10หน้า/นาท ี
จ านวน 3 เคร่ือง เคร่ืองละ 4,300 บาท

3 เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ LED ขาวด า ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ 2,600 อบต.ตะพง กองคลัง
ขาวด า (18หน้า/นาท)ี จ านวน 1 เคร่ือง พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าปงีบประมาณ  61
เคร่ืองละ 2,600 บาท

4 เคร่ืองพมิพ ์Multiflunction ชนิดเลเซอร์ LED ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ 17,000 อบต.ตะพง กองคลัง
สีขาวด า (20หน้า/นาท)ี พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าปงีบประมาณ 61
สี (20หน้า/นาท)ี 
จ านวน 1 เคร่ือง เคร่ืองละ 17,000 บาท

รวม 4 48,500

6. ประเภทครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
    6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี ตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ1 48,500 อบต.ตะพง กองคลัง
แบบเกียร์อัตโนมัติ จ านวน 1 คัน  ส านักงบประมาณ มกราคม 2561  

รวม 1 48,500

พ.ศ 2562ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปงีบงประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ 2562

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปงีบงประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

ล าดับ
ที่

ล าดับ
ที่

ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
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ล าดับ
ที่

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 กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล  - ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพกิเซล 99,950 ศพด. อบต.ตะพง กองการศึกษา ฯ
จ านวน 5 ตัว    เซ็นเซอร์ CMOS ขนาด APS-C

 - ระบบประมวลผลภาพ X-Processor II
 - เซ็นเซอร์วัดแสงแบบ TTL 256 ZONE
 - จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว
   และความละเอียดไม่น้อยกว่า 1.04 ล้านจุด
   แบบทชัสกรีน
 - ระบบออโต้โฟกัสไม่น้อยกว่า 77 จุด
 - ชัตเตอร์สูงสุด 1/2,000-30 วินาท,ี Bulb, Time
 -  มีระบบ Wi-Fi ในตัวส าหรับเชื่อมต่อ
   แอพพลิเคชั่น
 - มีอิเล็กทรอนิกส์ชัตเตอร์
 - บนัทกึวิดีโอด้วยโหมด Film Simulation
 - วิดีโอความละเอียดระดับ Full HD

รวม 1 99,950

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการโครงการ
ปงีบงประมาณ พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562

    7.1 แผนงานการศึกษา
7. ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2561งบประมาณ 
(บาท)
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รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
หลัก 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 โทรทศัน์ แอล อี ดี (LED TV)  - ระดับความละเอียด เปน็ความละเอียด 26,500 ศพด. อบต.ตะพง กองการศึกษา ฯ
จ านวน 1 เคร่ือง    ของจอภาพ (Resolution) 1920 x 1080 

   พกิเซล

 - ขนาดที่ก าหนดเปน็ขนาดจอภาพขัน้ต่ า
   55 นิ้ว

 - แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight

 - ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ 

   เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง

 - ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ 

   รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และภาพยนตร์

 - มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว

(ตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์)

2 เคร่ืองเล่น DVD พร้อมล าโพง เคร่ืองเล่น DVD พร้อมล าโพง (ตามราคาทอ้งตลาด) 29,900 ศพด. อบต.ตะพง กองการศึกษา ฯ

จ านวน 13 เคร่ือง

ครุภณัฑ์
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

8. ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

    8.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ
ที่ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลัก 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 ตู้ล าโพงอเนกประสงค์  - ตู้ล าโพงพร้อมแอมปแ์บบล้อลาก 48,000 ศพด. อบต.ตะพง กองการศึกษา ฯ

จ านวน 6 ชุด  - ตู้ล าโพงพร้อมแอมปใ์นตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 

   15 นิ้ว แอมป ์500 วัตต์

 - ไมค์ลอยแบบไร้สาย จ านวน 2 ไมโครโฟน

   ย่าน VHF

 - มีรีโมท

 - มีช่องส าหรับเสียบไมค์สาย 1 ช่อง XLR

 - มีช่องส าหรับเสียบไมค์สาย 1 ช่อง Phone Jack

   (เสียบกีต้าร์ 1 ช่อง)

 - มีล้อลากพร้อมมือจับสะดวกในการเคล่ือนย้าย

(ตามราคาทอ้งตลาด)

รวม 3 104,400

ล าดับ
ที่

ครุภณัฑ์

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

8. ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
    8.1 แผนงานการศึกษา
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รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
หลัก 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 เคร่ืองดูดฝุ่น ขนาดไม่น้อยกว่า  - สามารถดูดฝุ่นและน้ า 84,000 ศพด. อบต.ตะพง กองการศึกษา ฯ

 25 ลิตร จ านวน 6 ตัว  - เปน็ราคาพร้อมอุปกรณ์

(ตามราคาทอ้งตลาด)

2 เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล  - ขนาดที่ก าหนดเปน็ขนาดความเร็วขัน้ต่ า 500,000 ศพด. อบต.ตะพง กองการศึกษา ฯ

ชนิด ขาว - ด า สี จ านวน 2 เคร่ือง  - เปน็ระบบมัลติฟงัก์ชั่น
 - เปน็ระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง

   ย่อ - ขยายได้ (ตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์)

3 เก้าอีท้ างาน จ านวน 2 ตัว  - เก้าอีบ้นุวม 5,400 ศพด. อบต.ตะพง กองการศึกษา ฯ

 - มีพนักพงิสูงระดับกลางหลัง

 - ขาเก้าอีเ้ปน็รูปตัวซี

 - มีที่พกัแขนทั้งสองข้าง

(ตามราคาทอ้งตลาด)

4 ตู้เก็บเอกสารแบบบานเล่ือนกระจก  - ตู้ท าด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร 12,000 ศพด. อบต.ตะพง กองการศึกษา ฯ

จ านวน 3 ตู้    มีขนาด กว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า

   118 x 40 x 85 เซนติเมตร

 - มีบานประตู เปดิ – ปดิ เปน็บานกระจก

   กรอบเหล็กจ านวน 2 บาน กระจกหนา 

   ไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร พร้อมมือจับชนิดฝัง

 - กุญแจล็อคชนิดฝังติดยึดกับบานประตู

พ.ศ. 2562ครุภณัฑ์
ล าดับ

ที่

9. ครุภณัฑ์ส านักงาน

      9.1 แผนงานการศึกษา

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561
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รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
หลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 - ชั้นวางเอกสาร หนังสือ ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น

   ท าด้วยเหล็กสามารถปรับระดับได้

-ฐานรองตู้ขนาดตามมาตรฐานของผู้ผลิตท าด้วย

  เหล็ก พน่อบสีแยกอิสระจากตัวตู้สามารถ
   ใช้ร่วมกับตู้ใบอืน่ๆ ซ่ึงมีขนาดเทา่กันได้

   (ตามราคาทอ้งตลาด)

5 ตู้เก็บเอกสารแบบบานเล่ือนทบึ  - โครงตู้บานเล่ือนท าจากเหล็กแผ่น 11,700 ศพด. อบต.ตะพง กองการศึกษา ฯ

จ านวน 3 ตู้    หนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร

 - บานประตูท าจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 

   0.5 มิลลิเมตร
 - ล็อคด้วยระบบกุญแจ
 - มือเปน็พลาสติก (Plastic)
 - ชั้นวางเอกสารเปน็เหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 
   0.5 มิลลิเมตร  (ตามราคาทอ้งตลาด)

6 โต๊ะส าหรับท ากิจกรรมกลุ่ม 6 ที่นั่ง  - เปน็โต๊ะโฟเมก้า มีขนาด กว้าง x ยาว x สูง 45,000 ศพด. อบต.ตะพง กองการศึกษา ฯ
จ านวน 10 ชุด    ไม่น้อยกว่า 60 x 120 x 50 เซนติเมตร

 - เปน็เก้าอีโ้ฟเมก้า มีขนาด กว้าง x ยาว x สูง 
   ไม่น้อยกว่า 30 x 120 x 30 เซนติเมตร
   (ตามราคาทอ้งตลาด)

      9.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ
ที่

ครุภณัฑ์
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

9. ครุภณัฑ์ส านักงาน
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รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ครุภณัฑ์ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
หลัก 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 ชั้นวางของ 9 ช่อง จ านวน 22 อัน  - ผลิตจากไม้ 55,000 ศพด. อบต.ตะพง กองการศึกษา ฯ
 - มีจ านวนชั้นวางของ ไม่น้อยกว่า 9 ช่อง
 - มีขนาด กว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า 
   121 x 39 x 128.5 เซนติเมตร
  (ตามราคาทอ้งตลาด)

8 ชั้นวางหนังสือ จ านวน 20 อัน  - ผลิตจากไม้ 36,000 ศพด. อบต.ตะพง กองการศึกษา ฯ
 - มีจ านวนช่องใส่หนังสือ ไม่น้อยกว่า 3 ชั้น
 -  มีขนาด กว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า 
   85 x 30 x 85 เซนติเมตร
  (ตามราคาทอ้งตลาด)

9 ชั้นวางของ 3 ช่อง จ านวน 32 อัน  - ผลิตจากไม้ 24,000 ศพด. อบต.ตะพง กองการศึกษา ฯ
 - มีจ านวนชั้นวางของ ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
 - มีขนาด กว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า 
   39 x 29.5 x 117 เซนติเมตร (ตามราคาตลาด)

10 ชั้นวางรองเทา้ จ านวน 10 อัน -ผลิตจากไม้ 49,000 ศพด. อบต.ตะพง กองการศึกษา ฯ
-มีชั้นวางผลิตจากเหล็ก ไม่น้อยกว่า 3 ชั้น

 - มีขนาด กว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า
 67 x 30 x 60 เซนติเมตร(ตามราคาทอ้งตลาด)

รวม 10 822,100

ครุภณัฑ์
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

9. ครุภณัฑ์ส านักงาน

   9.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ
ที่
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10. ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน

ล าดับ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ครุภณัฑ์ กิจกรรมที่เกิดขึน้จาก (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

โครงการ 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 ตู้เก็บของ จ านวน  1 ตู้ ตู้บานเล่ือน 4 ฟตุ บนกระจกล่างทบึ 6,000 กอง กอง

ขนาดไม่น้อยกว่า 121 W x 45D x สวัสดิการ สวัสดิการ
183H cm. สังคม สังคม
(ราคาตามทอ้งตลาด)

รวม 1 6,000

11. ประเภทครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ล าดับ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ครุภณัฑ์ กิจกรรมที่เกิดขึน้จาก (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

โครงการ 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 รถบรรทกุดีเซล จ านวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ 814,000 กอง กอง

ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง สวัสดิการ สวัสดิการ
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ สังคม สังคม
ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 
(ราคามาตรฐานครุภณัฑ์)

รวม 1 814,000

       10.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

     11.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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12. ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน

       12.1 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ครุภณัฑ์ กิจกรรมที่เกิดขึน้จาก (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

โครงการ 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 เคร่ืองเคลือบบตัร เอ 4  จ านวน 1 ตัว เคร่ืองเคลือบบตัร เอ 4 (ราคาตามทอ้งตลาด) 6,500           กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

2 เก้าอีส้ านักงาน  จ านวน 6 ตัว เก้าอีส้ านักงานแบบมีล้อพนักพงิและที่นั่ง 19,080 กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข

โครงไม้บฟุองน้ าหน้าหุ้มหนังสังเคราะหไ์วนิล และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

3 เก้าอีส้ านักงาน จ านวน 1 ตัว เก้าอีส้ านักงานแบบมีล้อ พนักพงิ และที่ 4,000           กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข

หุ้มหนังสังเคราะห ์ และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

4 โต๊ะพร้อมเก้าอี ้จ านวน 10 ชุด ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอีว้ัสดุท าด้วย 100,000       ตลาดกลางผลไม้ กองสาธารณสุข

คอนกรีต ตะพง และส่ิงแวดล้อม

5 โซฟาไม้รับแขก จ านวน 2 ชุด โซฟาไม้รับแขก  (ราคาตามทอ้งตลาด) 59,800         กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข

6 เคร่ืองดูดฝุ่น จ านวน 1 เคร่ือง เคร่ืองดูดฝุ่นขนาด 25 ลิตร (ราคาตามมาตรฐาน 14,000         กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข

ครุภณัฑ์) และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

7 ชั้นวางของชนิดโครงสร้างเหล็ก ชั้นวางของชนิดโครงสร้างเหล็ก ขนาด 30,000         กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข

จ านวน 3 อัน ยาว 5 เมตร กว้าง0.6 เมตร สูง 2 เมตร และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

ช่อง 4 ชั้น 

รวม 7 233,380      

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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 13. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

        13.1 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ครุภณัฑ์ กิจกรรมที่เกิดขึน้จาก (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก
โครงการ 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 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ต้ังโต๊ะ จ านวน 2 เคร่ือง เคร่ืองคอมพวิเตอร์ต้ังโต๊ะ (ตามราคามาตรฐานของ 32,000         กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข
กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

รวม 1 32,000        

 14. ประเภทครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
       14.1 แผนงานสาธารณสุข
ล าดับ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ครุภณัฑ์ กิจกรรมที่เกิดขึน้จาก (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก
โครงการ 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 เตียงรถเข็นส าหรับรถพยาบาล เตียงส าหรับรถพยาบาลชนิดปรับนั่ง - 60,000         หน่วยบริการ กองสาธารณสุข
ชนิดปรับนั่ง-นอน จ านวน  1 ตัว นอน ได้แบบสเตนเลสพร้อมติดต้ัง การแพทย์ฉุกเฉิน และส่ิงแวดล้อม

(ราคาตามทอ้งตลาด )

2 ออกซิเจนแบบพกพา จ านวน 3 ชุด ออกซิเจนแบบพกพา  (ราคาตามทอ้งตลาด) 17,700         หน่วยบริการ กองสาธารณสุข
การแพทย์ฉุกเฉิน และส่ิงแวดล้อม

3 เปลตัก  จ านวน 1 ชิ้น เปลตัก (ราคาตามทอ้งตลาด) 15,000         หน่วยบริการ กองสาธารณสุข
การแพทย์ฉุกเฉิน และส่ิงแวดล้อม

รวม 3 92,700        

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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 15. ประเภทครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว
     15.1 แผนงานสาธารณสุข
ล าดับ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ครุภณัฑ์ กิจกรรมที่เกิดขึน้จาก (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก
โครงการ 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 เคร่ืองกรองน้ ามีระบบฆ่าเชื้อ จ านวน 1 ชุด เคร่ืองกรองน้ ามีระบบฆ่าเชื้อ พร้อมติดต้ัง 100,000 ตลาดกลาง กองสาธารณสุข
ผลไม้ตะพง และส่ิงแวดล้อม

รวม 1 100,000      

16. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
     16.1 แผนงานการพาณิชย์
ล าดับ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ครุภณัฑ์ กิจกรรมที่เกิดขึน้จาก (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก
โครงการ 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 กล้องวงจรปดิพร้อมอุปกรณ์ จัดซ้ือกล้องวงจรปดิพร้อมอุปกรณ์และติดต้ัง 497,764 ตลาดกลาง กองสาธารณสุข
จ านวน 20 ชุด (ราคาตามทอ้งตลาด) ผลไม้ตะพง และส่ิงแวดล้อม

2 กระบองไฟจราจรแบบชาร์จแบต จัดซ้ือกระบองไฟจราจรแบบชาร์จแบต 2,100           อบต.ตะพง กองสาธารณสุข
จ านวน 5 อัน (ราคาตามทอ้งตลาด) และส่ิงแวดล้อม

รวม 2 499,864      

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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17. ประเภทครุภณัฑ์การเกษตร
      17.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ครุภณัฑ์ กิจกรรมที่เกิดขึน้จาก (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

โครงการ 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 อุปกรณ์ตัดหญ้าส าหรับพว่งทา้ย อุปกรณ์ตัดหญ้าส าหรับพว่งทา้ย 47,000         ม.1-16 กองสาธารณสุข

 จ านวน 1 ชุด (รถฟาร์มแทรกเตอร์) ขนาดไม่น้อยกว่า 1.2 เมตร ต.ตะพง และส่ิงแวดล้อม

2 ใบมีดดันดิน จ านวน 1 ชุด ใบมีดดันดิน(รถฟาร์มแทรกเตอร์)มีความยาวไม่น้อยกว่า 44,800         ม.1-16 กองสาธารณสุข

1.4 เมตร ต.ตะพง และส่ิงแวดล้อม

3 ปั้มน้ าอัตโนมัติขนาด 400 w ปั๊มน้ าอัตโนมัติ(ราคาตามทอ้งตลาด ) 3,000           ตลาดกลาง กองสาธารณสุข
จ านวน 1 เคร่ือง ผลไม้ตะพง และส่ิงแวดล้อม

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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17. ประเภทครุภณัฑ์การเกษตร
     17.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ครุภณัฑ์ กิจกรรมที่เกิดขึน้จาก (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

โครงการ 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 เคร่ืองพน่ยา 5.5 แรงม้า จ านวน 1 ชุด เคร่ืองพน่ยา 5.5 แรงม้า และปั๊มพน่ยา 3/4 นิ้ว 16,585 อบต. ตะพง กองสาธารณสุข

 และสายพน่ยา ยาว 50 เมตร (ราคาตามทอ้งตลาด) และส่ิงแวดล้อม

5 รถฟาร์มแทรกเตอร์  จ านวน 1 คัน รถฟาร์มแทรกเตอร์ เคร่ืองดีเซล 406,000       ม.1-16 กองสาธารณสุข
ชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อ ไม่น้อยกว่า 32 แรง ต.ตะพง และส่ิงแวดล้อม

รวม 5 517,385      

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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18. ประเภทครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว
  18.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ครุภณัฑ์ กิจกรรมที่เกิดขึน้จาก (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก
โครงการ 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 เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ขนาด 29.5 นิ้ว 17,600         ม.1-16 กองสาธารณสุข
จ านวน 1 เคร่ือง (ราคาตามมาตรฐานครุภณัฑ์) ต.ตะพง และส่ิงแวดล้อม

2 ภาชนะบรรจุถังคัดแยกขยะท าด้วยเหล็ก ภาชนะบรรจุถังคัดแยกขยะท าด้วยเหล็ก 300,000 ตลาดกลาง กองสาธารณสุข
พร้อมถังขยะ จ านวน 20 ชุด พร้อมถังขยะ 4 ประเภท ความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร ผลไม้ตะพง และส่ิงแวดล้อม

(ราคาตามทอ้งตลาด)

3 ถังพลาสติก จ านวน 4 ใบ ถังพลาสติกขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 20,000         อบต.ตะพง กองสาธารณสุข
1000 ลิตร (ราคาตามทอ้งตลาด) และส่ิงแวดล้อม

รวม 3 337,600      

19. ประเภทครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
  19.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ครุภณัฑ์ กิจกรรมที่เกิดขึน้จาก (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก
โครงการ 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 รถกวาดและดูดฝุ่นถนน จัดซ้ือรถกวาดและดูดฝุ่นถนน ถังบรรจุฝนขนาด 11,000,000 ม.1-16 กองสาธารณสุข
จ านวน 1 คัน ไม่น้อยกว่า 3 ลบ.เมตร  การท างานพดัลมดูดอากาศ ต.ตะพง และส่ิงแวดล้อม

ระบบแปรงกวาดข้างและแปรงกวาดกลาง ชนิด 6 ล้อ 
เคร่ืองยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า มีระบบ
ฉีดพรมน้ าขณะปฏบิติัการ (ราคาตามทอ้งตลาด)

รวม 1 11,000,000

พ.ศ. 2562

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
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20. ประเภทครุภณัฑ์ส ารวจ
     20.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ครุภณัฑ์ กิจกรรมที่เกิดขึน้จาก (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก
โครงการ 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 เคร่ืองหาพกิัดสัญญาณดาวเทยีมแบบพกพา เคร่ืองหาพกิัดสัญญาณดาวเทยีมแบบ 25,000         กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข
จ านวน 1 เคร่ือง พกพา (ตามมาตรฐานครุภณัฑ์) และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

รวม 1 25,000        

    20.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ครุภณัฑ์ กิจกรรมที่เกิดขึน้จาก (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก
โครงการ 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 กล้องวัดมุม  แบบอิเล็กทรอนิกส์  -กล้องเล็งเปน็ระบบเหน็ภาพต้ังตรง 110,000 อบต.ตะพง กองช่าง
ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด  5 ฟลิิปดา  -ก าลังขยาย  30  เทา่
(ระบบอัตโนมัติ)  จ านวน  1   ชุด  -ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้อง
(ตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์) ไม่น้อยกว่า  40  มิลลิเมตร

- ขนาดความกว้างของภาพที่เหน็ในระยะ
100 เมตร  ไม่น้อยกว่า  2.30 เมตร  หรือ 
1  องศา  20  ลิปดา
-ระยะมองเหน็ภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
-ค่าตัวคูณคงที่  100   ค่าตัวบวกคงที่  0
-ระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator
มีช่วงการท างาน + / -3  ลิปดา
-เปน็กล้องแบบอิเล็กทรอนิกส์แสดงหน่วย   
วัดเปน็  องศา  ลิปดา  พลิิปดา  เปน็ตัวเลข  
อ่านได้บนจอ LCD  (Liquid Crystal  Display)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

20. ประเภทครุภณัฑ์ส ารวจ
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     20.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ครุภณัฑ์ กิจกรรมที่เกิดขึน้จาก (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก
โครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

  ทั้ง  2 หน้า  ของตัวกล้อง
- แสดงค่ามุมที่วัดได้ละเอียดโดยตรง ไม่เกิน 5 ฟลิิปดา
- ค่าความถูกต้องในการอ่านมุม
(Accuracy)  ไม่เกิน  5  พลิิปดา
-ความไวของระดับฟองกลม  10 ลิปดา
/ 2  มิลลิเมตร  หรือดีกว่า
-. ความไวของระดับฟองยาว  40 ฟลิิปดา 
/ 2  มิลลิเมตร  หรือดีกว่า
- สามารถแสดงผลทั้งเปน็มุมราบและเปน็มุมด่ิง
-มีแบตเตอร่ีติดต้ังภายในและสามารถบอกระดับ
แบตเตอร่ีได้
-. ต้องได้รับประกาศนียบตัร  ISO 9001
- อุปกรณ์ประกอบ
     - ขากล้องเล่ือนขึน้ลงได้  พร้อมลูกด่ิง
และสาย  1  ชุด
     - มีกล่องบรรจุกล้องพร้อมสายสะพายหลัง
     - มีฝาครอบเลนส์
     - ที่ชาร์ทแบตเตอร่ี
     - มีชุดเคร่ืองมือปรับแก้ประจ ากล้อง

รวม 1 110,000

20. ประเภทครุภณัฑ์ส ารวจ

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
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ล าดับ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ครุภณัฑ์ กิจกรรมที่เกิดขึน้จาก (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

โครงการ 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 เคร่ืองตบดิน  จ านวน  2  เคร่ือง - ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน 42,000 อบต.ตะพง กองช่าง

(ตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์) - น้ าหนักของเคร่ืองตบดินไม่น้อยกว่า 
80  กิโลกรัม
- แรงบดอัดไม่น้อยกว่า  5  ตัน
- ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า 
5,000  คร้ังต่อนาที

รวม 1 42,000

21. ประเภทครุภณัฑ์ก่อสร้าง
      21.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

77



22. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

ล าดับ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ครุภณัฑ์ กิจกรรมที่เกิดขึน้จาก (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

โครงการ 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 คอมพวิเตอร์  All In One  ส าหรับ  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 46,000 อบต.ตะพง กองช่าง

งานประมวลผล  จ านวน  2 เคร่ือง 2  แกนหลัก (2 core)  โดยมีความเร็วสัญญาณ 
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า  2.4 GHz  จ านวน  
1 หน่วย  และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกา
ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวล
ผลสูง
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  มีหน่วยความ
จ าแบบ Cache Memory  ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ  โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่
บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้ 
หน่วยความจ าแยกจากหน่วยความจ าหลัก  
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
2. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความ
สามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการ
แสดงภาพ  ขนาดไม่น้อยกว่า  2 GB 
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM)  ชนิด DDR4 
หรือดีกว่า  มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive)  ชนิด   
SATA  หรือดีกว่า  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  
1 TB  หรือ  ชนิด Solid State Drive  ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 120 GB  จ านวน  1 หน่วย

      22.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
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22. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

ล าดับ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ครุภณัฑ์ กิจกรรมที่เกิดขึน้จาก (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

โครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface)
 แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)  แบบ USB 2.0  
หรือดีกว่า  ไม่น้อยกว่า  3  ช่อง 
 - มีจอภาพในตัวและมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว
ความละเอียดแบบ FHD (1920 x 1080) 
 - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)  
และ  Bluetooth

22. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

ล าดับ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ครุภณัฑ์ กิจกรรมที่เกิดขึน้จาก (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

โครงการ 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 เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์  หรือชนิด  - มีความละเอียดในการพมิพไ์ม่น้อยกว่า 
 
 15,000 อบต.ตะพง กองช่าง

LED ขาวด า  ชนิด  Network 1,200 x 1,200  dpi 
แบบที่ 2 (33 หน้า/นาท)ี  จ านวน   - มีความเร็วในการพมิพร่์างไม่น้อยกว่า  33  
จ านวน  1  เคร่ือง หน้าต่อนาท ี (ppm) 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ  - สามารถพมิพเ์อกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าปี  - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า
พ.ศ.2561  ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 128  MB 
2561)  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)  แบบ USB 2.0 

หรือดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 

พ.ศ. 2562
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22. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

ล าดับ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ครุภณัฑ์ กิจกรรมที่เกิดขึน้จาก (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

โครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
Interface)  แบบ 10/100/1000 Base-T  
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง  หรือ
สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi)  ได้
 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  250  แผ่น 
 - สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal  
และ Custom 

รวม 2 61,000

       22.1 แผนงานเคหะและชุมชน
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ล าดับ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ครุภณัฑ์ กิจกรรมที่เกิดขึน้จาก (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

โครงการ 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 รถยนต์บรรทกุติดต้ังเครน  พร้อม ชนิด  6  ล้อ  เคร่ืองยนต์ดีเซล  มีก าลังแรงม้า 2,600,000 อบต.ตะพง กองช่าง

กระเช้าซ่อมไฟฟา้  จ านวน  1  คัน  สูงสุดไม่น้อยกว่า  150  แรงม้า  
(ตามราคาตลาด) 

2 รถยนต์บรรทกุ (ดีเซล)  จ านวน  1   - ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  2,400 ซีซี 814,000 อบต.ตะพง กองช่าง
คัน  (ตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์)  หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  110

กิโลวัตต์ 
- ขับเคล่ือน  2  ล้อ
- แบบดับเบิ้ลแค็บ  
     - เปน็กระบะส าเร็จรูป
     - หอ้งโดยสารเปน็แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
     - เปน็ราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ
     - ราคารวมภาษสีรรพสามิต

รวม 2 3,414,000

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
       23.1 แผนงานเคหะและชุมชน
23. ประเภทครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
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