แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562
เทศบาลตาบลห้วยกะปิ
อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

คำนำ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 12 แผนการดาเนิ นงานให้จัดทาให้แล้ วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจาก
เงิน สะสม หรือได้รับ แจ้งแผนงานและโครงการจากหน่ วยราชการส่ วนกลาง ส่ว นภูมิภาค รัฐ วิสาหกิจหรือ
หน่ ว ยงานอื่น ๆ ที่ต้องดาเนิ น การในพื้น ที่องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ในปีงบประมาณ การจั ดทาแผนการ
ดาเนินงานให้ดาเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทา
ร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการ
ดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศ
ไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
ดังนั้น เพื่อให้ เป็น ไปตามระเบียบดังกล่ าว เทศบาลตาบลห้ วยกะปิ จึ งได้ดาเนินการจัดทา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา
และกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น และใช้
เป็นแนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
มีการประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานและการจาแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ
ในแผนการดาเนินงานจะทาให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าแผนการดาเนินงานฯ ฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ ต่อการดาเนินงานของเทศบาลตาบลห้วย
กะปิและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

เทศบาลตาบลห้วยกะปิ

สำรบัญ

เรื่อง

หน้ำ

ประกาศใช้แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ส่วนที่ 1 บทนำ
1. บทนา
2. วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
3. ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
4. ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงกำร/กิจกรรม
1. บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ (แบบผด. 01)
2. บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบผด. 02)
3. บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับไม่ได้ดาเนินการตามโครงการฯ (แบบผด. 02/1)

*************************************
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ส่วนที่ 1
บทนา
1.1 บทนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 12 แผนการดาเนิ นงานให้จั ดทาให้แล้ วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจาก
เงิน สะสม หรือได้รับ แจ้งแผนงานและโครงการจากหน่ วยราชการส่ วนกลาง ส่ว นภูมิภาค รัฐ วิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
แผนการดาเนินงาน เป็นแผนในระดับปฏิบัติซึ่งจะกาหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรม
ของโครงการโดยละเอียด กาหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายชัดเจนเป็นรูปธรรม ตลอดจนระบุพื้นที่เป้าหมาย
ระยะเวลาดาเนินงาน วิธีดาเนินการ และงบประมาณ เพื่อใช้ในการติดตามประเมินผล ทั้งนี้การจัดทาแผนการ
ดาเนินงานที่สมบูรณ์ จะทาให้โครงการและกิจกรรมต่างๆ สามารถดาเนินการร่วมกัน และสนับสนุนกันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ลดปัญหาความซ้าซ้อน และความขัดแย้งระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งช่วยให้สามารถติดตามและ
ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ตลอดจนผลกระทบของการดาเนินโครงการได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1 ) เพื่อเป็น การน าแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นไปสู่ การ
ปฏิบัติอย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม
2 ) เพื่อแสดงความสัมพันธ์ เชื่อมโยง และสอดคล้องกันระหว่างนโยบายกับสิ่งที่ปฏิบัติจริง
ซึ่งเป็นการนาภาพที่ได้จากการคิด และความคาดหวังในอนาคตที่ต้องการมาแปลงเป็นแผนการดาเนินงาน
เพื่อให้ผลลัพธ์สาเร็จผล
3 ) เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมด
ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1.3 ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1 ) เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาเนินการพัฒนาบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม
2 ) เป็นกรอบในการพัฒนา และเป็นแนวทางปฏิบัติในการดาเนินการพัฒนาประจาปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3 ) ช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ลดปัญหาความซ้าซ้อนของงาน
4 ) ช่วยให้สามารถติดตามและประเมินผลโครงการ / กิจกรรมได้ง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้น
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1.4 ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน
ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการ
ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน
1 ) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทาร่างแผนการดาเนินงาน โดย
การพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่กาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดาเนินงาน 2
ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทนา และส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม
2 ) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น นาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอ
ต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
3 ) คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น พิจ ารณาร่างแผนการดาเนิ นงาน แล้ ว เสนอผู้ บ ริห าร
ท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการดาเนินงาน
เมื่อ ผู้ บ ริ ห ารท้ องถิ่น ให้ ค วามเห็ นชอบร่ างแผนการด าเนิ นงานแล้ ว ประกาศเป็ นแผนการ
ดาเนินงาน เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
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จากขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงานข้างต้น สามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

คณะกรรมการสนับสนุน
ท้องถิ่น

รวบรวม
โครงการ / กิจกรรม

คณะกรรมการสนับสนุน

จัดทา ( ร่าง )
แผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณา
(ร่าง) แผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

เสนอร่างแผนการดาเนินงาน
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น
ให้ความเห็นชอบ

ประกาศใช้

องค์กรปกครองส่วน
หรือ หน่วยงานอื่น
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ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
1.1 แผนงานการศึกษา
1.2 แผนงานสาธารณสุข
1.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
1.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1.6 แผนงานการเกษตร
1.7 แผนงานสังคมสงเคราะห์
1.8 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

จานวน
งบประมาณ

17.92
1.45
2.60
1.24
0.15
0.22
0.18
0.37
24.13

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณ
ทั้งหมด

กองช่าง
กองช่าง

กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
สานักปลัดเทศบาล, กองการศึกษา
สานักปลัดเทศบาล, กองการศึกษา
สานักปลัดเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล

หน่วยดาเนินการ
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9,789,650
793,500
1,420,000
675,000
80,000
120,000
100,000
200,000
13,178,150

27.58
6.40
33.99

แบบ ผด.01

19.38
10.85
10.85
2.33
1.55
3.10
0.78
1.55
50.39

15,065,000
3,498,000
18,562,000

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

25
14
14
3
2
4
1
2
65

10.08
2.33
12.40

จานวน
โครงการที่
ดาเนินการ

13
3
16

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตาบลห้วยกะปิ

รวม

รวม

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน
3.3 แผนงานสาธารณสุข
3.4 แผนงานการศึกษา
3.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
3.7 แผนงานงบกลาง
รวม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.2 แผนงานสาธารณสุข
4.3 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
5. ยุทธศาสตร์การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
รวม
รวมทั้งสิ้น

13.18
5.43
2.33
1.55
2.33
6.98
2.33
34.11

60,000
30,000
90,000

6,481,500
70,600
22,800
23,900
632,500
1,065,400
14,388,000
22,684,700

จานวน
งบประมาณ

0.18
0.18
100

0.11
0.05
0.16

11.87
0.13
0.04
0.04
1.16
1.95
26.34
41.54

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณ
ทั้งหมด

สานักปลัดเทศบาล

กองสาธารณสุขฯ
กองช่าง

กองคลัง, สานักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
สานักปลัดเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล

หน่วยดาเนินการ

17
7
3
2
3
9
3
44

0.78
0.78
1.56

100,000
100,000
54,615,850

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

1
1
2

1.55
1.55
100

จานวน
โครงการที่
ดาเนินการ

2
2
129

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

5

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต)

สถานที่ดาเนินการ

40,000

ศพด.บ้านชากพุดซา
ศพด.บ้านห้วยกะปิศพด.วัด
เขาเชิงเทียนฯ

งบ
ประมาณ

10,000

15,000

10,000

10,000

ศพด.บ้านชากพุดซา
ศพด.บ้านห้วยกะปิศพด.วัด
เขาเชิงเทียนฯ
ศพด.บ้านชากพุดซา
ศพด.บ้านห้วยกะปิศพด.วัด
เขาเชิงเทียนฯ
ศพด.บ้านชากพุดซา
ศพด.บ้านห้วยกะปิศพด.วัด
เขาเชิงเทียนฯ
ศพด.บ้านชากพุดซา
ศพด.บ้านห้วยกะปิศพด.วัด
เขาเชิงเทียนฯ

หน่วย
ดาเนินการ

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา

ต.ค.

เม.ย.

แบบ ผด.02

6

ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2562

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ.2561

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 1.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในตาบล
1.1 แผนงาน การศึกษา

ที่

1

2

3

4

5

โครงการพัฒนา
-จัดกิจกรรมอบรมศึกษาเพื่อ
บุคลากรทางด้าน
เพิ่มพูนความรู้และพัฒนา
การศึกษา
ศักยภาพบุคลากรทางด้าน
การศึกษาและบุคลากรของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3
แห่ง
โครงการ/กิจกรรมวัน -จัดกิจกรรมวันวิชาการสาน
วิชาการสานฝันเด็ก
ฝันเด็กน้อยในศูนย์พัฒนา
น้อย
เด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง
โครงการแข่งขันกีฬาสี - จัดแข่งขันกีฬาสีในศูนย์
เชื่อมความสามัคคีใน พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการจัดกิจกรรมวัน -จัดกิจกรรมเรียนรู้วันแม่
แม่แห่งชาติ
แห่งชาติในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง 3 แห่ง
โครงการจัดกิจกรรมวัน - จัดกิจกรรมเรียนรู้วันไหว้
ไหว้ครู
ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง
3 แห่ง

โครงการ/กิจกรรม

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต)

40,000

ศพด.บ้านชากพุดซา
ศพด.บ้านห้วยกะปิศพด.
วัดเขาเชิงเทียนฯ

สถานที่ดาเนินการ

5,000

5,000

5,000

5,000

ศพด.บ้านชากพุดซา
ศพด.บ้านห้วยกะปิศพด.
วัดเขาเชิงเทียนฯ
ศพด.บ้านชากพุดซา
ศพด.บ้านห้วยกะปิศพด.
วัดเขาเชิงเทียนฯ
ศพด.บ้านชากพุดซา
ศพด.บ้านห้วยกะปิศพด.
วัดเขาเชิงเทียนฯ
ศพด.บ้านชากพุดซา
ศพด.บ้านห้วยกะปิศพด.
วัดเขาเชิงเทียนฯ

งบ
ประมาณ

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ.2562

7

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 1.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในตาบล
1.1 แผนงาน การศึกษา
ที่

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

6 โครงการฝึกศึกษา - จัดกิจกรรมเรียนรู้นอก
แหล่งเรียนรู้
ห้องเรียนในโครงการฝึก
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง
7 โครงการประชุม
-จัดประชุม
คณะกรรมการศูนย์ คณะกรรมการศูนย์พัฒนา
พัฒนาเด็กเล็ก
เด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง
8 โครงการประชุม
-จัดประชุมผู้ปกครองศูนย์
ผู้ปกครองศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง
พัฒนาเด็กเล็ก
9 โครงการประเมิน
-จัดให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ภายในศูนย์พัฒนา ทั้ง 3 แห่ง ทาการประเมิน
เด็กเล็ก
คุณภาพภายใน
10 โครงการศูนย์พัฒนา - จัดอบรมให้ความรู้/จัด
เด็กเล็กปลอดภัย
กิจกรรมให้ความรู้แก่ครู
ผู้ดูแลเด็กและเด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3
แห่ง

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

15,000

ศพด.บ้านชากพุดซา
ศพด.บ้านห้วยกะปิศพด.
วัดเขาเชิงเทียนฯ

สถานที่ดาเนินการ

2,462,400

4,240,000

252,000

ร.ร.บ้านชากพุดซา

ศพด.บ้านชากพุดซา
ศพด.บ้านห้วยกะปิศพด.
วัดเขาเชิงเทียนฯ
ร.ร.บ้านห้วยกะปิ
ร.ร.บ้านชากพุดซา
ร.ร.บ้านห้วยกะปิ
ร.ร.บ้านชากพุดซา

งบ
ประมาณ

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

หน่วย
ดาเนินการ

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

พ.ศ.2562

8

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต)
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 1.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในตาบล
1.1 แผนงาน การศึกษา
ที่

11

12

13

โครงการอาหาร
กลางวัน

- อุดหนุนให้โรงเรียนพื้นที่เขต
รับผิดชอบเพื่อจัดหาอาหาร
กลางวันให้แก่เด็กอนุบาลประถมศึกษาปีที่ 6
- เพื่อสนับสนุนจ้างครูผู้สอนใน
ระดับก่อนประถมศึกษา วุฒิ
ปริญญาตรี เอกปฐมวัย 1 คน
และครูพี่เลี้ยง จานวน 1 คน

โครงการส่งเสริมการมี - จัดกิจกรรมส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมกิจกรรม
ส่วนร่วมกิจกรรมพัฒนา
พัฒนาสภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายในภายนอกศูนย์ ภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง
พัฒนาเด็กเล็ก
3 แห่ง
โครงการอาหารเสริม - จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้
(นม)
เด็กอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่
6 และศพด.ทั้ง 3 แห่ง

14

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนระดับ
ก่อนประถมศึกษา

5,000

50,000

80,000

180,000

งบประมา
ณ

ร.ร.บ้านห้วยกะปิ

ร.ร.บ้านห้วยกะปิ

ร.ร.บ้านชากพุดซา

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

สถานที่ดาเนินการ

ศพด.บ้านชากพุดซา

กอง
การศึกษา

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ.2562

9

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต)
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 1.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในตาบล
1.1 แผนงาน การศึกษา
โครงการ/กิจกรรม

- เพื่อสนับสนุนจ้าง
ครูผสู้ อน วุฒิปริญญาตรี
เอกทั่วไป 1 คน
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่นักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล-ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6
- จัดกิจกรรมค่ายกลุ่ม
อาเซียน

ที่

15 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
เรียนรูค้ อมพิวเตอร์
16 โครงการพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา
โรงเรียนบ้าน
ห้วยกะปิ
17 โครงการส่งเสริม
ผู้เรียนเพื่อพัฒนา
ศักยภาพความเป็น
ประชาคมอาเซียน

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

18 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรูร้ ะเบียบวินัย
และกฎจราจร

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ ระเบียบวินัย และ
กฎจราจร ศพด.บ้านชาก
พุดซา

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

70,000

300,000

42,000

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ตาบลห้วยกะปิ

ศาลาประชาคมตาบล
ห้วยกะปิ

ร.ร.บ้านห้วยกะปิ

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

สถานที่ดาเนินการ

50,000

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ตาบลห้วยกะปิ

กองการศึกษา

หน่วย
ดาเนินการ

15,000

ศพด.บ้านชากพุดซา
ศพด.บ้านห้วยกะปิ
ศพด.วัดเขาเชิงเทียนฯ

งบ
ประมาณ

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

พ.ศ.2562

10

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต)
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 1.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในตาบล
1.1 แผนงาน การศึกษา
ที่

19

โครงการ
นักวิทยาศาสตร์น้อย

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

20

21

โครงการจัดซื้อหนังสือ - จัดซื้อหนังสือห้องสมุด
ห้องสมุดประชาชน
ประชาชน

โครงการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ

22

โครงการจัดหาสื่อและ - จัดซื้อสื่อและวัสดุ
วัสดุการศึกษา
การศึกษาให้แก่ห้องสมุด
ห้องสมุดประชาชน
ประชาชน

- จัดกิจกรรมเรียนรู้และซื้อ
วัสดุทางวิทยาศาสตร์แก่
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
-จัดกิจกรรมงานวันเด็ก
แห่งชาติให้กับเด็กและ
เยาวชน จานวน 1,500 คน

23

โครงการจัดกิจกรรม
ค่ายอาเซียน

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้อาเซียนสาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง

โครงการ/กิจกรรม

งบ
ประมาณ

สถานที่ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ.2562

11

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต)
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 1.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในตาบล
1.1 แผนงาน การศึกษา
ที่

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม
กอง
การศึกษา

15,000

24 โครงการจัดทาปูาย - จัดทาปูายนิเทศเพื่อการ
นิเทศเพื่อการ
เรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เรียนรู้
เล็กทั้ง 3 แห่ง

กอง
การศึกษา

ศพด.บ้านชากพุดซา
ศพด.บ้านห้วยกะปิ
ศพด.วัดเขาเชิงเทียนฯ

25 โครงการสนับสนุน - ค่าอาหารกลางวัน ค่า
1,868,250 ศพด.บ้านชากพุดซา
ศพด.บ้านห้วยกะปิ
ค่าใช้จ่ายการ
จัดการเรียนการสอน ค่าสื่อ
ศพด.วัดเขาเชิงเทียนฯ
บริหารสถานศึกษา การสอน ค่าเครื่องเล่น
ส่งเสริมพัฒนาการ ค่า
หนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สาหรับศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ทั้ง 3 แห่ง

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการ/กิจกรรม

-ออกตรวจน้าประปา
หมู่บ้านในพื้นที่

-ออกรณรงค์ปูองกัน
ในเขตพื้นที่ตาบลห้วย
กะปิ

-ออกตรวจร้านค้าใน
พื้นที่

-เพื่ออบรมให้ความรู้
ผู้ประกอบการจานวน

รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม

20,000

150,000

30,000

20,000

งบ
ประมาณ

ตาบลห้วยกะปิ

ตาบลห้วยกะปิ

ตาบลห้วยกะปิ

กอง
สาธารณสุขฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

หน่วย
ดาเนินการ

ตาบลห้วยกะปิ

กอง
สาธารณสุขฯ

สถานที่
ดาเนินการ

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

พ.ศ.2562

12

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต)
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 1.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตาบล ด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค
1.2 แผนงาน สาธารณสุข
ที่

1

2

3

4

โครงการฝึกอบรม
ผู้ประกอบการตาม พรบ.
สาธารณสุข2535
โครงการพัฒนาสุขาภิบาล
อาหารและ
อาชีวอนามัย
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามปณิธาน ศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี
โครงการตรวจ
คุณภาพน้าบริโภค

50,000

ตาบล
ห้วยกะปิ

กอง
สาธารณสุขฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

หน่วย
ดาเนินการ

17,500

ตาบล
ห้วยกะปิ

กอง
สาธารณสุขฯ

สถานที่
ดาเนินการ

140,000

ตาบล
ห้วยกะปิ

งบ
ประมาณ

พ.ศ.2562

13

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต)
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 1.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตาบล ด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค
1.2 แผนงาน สาธารณสุข

โครงการควบคุมโรค
-ออกให้ความรู้และ
ระบาดและภัยพิบตั ิในพื้นที่ ควบคุมโรคระบาดใน
พื้นที่ ต.ห้วยกะปิ

โครงการ/กิจกรรม

5

- ออกสารวจข้อมูล
และขึ้นทะเบียนสุนัข
และแมวในเขตพื้นที่
ตาบลห้วยกะปิ

ที่

6

โครงการสารวจข้อมูลสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

-เพื่ออบรมให้ความรู้

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

7

โครงการอุดหนุนสาหรับ
การดาเนินงานตาม
แนวทางพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการ/กิจกรรม

งบ
ประมาณ

10,000

สถานที่ดาเนินการ

ตาบลห้วยกะปิ

ตาบลห้วยกะปิ

ตาบลห้วยกะปิ

ตาบลห้วยกะปิ

ตาบลห้วยกะปิ

(กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ)

(กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ)
(กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ)
(กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ)
(กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ)

หน่วย
ดาเนินการ

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

พ.ศ.2562

14

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต)
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 1.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตาบล ด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค
1.2 แผนงาน สาธารณสุข
ที่

รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม

-ออกตรวจเยี่ยมผู้ปุวย
ติดเตียง

8 โครงการส่งเสริมสุขภาพ - จัดกิจกรรมกลุ่ม
70,000
เด็กนักเรียนในตาบลห้วย เรียนรู้แก่เด็กนักเรียน
กะปิ
ในตาบลห้วยกะปิ
9 โครงการสร้างภูมิปูองกัน -อบรมและสอนการ
120,000
เด็กจมน้า
พยุงตัวในน้าให้แก่เด็ก
นักเรียน
10 โครงการสุขภาพจิตดี
-ออกรณรงค์ปูองกัน
10,000
มีสุข สนุกกับงาน
ในเขตพื้นที่ตาบลห้วย
กะปิ
- จัดกิจกรรมอบรมเชิง 44,000
ปฏิบัติการให้แก่แกน
นานักเรียน
11 โครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีนอย่างเข้มแข็ง
และยั่งยืน
12 โครงการดูแลผู้ปุวยติด
เตียงและมีปัญหาการ
เคลื่อนไหวในตาบลห้วย
กะปิ

โครงการ/กิจกรรม

-อบรมฟื้นฟูความรู้
เรื่องการพัฒนา
ศักยภาพ

- จัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

12,000

100,000

งบ
ประมาณ
ตาบลห้วยกะปิ

(กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ)

หน่วย
ดาเนินการ

ตาบลห้วยกะปิ

(กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ)

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ศ.2562

15

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต)
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 1.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตาบล ด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค
1.2 แผนงาน สาธารณสุข
ที่

13 โครงการพัฒนาศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุตาบล
ห้วยกะปิ
14 โครงการส่งเสริมแม่
คนดี เพื่อครรภ์นี้มี
คุณภาพ

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

งบ
ประมาณ

40,000

30,000

70,000

10,000

ตาบลห้วยกะปิ

ชายหาดบางแสน

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

สถานที่ดาเนินการ

ร.ร.บ้านห้วยกะปิ

กอง
การศึกษา

หน่วย
ดาเนินการ

ศพด.บ้านห้วยกะปิ
ศพด.บ้านชากพุดซา
ศพด.วัดเขาเชิง
เทียนฯ

ต.ค.

เม.ย.

16

ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2562

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ.2561

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต)
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 1.3 เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีในท้องถิ่น
1.3 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่

1

- ค่าใช้จ่ายจัดก่อพระทรายใน
งานวันไหลบางแสน
-ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปแห่เทียน
พรรษาถวายวัดในพื้นที่3แห่ง
- จัดกิจกรรมส่งเสริมศาสนา
ศิลปะและวัฒธรรม

2

3

โครงการเข้าค่าย
พุทธบุตร

- จัดกิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 3 แห่ง

โครงการร่วม
กิจกรรมวันไหลบาง
แสน
โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม

4

โครงการส่งเสริม
และสนับสนุนศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี
และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม

170,000

90,000

งบ
ประมาณ
ร.ร.บ้านห้วยกะปิ

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

หน่วย
ดาเนินการ

อาเภอเมือง
ชลบุรี

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ศ.2562

17

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต)
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 1.3 เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีในท้องถิ่น
1.3 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่

5

6

โครงการส่งเสริมภูมิปัญญา - จัดกิจกรรมส่งเสริม
ท้องถิ่นในการทาขนมสู่การ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
โครงการขอรับการ
- เพื่อจัดกิจกรรม
สนับสนุนเพื่อจัดงาน
ส่งเสริมและอนุรักษ์
นมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ วัฒนธรรมประเพณี
และงานสงกรานต์
อันดีงามของท้องถิ่น
ประจาปีงบประมาณ 2562 ที่ปฏิบัตสิ ืบทอดกัน
มาเป็นประจาทุกปี
ของจังหวัดชลบุรี

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการ/กิจกรรม

โครงการขอรับการ
สนับสนุนเพื่อการจัดงาน
วัฒนธรรมประเพณี วัน
สาคัญของชาติ
การศึกษาและการกีฬา
ประจาปีงบประมาณ
2562
โครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้และฝึกทักษะ
ด้านกีฬา

รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม

- เพื่อจัดกิจกรรม
ส่งเสริมอนุรักษ์สืบ
สานวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของ
จังหวัดชลบุรี

กองการศึกษา

สถานที่ดาเนินการ

อาเภอเมืองชลบุรี

กองการศึกษา

หน่วย
ดาเนินการ

100,000

ตาบลห้วยกะปิ

งบ
ประมาณ

30,000

30,000

ศูนย์สุขภาพตาบลห้วย กองการศึกษา
กะปิ

ต.ค.

เม.ย.

18

ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2562

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ.2561

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต)
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 1.3 เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีในท้องถิ่น
1.3 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่

7

8

9

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้และฝึกทักษะ
ด้านกีฬาฟุตซอล

- จัดกิจกรรมฝึกอบรม
ให้ความรู้และฝึก
ทักษะด้านกีฬา
(ฟุตบอล) แก่เด็กและ
เยาวชน
- จัดการฝึกอบรมให้
ความรู้และฝึกทักษะ
ด้านกีฬาแก่เด็กและ
เยาวชนในช่วงปิดภาค
เรียน

ศูนย์สุขภาพตาบล
ห้วยกะปิ

ตาบลห้วยกะปิ

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

สถานที่ดาเนินการ หน่วย
ดาเนินการ

500,000

ร.ร.บ้านห้วยกะปิ

40,000

80,000

กอง
การศึกษา

งบ
ประมาณ

พ.ศ.2562

19

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต)
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 1.4 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในตาบลห้วยกะปิได้ร่วมกันทากิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่างๆ
1.3 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่

- ค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการส่งเสริมการแข่งขัน
กีฬา

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

10 โครงการส่งเสริม
การแข่งขันกีฬา

- จัดหาอุปกรณ์การออก
กาลังกายประจาศูนย์
สุขภาพตาบลห้วยกะปิ
ให้บริการแก่เด็ก เยาวชน
ประชาชน

โครงการ/
กิจกรรม

11 โครงการจัดหา
อุปกรณ์การออก
กาลังกายประจา
ศูนย์สุขภาพ
ตาบลห้วยกะปิ
12 โครงการกีฬาและ - สนับสนุนค่าใช้จา่ ยใน
กีฬาพื้นบ้านต้าน โครงการกีฬาและกีฬา
ยาเสพติด
พื้นบ้านต้านยาเสพติด
ของร.ร.บ้านห้วยกะปิ

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการ/กิจกรรม

-จัดกิจกรรมสานสายใย
ในครอบครัว พ่อ แม่
ลูก
- แข่งขันกีฬาระหว่าง
ชุมชน

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม
ตาบลห้วยกะปิ

สานักปลัด

หน่วย
ดาเนินการ

30,000

สานักปลัด

สถานที่
ดาเนินการ

200,000

สนามกีฬาตาบล
ห้วยกะปิ

งบ
ประมาณ

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

พ.ศ.2562

20

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต)
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 1.4 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในตาบลห้วยกะปิได้ร่วมกันทากิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่างๆ
1.3 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่

13 โครงการรักลูก
ผูกพันสานสายใย
ในครอบครัว
14 โครงการแข่งขัน
กีฬาระหว่างชุมชน

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

สานักปลัด

หน่วย
ดาเนินการ

600,000

หน้าสานักงาน
เทศบาลตาบล
ห้วยกะปิ

สานักปลัด

สถานที่
ดาเนินการ

50,000

หน้าสานักงาน
เทศบาลตาบล
ห้วยกะปิ

งบ
ประมาณ

พ.ศ.2562

21

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต)
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 1.3 เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีในท้องถิ่น
1.4 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ

ที่

2

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิตต์
พระบรมราชินีนาถ

-จัดงานเฉลิมฉลอง
ครบรอบพระชนมายุของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และจัดกิจกรรม
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับวันสาคัญ
ชองชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์
-จัดกิจกรรมถวายพระพร
เนื่องในวันเฉลิมฉลอง
ครบรอบพระชนมายุ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์
พระบรมราชินีนาถ

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการ/กิจกรรม

-ประชาชนในเขตเทศบาล
ตาบลห้วยกะปิทไี่ ด้รับ
ความเดือดร้อนจากภัย
ธรรมชาติอื่นๆ

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม
25,000

งบ
ประมาณ
ตาบลห้วยกะปิ

สถานที่
ดาเนินการ

สานักปลัด

หน่วย
ดาเนินการ

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

พ.ศ.2562

22

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 1.4 เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และบรรเทาสาธารณภัยอื่นๆ
1.4 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
ที่

1

โครงการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง การบรรเทา
สาธารณภัยและภัย
ธรรมชาติอื่นๆ

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม
ตาบลห้วยกะปิ

สานักปลัด

สานักปลัด

หน่วย
ดาเนินการ

50,000

ตาบลห้วยกะปิ

สถานที่
ดาเนินการ

30,000

งบ
ประมาณ

พ.ศ.2562

23

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต)
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 1.5 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ การประกอบอาชีพ และยกระดับรายได้ของกลุ่มและประชาชน
1.5 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

1 โครงการฝึกอบรม - จัดอบรมให้ความรู้ด้าน
และพัฒนาอาชีพ อาชีพแก่ประชาชน
ให้แก่ประชาชน
2 โครงการเทศบาล - จัดกิจกรรมคาราวานแก้
เคลื่อนที่
จน เทศบาลเคลื่อนที่อาเภอ
และจังหวัดเคลื่อนที่

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการ/กิจกรรม

โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร
โครงการสนับสนุนการ
ขยายพันธุ์พชื ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง

- ให้ความรู้และ
ส่งเสริมการใช้สาร
ชีวภัณฑ์กาจัดศัตรูพืช

- ส่งเสริมกิจกรรมของ
ศูนย์บริการฯ ให้เป็น
ศูนย์รวมการบริหาร
การเกษตร
- ส่งเสริมการ
ขยายพันธุ์พชื ให้กับ
เกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไป
-จัดกิจกรรมให้
เกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไปปลูก
พืชผักปลอดสารพิษ

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

40,000

20,000

ตาบลห้วยกะปิ

ตาบลห้วยกะปิ

ตาบลห้วยกะปิ

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

หน่วย
ดาเนินการ

20,000

ตาบลห้วยกะปิ

สถานที่
ดาเนินการ

40,000

งบ
ประมาณ

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

พ.ศ.2562

24

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต)
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 1.5 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ การประกอบอาชีพ และยกระดับรายได้ของกลุ่มและประชาชน
1.6 แผนงาน การเกษตร
ที่

1

2

3

โครงการสนับสนุนการ
ปลูกพืชผักปลอด
สารพิษ

4 โครงการสนับสนุน
การใช้สารชีวภัณฑ์
กาจัดศัตรูพืช

โครงการ/กิจกรรม

-เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาส

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม
100,000

งบ
ประมาณ
ตาบลห้วยกะปิ

สถานที่
ดาเนินการ

สานักปลัด

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ.2562

25

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต)
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 1.6 เพื่อส่งเสริมสวัสดิการต่างๆของประชาชนในตาบลห้วยกะปิ
1.7 แผนงาน สังคมสงเคราะห์
ที่

1

โครงการเยี่ยมบ้าน
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ปุวยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาส

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

-ตั้งจุดบริการความ
ปลอดภัยทางถนน
จานวน 1 จุด ช่วง
เทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์
- สนับสนุนศูนย์
อานวยการปูองกัน
และปราบปราม
ยาเสพติดจังหวัด
ชลบุรี (ศอ.ปส.จ.ชบ.)

รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม

สานักปลัด

สถานที่ดาเนินการ

100,000

บริเวณหน้า
ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี
เอ็กตร้า ต.ห้วยกะปิ

สานักปลัด

หน่วย
ดาเนินการ

100,000

ศูนย์อานวยการ
ปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดชลบุรี
(ศอ.ปส.จ.ชบ.)

งบ
ประมาณ

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

พ.ศ.2562

26

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต)
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 1.7 เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
1.8 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการตั้งจุด
บริการประชาชน
ช่วงเทศกาลสาคัญ

ที่

2

โครงการขอรับเงิน
อุดหนุนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
ของ ศอ.ปส.จ.ชบ.
ประจาปี
งบประมาณ 2562

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบ
ประมาณ
ม.1 ต.ห้วยกะปิ

กองช่าง

กองช่าง

หน่วย
ดาเนินการ

ม.3 ต.ห้วยกะปิ

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ศ.2562

27

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)
2. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 2.1 เพื่อให้ประชาชนในตาบลห้วยกะปิได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

1

2

- โดยก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง 889,000
โครงการก่อสร้างถนน
4.50 ม. ยาว 210.00 ม. หนา 0.15
คสล. พร้อมปรับปรุง
ปากบ่อพัก สายข้างร้าน ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ดาเนินการ
ไม่น้อยกว่า 945.00 ตร.ม. พร้อม
ดวงสโตน
ปรับปรุงปากบ่อพัก ขนาด
1.15x1.15 ม. จานวน 19 บ่อ
(ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ)
- โดยก่อสร้างผิวจราจร คสล.
โครงการก่อสร้างถนน
552,000
กว้าง 3.00 ม. ยาว 169.00 ม.
คสล. พร้อมปรับปรุง
ปากบ่อพัก สายแยกจาก หนา 0.15 หรือคิดเป็นพื้นที่
ดาเนินการไม่น้อยกว่า 507.00
ถนนคีรีนคร 3 (สายข้าง
ตร.ม. พร้อมปรับปรุงปากบ่อพัก
ร้านข้าวสาร)
ขนาด 1.15x1.15 ม. จานวน 15
บ่อ (ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ)

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. พร้อมปรับปรุง
ปากบ่อพัก สายหนอง
สมอ 4

- โดยก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง
4.50 ม. ยาว 139.00 ม. หนา 0.15
ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ดาเนินการไม่
น้อยกว่า 625.50 ตร.ม. พร้อม
ปรับปรุงปากบ่อพัก ขนาด
1.15x1.15 ม. จานวน 12 บ่อ
(ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ)

หน่วย
ดาเนินการ

กองช่าง

สถานที่
ดาเนินการ

572,000

ม.3
ต.ห้วยกะปิ

กองช่าง

งบ
ประมาณ

962,000

ม.4
ต.ห้วยกะปิ

ต.ค.

เม.ย.

28

ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2562

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ.2561

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)
2. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 2.1 เพื่อให้ประชาชนในตาบลห้วยกะปิได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

3

4

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. พร้อมวางท่อ
ระบายน้า คสล. สาย
ชากพุดซา 1/4
(ข้างบ้านผญ.เปี๊ยก)

- โดยก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง
5.00 ม. ยาว 160.00 ม. หนา 0.15 ม.
หรือคิดเป็นพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า
800.00 ตรม. และวางท่อระบายน้า
คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก
คสล. ความยาวรวมบ่อพัก 95.00 ม.,
วางท่อระบายน้า คสล. ขนาด Ø 0.40
ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวม
บ่อพัก 21.76 ม. และปรับปรุงบ่อพัก
เดิม จานวน 5 บ่อ (สอบเขตทางก่อน
ดาเนินการ)

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

713,000

งบ
ประมาณ
ม.5
ต.ห้วยกะปิ

กองช่าง

สถานที่
หน่วย
ดาเนินการ ดาเนินการ

พ.ศ.2562

29

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)
2. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 2.1 เพื่อให้ประชาชนในตาบลห้วยกะปิได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

5

โครงการก่อสร้าง - โดยก่อสร้างผิวจราจร คสล.
ถนน คสล. พร้อม กว้าง 5.50 ม. ยาว 99.00 ม.
วางท่อระบายน้า หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่
คสล. สายห้วยกะปิ ดาเนินการไม่น้อยกว่า 544.50
ตารางเมตร, วางท่อระบายน้า
17/5 (ด้านข้างอู่
คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อม
นิคมฯ)
บ่อพัก คสล. ความยาวราวบ่อพัก
8.16 ม., วางท่อระบายน้า คสล.
ขนาด Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก
คสล. ความยาวรวมบ่อพัก 99.00
ม. (ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ)

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

7,376,000

งบ
ประมาณ
ม.3
ต.ห้วยกะปิ

กองช่าง

สถานที่
หน่วย
ดาเนินการ ดาเนินการ

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

พ.ศ.2562
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ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)
2. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 2.1 เพื่อให้ประชาชนในตาบลห้วยกะปิได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

6

โครงการก่อสร้างถนน - โดยก่อสร้างผิวจราจร คสล.
คสล. พร้อมวางท่อ พร้อมรางระบายน้ารูปตัววี
กว้าง 6.00 ม. ยาว 679.00 ม.
ระบายน้า คสล.
หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่
สายหนองสมอ 2
ดาเนินการไม่น้อยกว่า
4,074.00 ตร.ม. และวางท่อ
ระบายน้า คสล. ขนาด Ø 0.60
ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาว
รวมบ่อพัก 1,247 ม. พร้อม
ปรับปรุงบ่อพัก คสล. เดิม 12
บ่อ และก่อสร้างรางระบายน้า
รูปตัววี กว้าง 0.60 ม. รวมสอง
ข้างทาง ยาวรวม 1,346 ม.
(ตามแบบทต.ห้วยกะปิ)

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

- โดยก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง
6.00 ม. ยาว 98.00 ม. หนา 0.15 ม.
หรือคิดเป็นพื้นที่ดาเนินการไม่น้อย
กว่า 588.00 ตารางเมตร, พร้อม
ปรับปรุงบ่อพักเดิม (ตามแบบ ทต.
ห้วยกะปิ)
- โดยก่อสร้างผิวจราจรหินคลุก กว้าง
4.00 ม. ยาว 160.00 ม. หรือคิดเป็น
พื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า 640.00
ตร.ม. และวางท่อระบายน้า คสล.
ขนาด Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก คสล.
ความยาวรวมบ่อพัก 160.00 ม.
(ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ)

523,000

ม.5
ต.ห้วยกะปิ

กองช่าง

กองช่าง

สถานที่
หน่วย
ดาเนินการ ดาเนินการ

679,000

ม.7
ต.ห้วยกะปิ

งบ
ประมาณ

พ.ศ.2562
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ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)
2. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 2.1 เพื่อให้ประชาชนในตาบลห้วยกะปิได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

7 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สาย
ห้วยกะปิ 17/7
(ข้างร้านนายดา)
8 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก
พร้องวางท่อ
ระบายน้า
สายคีรีนคร 8/3
(บ้านนายแขก)

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

กองช่าง

สถานที่
หน่วย
ดาเนินการ ดาเนินการ

- โดยก่อสร้างผิวจราจรหินคลุก กว้าง 1,274,000
ม.4
6.00 ม. ยาว 276.00 ม. หนา 0.15
ต.ห้วยกะปิ
ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ดาเนินการไม่น้อย
กว่า 1,656.00 ตร.ม. และวางท่อ
ระบายน้า คสล.ขนาด Ø 0.60 ม.
พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวมบ่อ
พัก 306.00 ม. (ตามแบบ
ทต.ห้วยกะปิ)

งบ
ประมาณ

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

พ.ศ.2562
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ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)
2. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 2.1 เพื่อให้ประชาชนในตาบลห้วยกะปิได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

9 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก
พร้อมวางท่อ
ระบายน้า คสล.
สายแยกจากถนน
ประชาวัฒนา 2
(ข้างร้านเซียงกง)

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

- โดยจัดทาปูายเหล็กพร้อมเสา
เหล็กอาบสังกะสี จานวน 30 ปูาย
ตามแบบเทศบาลตาบลห้วยกะปิ

โครงการ/กิจกรรม

โครงการติดตั้งปูาย
ชื่อซอย ชื่อถนน

- สนับสนุนกิจการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคชลบุรีและการไฟฟูา
ส่วนภูมิภาคบางแสน

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)

กองช่าง

หน่วย
ดาเนินการ

498,000

ม.1 - ม.7
ต.ห้วยกะปิ

กองช่าง

สถานที่
ดาเนินการ

2,000,000

ม.1 - ม.7
ต.ห้วยกะปิ

งบ
ประมาณ

พ.ศ.2562
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2. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 2.1 เพื่อให้ประชาชนในตาบลห้วยกะปิได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

1

2

โครงการขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่าภายใน
เขตเทศบาล
ตาบลห้วยกะปิ

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการ/กิจกรรม
-สนับสนุนกิจการประปา
ส่วนภูมิภาค เขต 1 ชลบุรี
โดยการขยายเขตจาหน่าย
ประปา ม.1-ม.7 ต.ห้วยกะปิ

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

หน่วย
ดาเนินการ

ต.ค.

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
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พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2562

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

พ.ศ.2561

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)

งบ
ประมาณ

กองช่าง

สถานที่
ดาเนินการ

1,000,000 ตาบลห้วยกะปิ

2. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 2.2 เพื่อขยายเขตประปา ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
1

โครงการขยายเขต
จาหน่ายประปาภายใน
เขตเทศบาล ตาบล
ห้วยกะปิ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม
85,000

ม.5 ต.ห้วยกะปิ

ม.4 ต.ห้วยกะปิ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

หน่วย
ดาเนินการ

155,000

ม.5 ต.ห้วยกะปิ

สถานที่
ดาเนินการ

285,000

งบ
ประมาณ

พ.ศ.2562
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(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)
2. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 2.3 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

1

2

3

โครงการวางท่อระบาย - โดยขุดวางท่อระบายน้า
น้า คสล. บริเวณเลียบ คสล. ขนาด Ø 0.60 ม.
ทางรถไฟ (ช่วงถนนห้วย จานวน 20 ท่อน และก่อสร้าง
กะปิ 12)
ผิวจราจร คสล. หนา
0.20 ม. พื้นที่รวม 66.40 ตร.
ม.(ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ)
โครงการวางท่อระบาย - โดยขุดวางท่อระบายน้า
น้า คสล. ลอดถนนเลียบ คสล. ขนาด Ø 0.80 ม.
ทางรถไฟช่วงหลังหน้า จานวน 3 ช่วงๆ ละ 9 ท่อน
บ้านนายหัสวรรษ
หรือคิดเป็นท่อระบายน้า
ทั้งหมด 27 ท่อน
(ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ)
โครงการวางท่อระบาย - โดยขุดวางท่อระบายน้า
น้า คสล. ลอดถนนเลียบ คสล. ขนาด Ø 0.80 ม.
ทางรถไฟช่วงหลัง
จานวน 3 ช่วงๆ ละ 11 ท่อน
วิทยาลัยเทคนิค
หรือคิดเป็นท่อระบายน้า
บางแสน
ทั้งหมด 33 ท่อน
(ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ)

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการ/กิจกรรม

งบ
ประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
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(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)
2. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 2.3 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

กอง
4 โครงการดูดฉีดล้างท่อ - โดยใช้รถดูดฉีด
1,000,000 ตาบลห้วยกะปิ
สาธารณสุขฯ
ระบายน้าด้วยรถดูดฉีด แรงดันสูง เพื่อดูดสิ่ง
แรงดันสูง ภายใน
ปฏิกูลและขยะมูลฝอย
ต.ห้วยกะปิ
ที่ตกค้างอยู่ในท่อ
ระบายน้าสาธารณะ

โครงการ/กิจกรรม

-จัดอบรมสัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงาน ของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
ที่ปรึกษาและเลขานุการ
นายกเทศมนตรี ข้าราชการ
และลูกจ้าง ของเทศบาล
ตาบล
ห้วยกะปิ

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

สานักปลัด

หน่วย
ดาเนินการ

500,000

เทศบาลตาบล
ห้วยกะปิและ
ฝึกอบรมนอก
สถานที่

สานักปลัด

สถานที่
ดาเนินการ

20,000

เทศบาลตาบล
ห้วยกะปิและ
ฝึกอบรมนอก
สถานที่

งบ
ประมาณ

พ.ศ.2562
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(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ)
3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 3.1 เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลตาบลห้วยกะปิได้รบั การพัฒนา
3.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
ที่

1

2

โครงการอบรมสัมมนา
และทัศนศึกษาดูงาน
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาลผูน้ า
ท้องที่ ผู้นาท้องถิ่น
พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้างของ
เทศบาลตาบลห้วย
กะปิ
โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม
-จัดโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิก
และพนักงานของเทศบาล
ตาบลห้วยกะปิ

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

สถานที่ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ
สานักปลัด

กองคลัง

กองคลัง

20,000

เขตเทศบาลตาบล
ห้วยกะปิ

กองคลัง

สานักงานเทศบาล
ตาบลห้วยกะปิ
เขตเทศบาลตาบล
ห้วยกะปิ

10,000

เขตเทศบาลตาบล
ห้วยกะปิ

70,000

200,000

งบ
ประมาณ

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
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(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ)
3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 3.2 เพื่อให้ประชาชนในตาบลห้วยกะปิได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของทางเทศบาล
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

3
4

5

6

โครงการจัดทา
-จัดทาวารสาร /รายงาน
รายงานประจาปี
ประจาปี ของเทศบาล
โครงการปรับปรุง
- เพื่อเป็นการปรับปรุงและ
ฐานข้อมูลแผนที่ภาษี พัฒนาข้อมูลในระบบแผนที่และ
และทะเบียน
ทะเบียนทรัพย์สินให้เป็น
ทรัพย์สิน
ปัจจุบนั และเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
โครงการจัดทาสื่อ
-จัดทาปูายประชาสัมพันธ์, แผ่น
ประชาสัมพันธ์
แผ่นพับ, จดหมายข่าว ฯลฯ
เกี่ยวกับการจัดเก็บ กาหนดระยะเวลายื่นแบบและ
ภาษีและงานที่
สถานทีช่ าระภาษี
เกี่ยวข้อง
โครงการออกหน่วย -ออกหน่วยเคลื่อนที่รับชาระ
เคลื่อนที่รับชาระภาษี ภาษีและให้คาปรึกษาแนะนา
เกี่ยวกับภาษีบารุงท้องที่ ปูาย
โรงเรือนและที่ดิน

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

จัดซื้อเก้าอี้ล้อเลื่อน มีพนักพิง
และที่วางแขน จานวน 3 ตัวๆ
ละ 3,500.- บาท
จัดซื้อตู้ไม้ 3 ช่อง สาหรับเก็บ
เอกสาร จานวน 2 ตู้ๆ ละ
600.- บาท
- จัดซื้อตู้ไม้ 3 ช่อง จานวน
15 ตู้ๆ ละ 600.- บาท
1,200

10,500

กองคลัง

สานัก
ปลัดเทศบาล

สานัก
ปลัดเทศบาล

กองคลัง

กองคลัง

สานัก
ปลัดเทศบาล

สานัก
ปลัดเทศบาล

หน่วย
ดาเนินการ

9,000

กองคลัง

สถานที่
ดาเนินการ

8,000

งบ
ประมาณ

พ.ศ.2562

39

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ)
3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 3.3 เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและทันสมัย
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

ตู้ไม้ 3 ช่อง

ตู้ไม้ 3 ช่อง

7 เก้าอี้สาหรับ
พนักงานเจ้าหน้าที่
8

9
10 เก้าอี้โครงเหล็ก

- จัดซื้อเก้าอี้โครงเหล็ก
จานวน 10 ตัวๆ ละ 800.บาท

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

7,900

32,000

กองคลัง

สานัก
ปลัดเทศบาล

สานัก
ปลัดเทศบาล

กองคลัง

กองคลัง

สานัก
ปลัดเทศบาล

สานัก
ปลัดเทศบาล

หน่วย
ดาเนินการ

5,000

กองคลัง

สถานที่
ดาเนินการ

7,900

งบ
ประมาณ

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
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(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ)
3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 3.3 เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและทันสมัย
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

11 เครื่องคอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน สาหรับงานสานักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
19 นิ้ว)
จานวน 2 เครื่องๆ ละ 16,000.บาท
12 เครื่องพิมพ์
จัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction แบบ Multifunction แบบฉีดหมึก
ฉีดหมึก (Inkjet)
(Inkjet) จานวน 1 เครื่องๆ ละ
7,900.- บาท
13 เครื่องสารองไฟฟูา
จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟูา ขนาด
ขนาด 800 VA
800 VA จานวน 2 เครื่องๆ ละ
2,500.- บาท
จัดซื้อเครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 1 จานวน 1
เครื่องๆ ละ 7,900.- บาท
14 เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด
LED ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 1

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

หน่วย
ดาเนินการ

300,000

สานัก
ห้องประชุม
เทศบาลตาบล ปลัดเทศบาล
ห้วยกะปิ

สถานที่
ดาเนินการ

880,000

สานัก
4,400,000 ตาบลห้วยกะปิ
ปลัดเทศบาล

สานัก
ตาบลห้วยกะปิ
ปลัดเทศบาล

งบ
ประมาณ

พ.ศ.2562
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ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ)
3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 3.3 เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและทันสมัย
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

15 ชุดเครื่องเสียงห้อง จัดซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุม
ประกอบด้วยเครื่องแอมป์, อุปกรณ์
ประชุม
ชุดไมค์ประชุมของประธาน และชุด
ไมค์ประชุมของผู้เข้าร่วมประชุม
พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้งฯลฯ
จานวน 1 ชุด
16 ชุดลูกข่ายเครื่องรับ จัดซื้อชุดลูกข่ายเครื่องรับวิทยุระบบ
วิทยุระบบกระจาย กระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ
UHF-FM เครื่องรับ
เสียงชนิดไร้สาย
วิทยุกระจายเสียงชนิดแบ่งกลุม่ และ
ระบบ UHF-FM
ลดเสียงได้เป็นรายตัวจากเครื่องส่ง
จานวน 15 ชุด
17 ติดตั้งกล้องวงจรปิด ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในตาบล
ภายในตาบลห้วย ห้วยกะปิ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่
กะปิ
สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
สาหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

30,000

5,500

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

สถานที่ดาเนินการ

7,100

กองช่าง

หน่วย
ดาเนินการ

7,900

งบ
ประมาณ
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ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2562

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค.

พ.ศ.2561

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ)
3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 3.3 เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและทันสมัย
3.2 แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
ที่

1

2

3

4

โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ จัดซื้อโต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้
ระดับ 3-6
ระดับ 3-6จานวน 1 ชุดๆ ละ
5,500.- บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
สาหรับงานประมวลผล งานประมวลผล แบบที่ 2 (จอ
แบบที่ 2
ขนาด
(จอขนาดไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 1
19 นิ้ว)
เครื่องๆ ละ 30,000.- บาท
เครื่องพิมพ์แบบฉีด
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
หมึก (Inkjet Printer) (Inkjet Printer) สาหรับกระดาษ
สาหรับกระดาษขนาด ขนาด A3
A3
จานวน 1 เครื่องๆ ละ 7,100.บาท
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึก (Inkjet) จานวน 1
เครื่องๆ ละ 7,900.- บาท
เครื่องพิมพ์
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet)

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

5,900

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

สถานที่ดาเนินการ

10,200

กองช่าง

หน่วย
ดาเนินการ

4,000

งบ
ประมาณ

พ.ศ.2562
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ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ)
3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 3.3 เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและทันสมัย
3.2 แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
ที่

5 เครื่องสารองไฟฟูา จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟูา
ขนาด 1 kVA (600 ขนาด 1 kVA (600 Watts)
Watts)
จานวน 1 เครื่องๆ ละ
5,900.- บาท
6 เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้แบบ
แบบเครื่องเบนซิน เครื่องเบนซิน ขนาด 22 นิ้ว
ขนาด 22 นิ้ว
จานวน 1 เครื่องๆ ละ
10,200.- บาท
7 เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้แบบ
แบบไฟฟูา
ไฟฟูา จานวน 1 เครื่องๆ ละ
4,000.- บาท

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

16,000

กอง
กองสาธารณสุขฯ
สาธารณสุขฯ

สถานที่ดาเนินการ

2,500

กอง
กองสาธารณสุขฯ
สาธารณสุขฯ

หน่วย
ดาเนินการ

4,300

กอง
กองสาธารณสุขฯ
สาธารณสุขฯ

งบ
ประมาณ

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

พ.ศ.2562
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ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ)
3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 3.3 เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและทันสมัย
3.3 แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
ที่

1 เครื่องคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
สาหรับงาน
สาหรับงานสานักงาน (จอ
สานักงาน (จอขนาด ขนาดไมนอยกว่า 19 นิ้ว)
ไมนอยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 1 เครื่องๆ ละ
16,000.- บาท
2 เครื่องสารองไฟฟูา จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟูา
ขนาด 800 VA
ขนาด 800 VA จานวน 1
เครื่องๆ ละ 2,500.- บาท
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink
Tank Printer) จานวน 1
เครื่องๆ ละ 4,300.- บาท
3 เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink
Tank Printer)

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

7,900

16,000

งบ
ประมาณ

กองการศึกษา

กอง
การศึกษา

สถานที่ดาเนินการ

กองการศึกษา

กอง
การศึกษา

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ.2562
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ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ)
3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 3.3 เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและทันสมัย
3.4 แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ที่

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงาน
สาหรับงานสานักงาน (จอ
สานักงาน (จอขนาด ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 1 ชุดๆ ละ 16,000.บาท
จัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีดหมึก
(Inkjet) จานวน 1 เครื่องๆ
ละ 7,900.- บาท
2 เครื่องพิมพ์
Multifunction
แบบฉีดหมึก
(Inkjet)

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

600,000

30,000

2,500

งบ
ประมาณ

สานักปลัดเทศบาล

ห้องงานปูองกันฯ

สานัก
ปลัดเทศบาล

สานัก
ปลัดเทศบาล

สถานที่ดาเนินการ

สานักปลัดเทศบาล

สานัก
ปลัดเทศบาล

หน่วย
ดาเนินการ

46

ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2562

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค.

พ.ศ.2561

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ)
3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 3.3 เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและทันสมัย
3.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1

เตียงนอนพร้อมการ
ปฏิบัติหน้าที่

โครงการ/กิจกรรม

2

สายส่งน้าดับเพลิง
ขนาด 1.5 นิ้ว

ที่

3

เครื่องสูบน้าดับเพลิง
ชนิดหาบหาม

จัดซื้อเตียงนอนพร้อมการปฏิบัติ
หน้าที่ ขนาด 3 ฟุต จานวน 1
เตียงๆ ละ 2,500 บาท
จัดซื้อสายส่งน้าดับเพลิง ชนิดยาง
สังเคราะห์ หนา 3 ชั้น ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว ยาว 15
เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็วชนิด
ทองเหลืองฯลฯ จานวน 2 เส้นๆ
ละ 15,000 บาท รวมเป็นเงิน
30,000 บาท
จัดซื้อเครื่องสูบน้าดับเพลิงชนิด
หาบหาม ขนาด 15 แรงม้า
จานวน 1 เครื่องๆ ละ 250,000.บาท และขนาด 55 แรงม้า
จานวน 1 เครื่องๆ ละ 350,000
บาท

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

40,400

50,000

20,000

50,000

งบ
ประมาณ
สานักปลัด
เทศบาล
สานักปลัด
เทศบาล

หน่วย
ดาเนินการ

ตาบล
ห้วยกะปิ
ตาบล
ห้วยกะปิ

สานักปลัด
เทศบาล

สนับสนุนสานัก สานักปลัด
ทะเบียนอาเภอ เทศบาล
เมืองชลบุรี

ตาบล
ห้วยกะปิ

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ศ.2562
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ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ)
3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 3.4 เพื่อให้ประชาชนในตาบลห้วยกะปิได้มีส่วนร่วมในการร่วมพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานอื่น
3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

1
2

3

4

โครงการส่งเสริมการ
-จัดเวทีประชาคม
จัดเวทีประชาคม
โครงการจัดทาแผนชุมชน - สนับสนุนการจัดทา
แผนชุมชนให้แก่
คณะกรรมการชุมชน
ประชาชนในชุมชนและ
ผู้เกี่ยวข้อง
โครงการอบรมให้ความรู้
- จัดการเลือกตั้ง กรณีที่
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
มีการเลือกตั้งทั่วไป เช่น
การเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี, สท.
และ สส. ฯลฯ
โครงการสนับสนุนการ
-เพือ่ สนับสนุนการ
บูรณาการงานทะเบียน
บูรณาการงานทะเบียน
อาเภอเมืองชลบุรี ประจาปี อาเภอเมืองชลบุรี
งบประมาณ 2562

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

30,000

75,000

ตาบล
ห้วยกะปิ

กาชาด
จังหวัด
ชลบุรี

สานักปลัด
เทศบาล

สานักปลัด
เทศบาล

งบ
สถานที่
หน่วย
ประมาณ ดาเนินการ ดาเนินการ

300,000

สานักปลัด
เทศบาล
350,000

สานักปลัด
เทศบาล

ตาบล
ห้วยกะปิ/
นอก
สถานที่
ตาบล
ห้วยกะปิ

สานักปลัด
เทศบาล

150,000

ตาบล
ห้วยกะปิ

ต.ค.

พ.ศ.2561
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ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2562

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

เม.ย.

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ)
3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 3.4 เพื่อให้ประชาชนในตาบลห้วยกะปิได้มีส่วนร่วมในการร่วมพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานอื่น
3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

-จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน
เทศบาล ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับ
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.2540
- อบรมศึกษาดูงานโครงการตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

-เพื่อพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการ
ทากิจกรรมของชุมชน

-เพื่อเพิ่มพูนความรู้ของกลุ่ม
พัฒนาสตรีตาบลห้วยกะปิ

5 โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อ สนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาด
สนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาด จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี ประจาปี
งบประมาณ 2562
6 โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการพ.ศ.2540
7 โครงการสนับสนุนการส่งเสริม
และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการ
หมู่บ้าน
8 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ของกลุ่มพัฒนาสตรี
ตาบลห้วยกะปิ
9 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของชุมชน

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

168,000

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ.2562
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ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ)

สถานที่
ดาเนินการ

ตาบลห้วยกะปิ สานักปลัด

ตาบลห้วยกะปิ สานักปลัด

12,300,000 ตาบลห้วยกะปิ สานักปลัด

1,920,000

งบ
ประมาณ

3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 3.4 เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
3.7 แผนงานงบกลาง

1

โครงการเบี้ย
ยังชีพผู้พิการ

โครงการ/กิจกรรม

2

โครงการเบี้ย
ยังชีพผูส้ ูงอายุ

ที่

3

โครงการเบี้ย
ยังชีพผูป้ ุวยเอดส์

- สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับ
คนพิการในเขตเทศบาลตาบล
ห้วยกะปิ
-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบล
ห้วยกะปิ
-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับ
ผู้ปุวยเอดส์ในเขตเทศบาล
ตาบลห้วยกะปิ

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการ/กิจกรรม

-อบรมพัฒนาเครือข่าย
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลก

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม
60,000

งบ
ประมาณ

หน่วย
ดาเนินการ

ตาบลห้วยกะปิ
กอง
สาธารณสุขฯ

สถานที่
ดาเนินการ

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

พ.ศ.2562
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ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 4.1 เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

1

โครงการพัฒนา
เครือข่ายอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก

โครงการ/กิจกรรม

-การลดขยะในชุมชน

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม
30,000

งบ
ประมาณ

หน่วย
ดาเนินการ

ตาบลห้วยกะปิ
กอง
สาธารณสุขฯ

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ศ.2562
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ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 4.2 เพื่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

1

โครงการจัดการขยะ
แบบครบวงจร

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

สานักปลัด

หน่วย
ดาเนินการ

50,000

ภายในตาบล
ห้วยกะปิ

สานักปลัด

สถานที่
ดาเนินการ

50,000

ภายในตาบล
ห้วยกะปิ

งบ
ประมาณ

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

พ.ศ.2562
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ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวส่งเสริมกิจกรมการท่องเที่ยว)
5. ภายใต้ยุทธศาสตร์การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 5.1 เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในตาบลและภายในจังหวัดชลบุรี
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

1

2

โครงการพัฒนาแหล่ง -ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
ท่องเที่ยวภายในตาบล บริเวณแหล่งท่องเที่ยว
ภายในตาบล จานวน 1
แห่ง
- จัดทาปูายบอกทางและ
ปูายประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว
โครงการจัดทาปูาย
บอกทาง เส้นทาง
ท่องเที่ยวภายใน
จังหวัดชลบุรี

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

1. ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน

2
ตู้ไม้ 3 ช่อง

เก้าอี้สาหรับพนักงาน
เจ้าหน้าที่
ตู้ไม้ 3 ช่อง

ครุภัณฑ์

3
เก้าอี้โครงเหล็ก

ลาดับ
ที่

4

1

5

โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้
ระดับ 3-6
จานวน 5 รายการ

รวม

สานัก
ปลัดเทศบาล
สานัก
ปลัดเทศบาล
กองคลัง

กองคลัง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล
สานัก
ปลัดเทศบาล
กองคลัง

สถานที่
ดาเนินการ

9,000

กองคลัง

กองช่าง

งบประมาณ
(บาท)
10,500

8,000

กองช่าง

1,200

5,500

แบบ ผด.02/1

พ.ศ.2562
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ต.ค. – ธ.ค. ม.ค. – มี.ค. เม.ย. – มิ.ย. ก.ค. – ก.ย.

พ.ศ.2561

บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลตาบลห้วยกะปิ อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

รายละเอียดครุภัณฑ์
จัดซื้อเก้าอี้ล้อเลื่อน มีพนักพิงและที่วาง
แขน จานวน 3 ตัวๆ ละ 3,500.- บาท
จัดซื้อตู้ไม้ 3 ช่อง สาหรับเก็บเอกสาร
จานวน 2 ตู้ๆ ละ 600.- บาท
- จัดซื้อตู้ไม้ 3 ช่อง จานวน 15 ตู้ๆ ละ
600.- บาท
- จัดซื้อเก้าอี้โครงเหล็ก จานวน 10 ตัวๆ
ละ 800.- บาท
จัดซื้อโต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6
จานวน 1 ชุดๆ ละ 5,500.- บาท

34,200

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ครุภัณฑ์

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ลาดับ
ที่

1

2

3
4

5

6

รายละเอียดครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงาน
งานสานักงาน (จอขนาดไม่ สานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จานวน 2 เครื่องๆ ละ 16,000.- บาท
เครื่องพิมพ์ Multifunction จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ
แบบฉีดหมึก (Inkjet)
ฉีดหมึก (Inkjet) จานวน 1 เครื่องๆ ละ
7,900.- บาท
จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟูา ขนาด 800 VA
จานวน 2 เครื่องๆ ละ 2,500.- บาท
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด
LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1
จานวน 1 เครื่องๆ ละ 7,900.- บาท
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 1 เครื่องๆ ละ
30,000.- บาท
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet
Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3
จานวน 1 เครื่องๆ ละ 7,100.- บาท
เครื่องสารองไฟฟูา ขนาด
800 VA
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 1
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19
นิ้ว)
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer) สาหรับ
กระดาษขนาด A3

7,900

5,000

กองช่าง

กองคลัง

กองคลัง

สานักปลัดเทศบาล

สานักปลัดเทศบาล

สถานที่
ดาเนินการ

กองช่าง

กองช่าง

กองคลัง

กองคลัง

สานัก
ปลัดเทศบาล

สานัก
ปลัดเทศบาล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

งบประมาณ
(บาท)
32,000

30,000

กองช่าง

7,900

7,100

พ.ศ.2562

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
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ครุภณ
ั ฑ์

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ลาดับ
ที่
7
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet)

รายละเอียดครุภณ
ั ฑ์

8

เครื่องสารองไฟฟูา ขนาด 1 kVA
(600 Watts)

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) จานวน 1 เครื่องๆ ละ 7,900.บาท
จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟูา ขนาด 1 kVA (600
Watts) จานวน 1 เครื่องๆ ละ 5,900.- บาท

9

10
11

12

13

จานวน 13 รายการ

เครื่องคอมพิวเตอรสาหรับงาน
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสาหรับงานสานักงาน
สานักงาน (จอขนาด
(จอขนาดไมนอยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 1
ไมนอยกว่า 19 นิ้ว)
เครื่องๆ ละ 16,000.- บาท
เครื่องสารองไฟฟูา ขนาด 800 VA จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟูา ขนาด 800 VA
จานวน 1 เครื่องๆ ละ 2,500.- บาท
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 1
Printer)
เครื่องๆ ละ 4,300.- บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงาน
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน
สานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 1 ชุดๆ
19 นิ้ว)
ละ 16,000.- บาท
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
ฉีดหมึก (Inkjet)
หมึก (Inkjet) จานวน 1 เครื่องๆ ละ 7,900.บาท

รวม

2,500

16,000

5,900

งบประมาณ
(บาท)
7,900

กองการศึกษา

กองสาธารณสุข
ฯ
กองสาธารณสุข
ฯ

กองสาธารณสุข
ฯ

กองช่าง

กองช่าง

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กอง
สาธารณสุขฯ
กอง
สาธารณสุขฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

กองช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

สถานที่
ดาเนินการ

16,000

กองการศึกษา

4,300

7,900

150,400
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จานวน 3 รายการ

รายละเอียดครุภัณฑ์

เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้แบบ
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้แบบเครื่อง
เครื่องเบนซิน ขนาด 22 นิ้ว เบนซิน ขนาด 22 นิ้ว จานวน 1 เครื่องๆ
ละ 10,200.- บาท
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้แบบ
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้แบบไฟฟูา
ไฟฟูา
จานวน 1 เครื่องๆ ละ 4,000.- บาท
เตียงนอนพร้อมการปฏิบัติ จัดซื้อเตียงนอนพร้อมการปฏิบัติหน้าที่
หน้าที่
ขนาด 3 ฟุต จานวน 1 เตียงๆ ละ 2,500
บาท

ครุภัณฑ์

3. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ลาดับ
ที่

1

2
3

รวม

4,000

งบประมาณ
(บาท)
10,200

กองช่าง

กองช่าง

สานัก
ปลัดเทศบาล

กองช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

สถานที่
ดาเนินการ

2,500

สานัก
ปลัดเทศบาล

16,700

พ.ศ.2562
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4. ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

1

สายส่งน้าดับเพลิง ขนาด
1.5 นิ้ว

ครุภัณฑ์

รายละเอียดครุภัณฑ์

ลาดับ
ที่

2

เครื่องสูบน้าดับเพลิงชนิด
หาบหาม

จานวน 2 รายการ

จัดซื้อสายส่งน้าดับเพลิง ชนิดยาง
สังเคราะห์ หนา 3 ชั้น ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว ยาว 15 เมตร พร้อม
ข้อต่อสวมเร็วชนิดทองเหลืองฯลฯ จานวน
2 เส้นๆ ละ 15,000 บาท รวมเป็นเงิน
30,000 บาท
จัดซื้อเครื่องสูบน้าดับเพลิงชนิดหาบหาม
ขนาด 15 แรงม้า จานวน 1 เครื่องๆ ละ
250,000.- บาท และขนาด 55 แรงม้า
จานวน 1 เครื่องๆ ละ 350,000 บาท

รวม

งบประมาณ
(บาท)
30,000

600,000

630,000
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สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ดาเนินการ รับผิดชอบ
ต.ค. – ธ.ค. ม.ค. – มี.ค. เม.ย. – มิ.ย. ก.ค. – ก.ย.
หลัก
สานัก
สานัก
ปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาล

สานัก
สานัก
ปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาล
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ครุภัณฑ์

รายละเอียดครุภัณฑ์

5. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ลาดับ
ที่

ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม

2

ชุดลูกข่ายเครื่องรับวิทยุ
ระบบกระจายเสียงชนิดไร้
สายระบบ UHF-FM

1

3

จานวน 3 รายการ

ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน
ตาบลห้วยกะปิ

จัดซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุม
ประกอบด้วยเครื่องแอมป์, อุปกรณ์ชุด
ไมค์ประชุมของประธาน และชุดไมค์
ประชุมของผู้เข้าร่วมประชุม พร้อม
อุปกรณ์และค่าติดตัง้ ฯลฯ จานวน 1 ชุดๆ
ละ 300,000 บาท
จัดซื้อชุดลูกข่ายเครื่องรับวิทยุระบบ
กระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM
เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดแบ่งกลุ่ม
และลดเสียงได้เป็นรายตัวจากเครื่องส่ง
จานวน 15 ชุด ราคม 880,000 บาท
ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในตาบลห้วยกะปิ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ
มุมมองคงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
สาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย
ทั่วไป ราคา 33,000 บาท จานวน 23
กล้อง งบประมาณ 4,400,000 บาท

รวม

สานัก
ปลัดเทศบาล

งบประมาณ
(บาท)
300,000

880,000

ตาบลห้วย
กะปิ

สานัก
ปลัดเทศบาล

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
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สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ดาเนินการ รับผิดชอบ
ต.ค. – ธ.ค. ม.ค. – มี.ค. เม.ย. – มิ.ย. ก.ค. – ก.ย.
หลัก
สานัก
ห้องประชุม
เทศบาลตาบล ปลัดเทศบาล
ห้วยกะปิ

4,400,000

ตาบลห้วย
กะปิ

5,580,000

