




1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน

ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน ลงนำม

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค. สัญญำ

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 1. แผนกแรงต ่าภายนอก 02.1 131,500 ชุมชน กองช่ำง 131,466.62 65,733.31 33.38
สาธารณะ ซอยพลงช้างเผือก 3  - ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จ่านวน 12 ต้น พลงช้ำงเผือก (เบิกจ่ำย 1 งวด (ยอดเงิน

(เล้ียวขวาหลังวัด)  - พำดสำย สำยหุ้มฉนวน AW. ขนำด ๕๐ ต.มม. ระยะทำง 283 เมตร จ ำนวน 2 เส้น เหลือยอดเงิน คงเหลือ

(ชุมชนพลงช้างเผือก)  - คอนกรีตเทหุ้มโคนเสำ จ ำนวน 3 ต้น 65,733.31) ตำมระบบ 

 - ชุดล่อฟ้ำแรงต่ ำ จ ำนวน ๑ ชุด e-Plan)

 - สำยต่อลงดินระบบแรงต่ ำ จ ำนวน ๑ ชุด

2. แผนกไฟฟ้าสาธารณะ 02.2

 - พำดสำย สำยหุ้มฉนวน AW. ขนำด 25 ต.มม. ระยะทำง 283 เมตร จ ำนวน ๑ เส้น

 - ชุดล่อฟ้ำแรงต่ ำ จ ำนวน ๑ ชุด

* งบประมำณ - ลงนำมฯ = ยอดคงเหลือในระบบ e-Plan (131,500-131,466.62 = 33.38)

พ.ศ.2563

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

เทศบาลต าบลเมืองแกลง

เบิกจ่ำย คงเหลือ
พ.ศ.2564

แบบ ผด.02



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน

ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน ลงนำม

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค. สัญญำ

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 1. แผนกแรงต ่าภายนอก 02.1 213,600 ชุมชน กองช่ำง 213,522.78 106,761.39 77.22

ถนนบ้านบึง - แกลง ข้างบริษัท  - ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จ่านวน 18 ต้น สำรนำรถ (เบิกจ่ำย 1 งวด (ยอดเงิน

โตโยต้า สาขาแกลง  - พำดสำย สำยหุ้มฉนวน AW. ขนำด ๕๐ ต.มม. ระยะทำง 461 เมตร จ ำนวน 2 เส้น เหลือยอดเงิน คงเหลือ

(ชุมชนสารนารถ)  - คอนกรีตเทหุ้มโคนเสำ จ ำนวน 7 ต้น 106,761.39) ตำมระบบ 

 - ชุดล่อฟ้ำแรงต่ ำ จ ำนวน 2 ชุด  - สำยต่อลงดินระบบแรงต่ ำ จ ำนวน 2 ชุด e-Plan)

2. แผนกไฟฟ้าสาธารณะ 02.2

 - พำดสำย สำยหุ้มฉนวน AW. ขนำด 25 ต.มม. ระยะทำง 498 เมตร จ ำนวน ๑ เส้น

 - ชุดล่อฟ้ำแรงต่ ำ จ ำนวน 1 ชุด * งบประมำณ - ลงนำมฯ = ยอดคงเหลือในระบบ e-Plan (213,600-213,522.78 = 77.22)

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 1. แผนกแรงต ่าภายนอก 02.1 94,800 ชุมชน กองช่ำง 94,764.55 47,382.28 35.45

ซอยบ้านนายชอุ่ม งามดี  - ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จ่านวน 8 ต้น โพธ์ิเงิน (เบิกจ่ำย 1 งวด (ยอดเงิน

(ชุมชนโพธ์ิเงิน)  - พำดสำย สำยหุ้มฉนวน AW. ขนำด ๕๐ ต.มม. ระยะทำง 145 เมตร จ ำนวน 2 เส้น เหลือยอดเงิน คงเหลือ

 - คอนกรีตเทหุ้มโคนเสำ จ ำนวน 5 ต้น 47,382.27) ตำมระบบ 

 - ชุดล่อฟ้ำแรงต่ ำ จ ำนวน ๑ ชุด e-Plan)

 - สำยต่อลงดินระบบแรงต่ ำ จ ำนวน ๑ ชุด

2. แผนกไฟฟ้าสาธารณะ 02.2

 - พำดสำย สำยหุ้มฉนวน AW. ขนำด 25 ต.มม. ระยะทำง 14๕ เมตร จ ำนวน ๑ เส้น

 - ชุดล่อฟ้ำแรงต่ ำ จ ำนวน ๑ ชุด * งบประมำณ - ลงนำมฯ = ยอดคงเหลือในระบบ e-Plan (94,800-94,764.55 = 35.45)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
เทศบาลต าบลเมืองแกลง

พ.ศ.2563

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564

พ.ศ.2564
เบิกจ่ำย คงเหลือ

แบบ ผด.02



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.11 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน ลงนำม

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค. สัญญำ

1 โครงการปรับปรุงทางเท้า  -โดยปรับปรุงผิวทำงเท้ำเดิม เป็นกระเบ้ือง 3,223,000 ถนนเทศบำล 3 กองช่ำง 0.00 0.00 3,223,000
ถนนเทศบาล 3 ซีเมนต์ปูพ้ืนชุดพิมพ์ลำย ขนำดกว้ำง ชุมชนแกลง- (ยอดเงิน

(ชุมชนแกลงแกล้วกล้า) ไม่น้อยกว่ำ 0.30 เมตร ยำวไม่น้อยกว่ำ 0.30 เมตร แกล้วกล้ำ คงเหลือ

หนำไม่น้อยกว่ำ 3.5 เซนติเมตร (ทับทำงเท้ำสภำพเดิม) ตำมระบบ 

ทำงเท้ำขนำดกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 1.2 – 3.1 เมตร e-Plan)

ยำวไม่น้อยกว่ำ 1,655 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวทำงเท้ำไม่น้อยกว่ำ 3,962.1 ตำรำงเมตร 
(ท้ัง 2 ข้ำง) พร้อมปรับปรุงช่องระบำยน้ ำเดิมและทำสีคันหิน ขำว-แดง-ด ำ
(ตลอดเส้นถนนเทศบำล 3)

* ระยะเวลำด ำเนินกำรต้ังแต่เดือน มค.- สค. อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรลงนำมสัญญำฯ

2 โครงกำรก่อสร้ำงโครงหลังคำ  - โดยก่อสร้ำงโครงหลังคำเหล็ก มุงด้วย 1,900,000 ชุมชนหมู่บ้ำน กองช่ำง 0.00 0.00 1,900,000
อเนกประสงค์ (ชุมชนหมู่บ้ำน เมทัลชีท ขนำดกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 25.๐๐ เมตร เอ้ืออำทรระยอง (ยอดเงิน

เอ้ืออำทรระยอง) (วังหว้ำ) ยำวไม่น้อยกว่ำ 30.๐๐ เมตร พ้ืน คสล. (วังหว้ำ) คงเหลือ

พร้อมไฟฟ้ำส่องสว่ำง LED ภำยในอำคำร ตำมระบบ 

e-Plan)

* ระยะเวลำด ำเนินกำรต้ังแต่เดือน ธค.- กค. อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรลงนำมสัญญำฯ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

เทศบาลต าบลเมืองแกลง

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
เบิกจ่ำย คงเหลือ

แบบ ผด.02



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.11 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน ลงนำม

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค. สัญญำ

3 โครงกำรก่อสร้ำงจุดรวมน้ ำ คสล.  - โดยก่อสร้ำงเป็นบ่อพักน้ ำ คสล.ขนำด 100,000   ชุมชนแหลมยำง กองช่ำง 100,000.00 0.00 100,000.00 

บริเวณถนนแหลมยำงล ำรำงคึกฤทธ์ิ กว้ำงไม่น้อยกว่ำ 2.๐๐ เมตร (ยอดเงิน

(ชุมชนแหลมยำง) ยำวไม่น้อยกว่ำ 3.00 เมตร คงเหลือ

ลึกไม่น้อยกว่ำ 2.50 เมตร ตำมระบบ 

พร้อมฝำตะแกรงเหล็ก วำงท่อเช่ือม 2 ด้ำน e-Plan)

ขนำด Ø ไม่น้อยกว่ำ 0.60 เมตร

*ลงนำมสัญญำฯ แต่ยังไม่เบิกจ่ำย

* งบประมำณ - ลงนำมฯ = ยอดคงเหลือในระบบ e-Plan (100,000-100,000 = 0)

4 โครงกำรก่อสร้ำงและปรับปรุงซอย  - โดยก่อสร้ำงเป็นถนน คสล. หนำ 100,000   ชุมชนในยำง กองช่ำง 0.00 0.00 100,000.00 

ข้ำงบ้ำนนำยโกมินทร์ ไม่น้อยกว่ำ ๐.๑๕ เมตร (ยอดเงิน

(ชุมชนในยำง) กว้ำงไม่น้อยกว่ำ 4.00 ม. คงเหลือ

ยำวไม่น้อยกว่ำ 35.00 เมตร ตำมระบบ 

หรือพ้ืนท่ีผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ e-Plan)

140 ตำรำงเมตร
* ระยะเวลำด ำเนินกำรต้ังแต่เดือน พย.- เมย. อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรลงนำมสัญญำฯ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

เทศบาลต าบลเมืองแกลง

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
เบิกจ่ำย คงเหลือ

แบบ ผด.02



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.11 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน ลงนำม

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค. สัญญำ

5 โครงกำรก่อสร้ำงและปรับปรุง  - โดยก่อสร้ำงเป็นถนน คสล. 200,000 ชุมชน กองช่ำง 199,000.00 0.00 1,000.00
ซอยข้ำงร้ำนกล่องดินสอ หนำไม่น้อยกว่ำ ๐.๑๕ เมตร หนองแหวน (ยอดเงิน

(ชุมชนหนองแหวน) กว้ำงไม่น้อยกว่ำ 4.00 เมตร ยำวไม่น้อยกว่ำ 77.00 เมตร คงเหลือ

หรือพ้ืนท่ีผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ  308 ตำรำงเมตร ตำมระบบ 

* ระยะเวลำด ำเนินกำรต้ังแต่เดือน ธค.- พค. อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร e-Plan)

* งบประมำณ - ลงนำมฯ = ยอดคงเหลือในระบบ e-Plan (200,000-199,000 = 1,000)
6 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน  - โดยก่อสร้ำงถนน คสล. 98,000 ชุมชน กองช่ำง 0.00 0.00 98,000.00

ซอยนพเก้า ซอย 9 หนำไม่น้อยกว่ำ 0.15 เมตร หนองแตงโม (ยอดเงิน

(ต่อจากของเดิม) กว้ำงไม่น้อยกว่ำ 4.00 เมตร ยำวไม่น้อยกว่ำ 35.00 เมตร คงเหลือ

(ชุมชนหนองแตงโม) หรือพ้ืนท่ีผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ 140 ตำรำงเมตร ตำมระบบ 

* ระยะเวลำด ำเนินกำรต้ังแต่เดือน ธค.- พค. อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรลงนำมสัญญำ e-Plan)

7 โครงกำรก่อสร้ำงและปรับปรุงซอย  -โดยก่อสร้ำงเป็นถนน คสล. 200,000 ชุมชนในยำง กองช่ำง 0.00 0.00 200,000.00

บ้ำนนำยเผชิญ  เฉลียว หนำไม่น้อยกว่ำ ๐.๑๕ เมตร (ยอดเงิน

(ชุมชนในยำง) กว้ำงไม่น้อยกว่ำ 4.00 เมตร ยำวไม่น้อยกว่ำ 77.00 เมตร คงเหลือ

หรือพ้ืนท่ีผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ 308 ตำรำงเมตร ตำมระบบ 

* ระยะเวลำด ำเนินกำรต้ังแต่เดือน ธค.- พค. อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรลงนำมสัญญำ e-Plan)

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

เทศบาลต าบลเมืองแกลง

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
เบิกจ่ำย คงเหลือ

แบบ ผด.02



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.11 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน ลงนำม

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค. สัญญำ

8 โครงกำรก่อสร้ำงและปรับปรุงซอย  -โดยก่อสร้ำงเป็นถนน คสล. หนำไม่น้อย 194,000 ชุมชนแหลมยำง กองช่ำง 193,500.00 0.00 500.00
บ้ำนปู่เกิด กว่ำ ๐.๑๕ เมตร กว้ำงไม่น้อยกว่ำ (ยอดเงิน

(ชุมชนแหลมยำง) 3.00 – 4.00 เมตร ยำวไม่น้อยกว่ำ 84 เมตร คงเหลือ

หรือพ้ืนท่ีผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ 300 ตร.ม. ตำมระบบ 

* ระยะเวลำด ำเนินกำรต้ังแต่เดือน ธค.- เมย. อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร e-Plan)

* งบประมำณ - ลงนำมฯ = ยอดคงเหลือในระบบ e-Plan (194,000-193,500 = 500)
9 โครงกำรก่อสร้ำงและปรับปรุงถนน  - โดยก่อสร้ำงถนน คสล.  786,000 ชุมชน กองช่ำง 0.00 0.00 786,000.00

ซอยวันเพ็ญ หนำไม่น้อยกว่ำ 0.15 เมตร ดอนมะกอก (ยอดเงิน

(ชุมชนดอนมะกอก) กว้ำงไม่น้อยกว่ำ 5.00 เมตร  ยำวไม่น้อยกว่ำ 250 เมตร คงเหลือ

หรือพ้ืนท่ีผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ 1,250 ตำรำงเมตร ตำมระบบ 

* ระยะเวลำด ำเนินกำรต้ังแต่เดือน กพ.- กค. ยังไม่ด ำเนินกำร e-Plan)

10 โครงกำรก่อสร้ำงและปรับปรุงถนน   - โดยก่อสร้ำงเป็นถนน คสล. 61,000 ชุมชน กองช่ำง 0.00 0.00 61,000.00
ข้ำงท่ีจอดรถร้ำนฟิวช่ัน หนำไม่น้อยกว่ำ ๐.๑๕ เมตร สำรนำรถ (ยอดเงิน

(ชุมชนสำรนำรถ) กว้ำงไม่น้อยกว่ำ 3.00 เมตร คงเหลือ

ยำวไม่น้อยกว่ำ 27.00 เมตร ตำมระบบ 

หรือพ้ืนท่ีผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ  81 ตำรำงเมตร e-Plan)

* ระยะเวลำด ำเนินกำรต้ังแต่เดือน ธค.- พค. อยู่ระหว่ำงลงนำมสัญญำ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

เทศบาลต าบลเมืองแกลง

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
เบิกจ่ำย คงเหลือ

แบบ ผด.02



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.11 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน ลงนำม

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค. สัญญำ

11 โครงกำรก่อสร้ำงและปรับปรุงถนน  - โดยก่อสร้ำงเป็นถนน คสล. 1,071,000 ชุมชน กองช่ำง 0.00 0.00 1,071,000.00

พร้อมท่อระบำยน้ ำ หนำไม่น้อยกว่ำ ๐.๑๕ เมตร แกลงแกล้ว- (ยอดเงิน

ซอยแกลงพลำซ่ำ กว้ำงไม่น้อยกว่ำ 6.00 เมตร กล้ำ คงเหลือ

(ชุมชนแกลงแกล้วกล้ำ) ยำวไม่น้อยกว่ำ 129.00 เมตร ตำมระบบ 

หรือพ้ืนท่ีผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ 774 ตำรำงเมตร e-Plan)

พร้อมวำงท่อระบำยน้ ำ Ø 0.60 เมตร บ่อพักน้ ำ 
คสล. ทุกระยะ 15 เมตร รำงวี คสล.กว้ำงข้ำงละ 1.00 เมตร ท้ัง 2 ข้ำง

* ระยะเวลำด ำเนินกำรต้ังแต่เดือน ธค.- พค. อยู่ระหว่ำงลงนำมสัญญำ
12 โครงกำรก่อสร้ำงและปรับปรุงถนน  - โดยก่อสร้ำงเป็นถนน คสล. 424,000 ชุมชนแหลมยำง กองช่ำง 0.00 0.00 424,000.00

พร้อมท่อระบำยน้ ำ หนำไม่น้อยกว่ำ ๐.๑๕ เมตร                                                                                (ยอดเงิน

ซอยหม่ันสมัคร กว้ำงไม่น้อยกว่ำ 3.00-4.00 เมตร ยำวไม่น้อยกว่ำ 80.00 เมตร คงเหลือ

(ชุมชนแหลมยำง) หรือพ้ืนท่ีผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ 296 ตำรำงเมตร ตำมระบบ 

พร้อมวำงท่อระบำยน้ ำ Ø 0.60 เมตร ท้ัง 2 ฝ่ัง e-Plan)

บ่อพักน้ ำ คสล. ทุกระยะ 15 เมตร รำงวี คสล.กว้ำง 1.00 เมตร (ข้ำงเดียว)
* ระยะเวลำด ำเนินกำรต้ังแต่เดือน ธค.- พค. อยู่ระหว่ำงลงนำมสัญญำ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

เทศบาลต าบลเมืองแกลง

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
เบิกจ่ำย คงเหลือ

แบบ ผด.02



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.11 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน ลงนำม

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค. สัญญำ

13 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน  - โดยก่อสร้างเป็นถนน คสล. 600,000 ชุมชน กองช่ำง 0.00 0.00 600,000.00

พร้อมวางท่อระบายน่้า หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หนองแตงโม (ยอดเงิน

ซอยนพเก้า 5 (พิเศษ) กว้างไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 118 เมตร คงเหลือ

(ชุมชนหนองแตงโม) หรือพ้ืนที ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 590 ตารางเมตร ตำมระบบ 

พร้อมวางท่อระบายน่้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร e-Plan)

บ่อพักน่้า คสล. ทุกระยะ 15 เมตร รางวี คสล. กว้าง 1.00 เมตร (ข้างเดียว)
* ระยะเวลำด ำเนินกำรต้ังแต่เดือน ธค.- พค. อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

14 โครงการปรับปรุงถนนจาก  -โดยปรับเกลี ยแต่งและบดอัดข้ึนรูปทางด้วย 457,000 ชุมชน กองช่ำง 450,000.00 0.00 7,000.00
บ้านตาเมฆไปโรงสูบน่้าประปา 1. ดินถมบดอัดแน่น หนองแหวน (ยอดเงิน

หนองแหวน 2. ลูกรังบดอัดแน่น หนาเฉลี ย 0.20 เมตร คงเหลือ

(ชุมชนหนองแหวน) 3. วางท่อลอดถนนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ตำมระบบ 

จ่านวน 2 จุด จุดละ 8 ท่อน ถนนกว้างไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 362 เมตร e-Plan)

หรือมีพ้ืนที ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,810 ตารางเมตร
* ระยะเวลำด ำเนินกำรต้ังแต่เดือน พย.- เมย. อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
* งบประมำณ - ลงนำมฯ = ยอดคงเหลือในระบบ e-Plan (457,000-450,000 = 7,000)

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

เทศบาลต าบลเมืองแกลง

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
เบิกจ่ำย คงเหลือ

แบบ ผด.02



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.11 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน ลงนำม

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค. สัญญำ

15 โครงกำรก่อสร้ำงและปรับปรุง  - โดยเสริมผิวจรำจร Overlay เป็น 5,009,000 ถนนเทศบำล 2 กองช่ำง 0.00 0.00 5,009,000.00

เสริมผิวจรำจร (Overlay) และ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนำไม่น้อยกว่ำ 0.05 เมตร ชุมชนแกลง- (ยอดเงิน

ปรับปรุงทำงเท้ำ ถนนเทศบำล 2 กว้ำงไม่น้อยกว่ำ 7.00 - 9.00 เมตร แกล้วกล้ำ คงเหลือ

(ชุมชนแกลงแกล้วกล้ำ) ยำวไม่น้อยกว่ำ 753 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ ตำมระบบ 

5,627 ตำรำงเมตร พร้อมปรับปรุงผิวทำงเท้ำเดิมเป็นกระเบ้ืองซีเมนต์ปูพ้ืนชุดพิมพ์ลำย e-Plan)

ขนำดกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 0.30 เมตร ยำวไม่น้อยกว่ำ 0.30 เมตร 
หนำไม่น้อยกว่ำ 3.50 เซนติเมตร (ทับทำงเท้ำสภำพเดิม) 
ทำงเท้ำขนำดกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 1.00 – 3.20 เมตร 
ยำวไม่น้อยกว่ำ 1,609 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวทำงเท้ำไม่น้อยกว่ำ 3,093.25 ตำรำงเมตร 
(ท้ัง 2 ข้ำง) พร้อมปรับปรุงช่องระบำยน้ ำเดิมและทำสีคันหิน ขำว-แดง-ด ำ
(ตลอดเส้นถนนเทศบำล 2)

* ระยะเวลำด ำเนินกำรต้ังแต่เดือน พย.- เมย. ไม่ได้ด ำเนินกำร

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

เทศบาลต าบลเมืองแกลง

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
เบิกจ่ำย คงเหลือ

แบบ ผด.02



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.11 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน ลงนำม

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค. สัญญำ

16 โครงการปรับปรุงถนนนพเก้าล่าง  -โดยปรับเกลี ยแต่งและบดอัดข้ึนรูปทางด้วย 338,000 ชุมชนหนอง- กองช่ำง 336,000.00 0.00 2,000.00 
(มาบใหญ่ ซอย 5) 1. ดินถมบดอัดแน่น แตงโม (ยอดเงิน

(ชุมชนหนองแตงโม) 2. ลูกรังบดอัดแน่น หนาเฉลี ย 0.20 เมตร คงเหลือ

3. หินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี ย 0.20 เมตร ตำมระบบ 

4. วางท่อลอดถนนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จ่านวน 1 จุด จ่านวน 8 ท่อน e-Plan)

ถนนกว้างไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 248 เมตร
หรือพ้ืนที ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,488 ตารางเมตร

*ลงนำมสัญญำฯ แต่ยังไม่เบิกจ่ำย
* งบประมำณ - ลงนำมฯ = ยอดคงเหลือในระบบ e-Plan (338,000-336,000 = 2,000)

17 โครงกำรปรับปรุงทำงเท้ำ  - โดยปรับปรุงผิวทำงเท้ำเดิม 501,000   ถนนสำรนำรถ กองช่ำง 0.00 0.00 501,000.00 

ถนนสำรนำรถ เป็นกระเบ้ืองซีเมนต์ปูพ้ืนชุดพิมพ์ลำย ชุมชนสำรนำรถ (ยอดเงิน

(ชุมชนสำรนำรถ) ขนำดกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 0.30 เมตร คงเหลือ

ยำวไม่น้อยกว่ำ 0.30 เมตร หนำไม่น้อยกว่ำ 3.50 เซนติเมตร ตำมระบบ 

(ทับทำงเท้ำสภำพเดิม) ทำงเท้ำขนำดกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 1.0 – 2.50 เมตร e-Plan)

ยำวไม่น้อยกว่ำ 321 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวทำงเท้ำไม่น้อยกว่ำ 492.55 ตำรำงเมตร 
(ท้ัง 2 ข้ำง) พร้อมปรับปรุงช่องระบำยน้ ำเดิมและทำสีคันหิน ขำว-แดง-ด ำ

* ระยะเวลำด ำเนินกำรต้ังแต่เดือน พย.- เมย. ยังไม่ได้ด ำเนินกำร

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
เทศบาลต าบลเมืองแกลง

คงเหลือเบิกจ่ำย

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.11 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน ลงนำม

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค. สัญญำ

18 โครงกำรปรับปรุงสัญญำณจรำจร  - โดยติดต้ังสัญญำณไฟกระพริบ 225,000   ชุมชนโพธ์ิเงิน กองช่ำง 0.00 0.00 225,000.00

บริเวณส่ีแยกท่ำฉลอง เหลือง – แดง จ ำนวน 4 ต้น , (ยอดเงิน

(ชุมชนโพธ์ิเงิน) ป้ำยเตือน จ ำนวน 2 ป้ำย , งำนตีเส้นจรำจรสีเทอร์โมพลำสติก คงเหลือ

และ Ramble Strips ตำมระบบ 

* ระยะเวลำด ำเนินกำรต้ังแต่เดือน พย.- เมย. อยู่ระหว่ำงลงนำมสัญญำ e-Plan)

19 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำพร้อม  - โดยวำงท่อระบำยน้ ำ คสล. ขนำด Ø 6,083,000 ถนนเกำะ- กองช่ำง 0.00 0.00 6,083,000.00 

            รำงวี คสล.ท้ัง 2 ฝ่ัง พร้อม 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ ำทุกระยะ 15 เมตร หนองโบสถ์ (ยอดเงิน
เสริมผิวจรำจร (Overlay) แอสฟัลท์ติก รำงวี คสล.กว้ำงข้ำงละ 1.00 เมตร สองข้ำงทำง ชุมชนในยำง                                                                        คงเหลือ

คอนกรีต ถนนเกำะหนองโบสถ์ (หักส่วนท่อระบำยน้ ำ บ่อพักรำงวี คสล .ออกบริเวณด้ำนติดก ำแพงหลังโรงพยำบำลแกลง) ตำมระบบ 

(ช่วงท่ี 2) กม.0+684 และเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนำไม่น้อยกว่ำ 0.05 เมตร กว้ำงไม่น้อยกว่ำ 8.00 เมตร e-Plan)

ถึง ๑+๔๕๙ ยำวไม่น้อยกว่ำ ๗๗๕ เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจรำจร
(ชุมชนในยำง) ไม่น้อยกว่ำ ๖,๒00 ตำรำงเมตร พร้อมสัญญำณจรำจร
* ไม่ได้ด ำเนินกำร เพรำะใช้งบเงินอุดหนุนเฉพำะกิจแทน ระยะเวลำด ำเนินกำรต้ังแต่เดือน ตค.-กย.

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

เทศบาลต าบลเมืองแกลง

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
เบิกจ่ำย คงเหลือ

แบบ ผด.02



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.11 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน ลงนำม

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค. สัญญำ

20 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำบริเวณ  - ถนนเกำะหนองโบสถ์ (ช่วงท่ี 2) 5,866,000 ถนนเกำะ- กองช่ำง 0.00 0.00 5,866,000.00 

แม่น้ ำประแส พร้อมรำงวี คสล. กม. 0+684 ถึง ๑+๔๕๙ หนองโบสถ์ (ยอดเงิน

ท้ัง 2 ฝ่ัง พร้อมเสริมผิวจรำจร  - โดยวำงท่อระบำยน้ ำ คสล. ขนำด Ø ชุมชนในยำง คงเหลือ

(Overlay) แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ ำทุกระยะ 15 เมตร ตำมระบบ 

(ชุมชนในยำง) รำงวี คสล.กว้ำงข้ำงละ 1.00 เมตร สองข้ำงทำง e-Plan)

(งบเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ (หักส่วนท่อระบำยน้ ำ บ่อพักรำงวี คสล .
ปี 2564) ออกบริเวณด้ำนติดก ำแพงหลังโรงพยำบำลแกลง) 

และเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนำไม่น้อยกว่ำ 
0.05 เมตร กว้ำงไม่น้อยกว่ำ 8.00 เมตร
ยำวไม่น้อยกว่ำ ๗๗๕ เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจรำจร
ไม่น้อยกว่ำ ๖,๒00 ตำรำงเมตร พร้อมสัญญำณจรำจร

* ไม่ได้ด ำเนินกำร เพรำะใช้งบเงินอุดหนุนเฉพำะกิจแทน ระยะเวลำด ำเนินกำรต้ังแต่เดือน ตค.-กย.

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

เทศบาลต าบลเมืองแกลง

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
เบิกจ่ำย คงเหลือ

แบบ ผด.02



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.11 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน ลงนำม

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค. สัญญำ

21 โครงกำรขยำยผิวจรำจร โดยเป็นผิวจรำจร คสล. 4,768,000 ถนนพลง- กองช่ำง 0.00 0.00 4,768,000.00 

พร้อมท่อระบำยน้ ำ หนำไม่น้อยกว่ำ 0.20 ม. ช้ำงเผือก 3 (ยอดเงิน

ซอยพลงช้ำงเผือก 3 กว้ำงข้ำงละไม่น้อยกว่ำ 1.50 ม. ชุมชนพลงช้ำง- คงเหลือ

จำกเดิมกว้ำง 6.00 ม. ยำวไม่น้อยกว่ำ 640 ม. เผือก ตำมระบบ 

เป็น 9.00 ม. หรือพ้ืนท่ีผิวจรำจร e-Plan)

(ชุมชนพลงช้ำงเผือกและ ไม่น้อยกว่ำ 1,834 ตร.ม.
ชุมชนแหลมท่ำตะเคียน) พร้อมวำงท่อระบำยน้ ำ ขนำด Ø 0.80 ม. 
(งบเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ บ่อพักน้ ำ คสล. ทุกระยะ 15 ม. ท้ังสองฝ่ัง
ปี 2564)
* ไม่ได้ด ำเนินกำร เพรำะใช้งบเงินอุดหนุนเฉพำะกิจแทน ระยะเวลำด ำเนินกำรต้ังแต่เดือน ตค.-กย.

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

เทศบาลต าบลเมืองแกลง

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
เบิกจ่ำย คงเหลือ

แบบ ผด.02



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม และประเพณี
2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน ลงนำม

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค. สัญญำ

1 โครงกำรลำนวัฒนธรรมถนน จัดนิทรรศกำร ท ำกิจกรรมลำนวัฒนธรรม 300,000 หอประวัติ กองกำรศึกษำ 52,820.00 52,820.00 247,180.00

คนเดินเมืองแกลง จัดกิจกรรมกำรแสดงด้ำนกำรส่งเสริมอำชีพ เมืองแกลงถึง งำนส่งเสริมและ (ยอดเงิน

วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนเมืองแกลง บริเวณแยก สนับสนุนควำม คงเหลือ

เดือนละ 1 คร้ัง วงเวียนใน เข้มแข็งฯ ตำมระบบ 

* งบประมำณ - เบิกจ่ำย= ยอดคงเหลือในระบบ e-Plan 300,000-52,820= 247,180) e-Plan)

ระยะเวลำด ำเนินกำรต้ังแต่เดือน พย.-กย.

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

เทศบาลต าบลเมืองแกลง

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
เบิกจ่ำย คงเหลือ

แบบ ผด.02



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม และประเพณี
2.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน ลงนำม

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค. สัญญำ

1 โครงกำรสืบสำนประเพณี จัดท ำแพลอยกระทง พ้ืนท่ีขำยของ 250,000 ศำลำต้นโพธ์ิ กองกำรศึกษำ 215,001.20 215,001.20 34,998.80

วันลอยกระทง จัดกิจกรรมกำรประกวด จัดให้มีมหรสพ งำนบริหำรท่ัวไป (ยอดเงิน

กำรแสดง ฯลฯ  จ ำนวนปีละ 2 วัน วันละประมำณ 1,000 คน เก่ียวกับศำสนำฯ คงเหลือ

ตำมระบบ 

e-Plan)

* งบประมำณ - เบิกจ่ำย= ยอดคงเหลือในระบบ e-Plan (250,000-215,001.20 = 34,998.80)

2 โครงกำรสืบสำนประเพณี จัดพิธีตักบำตรและขบวนตักบำตรเทโว 150,000 ส่ีแยก กองกำรศึกษำ 149,980.00 149,980.00 20.00

ตักบำตรเทโวโรหณะ จ ำนวนปีละ 1 คร้ัง คร้ังละประมำณ ป้ำยทันใจ งำนบริหำรท่ัวไป (ยอดเงิน

5,000 คน เก่ียวกับศำสนำฯ คงเหลือ

ตำมระบบ 

* งบประมำณ -เบิกจ่ำย = ยอดคงเหลือในระบบ e-Plan (150,000-149,980 = 20) e-Plan)

4 โครงกำรสืบสำนประเพณี จัดกิจกรรมกำรแสดงบนเวที และกิจกรรม 4,000,000 ศำลำต้นโพธ์ิ กองกำรศึกษำ 0.00 0.00 4,000,000.00 

บุญกลำงบ้ำน ต่ำงๆ ทำงด้ำนพิธีเปิด ประกวดต่ำงๆ ร ำวง งำนบริหำรท่ัวไป (ยอดเงิน

ทำยโจ๊ก ล่องเรือ ร้ำนอำหำร จ้ำงเหมำประกอบกิจกรรมต่ำงๆ เก่ียวกับศำสนำฯ คงเหลือ

ตำมระบบ 

* ยังไม่ได้จัดงำน ระยะเวลำด ำเนินกำรต้ังแต่เดือน มค.-เมย. e-Plan)

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

เทศบาลต าบลเมืองแกลง

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
เบิกจ่ำย คงเหลือ

แบบ ผด.02



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม และประเพณี
2.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน ลงนำม

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค. สัญญำ

5 โครงกำรพิธีตักบำตรข้ำวสำร จัดพิธีท ำบุญตักบำตรภิกษุสงฆ์วัดในเขต 50,000 ส่ีแยก กองกำรศึกษำ 5,390.00 5,390.00 44,610.00

อำหำรแห้งวันข้ึนปีใหม่ อ ำเภอแกลง จ ำนวนปีละ 1 คร้ัง ป้ำยทันใจ งำนบริหำรท่ัวไป (ยอดเงิน

คร้ังละประมำณ 500 คน เก่ียวกับศำสนำฯ คงเหลือ

ตำมระบบ 

* งบประมำณ - เบิกจ่ำย = ยอดคงเหลือในระบบ e-Plan (50,000-5,390 = 44,610) e-Plan)

6 โครงกำรคนแกลงแสดงศิลป์ จัดกิจกรรมเก่ียวกับงำนศิลปะวัฒนธรรม 100,000 เขตพ้ืนท่ีใน กองกำรศึกษำ 0.00 0.00 100,000.00 

จ ำนวน 1 คร้ัง  ผู้เข้ำร่วมประมำณ 100 คน เขตเทศบำล งำนบริหำรท่ัวไป
ต ำบลเมืองแกลง เก่ียวกับศำสนำฯ

* ยังไม่ได้จัดงำน
ระยะเวลำด ำเนินกำรต้ังแต่เดือน มค.-มิย.

7 โครงกำรสนับสนุนกำรจัดงำน อุดหนุนกิจกรรมต่ำงๆ ของอ ำเภอแกลง 14,000 อ ำเภอแกลง กองกำรศึกษำ 0.00 0.00 14,000.00

วันสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช จ ำนวน 1 คร้ัง งำนบริหำรท่ัวไป (ยอดเงิน

จังหวัดระยอง เก่ียวกับศำสนำฯ คงเหลือ
ตำมระบบ 

*ไม่ได้จัดงำน e-Plan)

เทศบาลต าบลเมืองแกลง

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
เบิกจ่ำย คงเหลือ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
3.3 แผนงานการศึกษา

ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน ลงนำม

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค. สัญญำ

1 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำร - เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ 2,332,800 โรงเรียนอยู่เมือง กองกำรศึกษำ 603,260.00 603,260.00 1,729,540.00

บริหำรสถำนศึกษำ งำนโรงเรียน แกลงวิทยำ งำนระดับ
 -ค่ำอำหำรกลำงวันเด็กนักเรียน 1,168,000 บำท  (530,000) ก่อนวัยเรียน
 -ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ 20,000 บำท และประถมศึกษำ
 -ค่ำใช้จ่ำยอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 16,800 บำท
 -ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำ/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน  100,000 บำท
 -ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 50,000 บำท
 -ค่ำใช้จ่ำยในกำรรณรงค์กำรป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำ 15,000 บำท
 -ส่งเสริมศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำท้องถ่ิน (ค่ำปัจจัยพ้ืนฐำนส ำหรับนักเรียนยำกจน)  3,000 บำท
 -ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (รำยหัว)  523,800 บำท  (237,900)
 -ค่ำหนังสือเรียน 123,524 บำท  
 -ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 79,430 บำท  (39,225)
 -ค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน 95,820 บำท  
 -ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 132,410 บำท  (60,135)

* งบประมำณ - เบิกจ่ำย = ยอดคงเหลือในระบบ e-Plan (2,332,800-603,260 = 1,729,540)
เบิกจ่ำยไปจ ำนวน 2 ไตรมำส รวมท้ังส้ิน 603,260 บำท
ระยะเวลำด ำเนินกำรต้ังแต่เดือน ตค.-กย.
           

เทศบาลต าบลเมืองแกลง

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
เบิกจ่ำย คงเหลือ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
3.3 แผนงานการศึกษา

ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน ลงนำม

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค. สัญญำ

2 ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุง/ซ่อมแซม  - เพ่ือใช้ส ำหรับปรับปรุง/ซ่อมแซมอำคำร 150,000 โรงเรียนอยู่เมือง กองกำรศึกษำ 150,000.00 150,000.00 0.00
อำคำรเรียนและอำคำรประกอบ เรียนและอำคำรประกอบของโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยำ แกลงวิทยำ งำนระดับก่อนวัยเรียนฯ

3 ค่ำอำหำรเสริม (นม) จัดซ้ืออำหำรเสริมนม ให้แก่ โรงเรียน 6,488,300 รร.อยู่เมืองแกลง กองกำรศึกษำ 1,398,342.88 1,398,342.88 5,089,957.12

สังกัด สพฐ. ในเขตเทศบำล และสังกัด วิทยำ งำนระดับก่อน
ท้องถ่ิน จ ำนวน 260 วัน รร.วัดพลงฯ วัยเรียนและ

รร.วัดสำรนำรถฯ ประถมศึกษำ
* ระยะเวลำด ำเนินกำรต้ังแต่เดือน ตค.-กย. รร.วัดโพธ์ิทองฯ
* งบประมำณ - เบิกจ่ำย = ยอดคงเหลือในระบบ e-Plan (6,488,300-1,398,342.88 = 5,089,957.12)
เบิกจ่ำยจ ำนวน 72 วัน  

4 โครงกำรเงินอุดหนุนอำหำร - เบิกจ่ำยอำหำรกลำงวัน ให้แก่โรงเรียน 12,376,000 รร.วัดพลงฯ กองกำรศึกษำ 6,160,000.00 6,160,000.00 6,216,000.00

กลำงวัน สังกัด สพฐ. ในเขตเทศบำล จ ำนวน 200 วัน รร.วัดสำรนำรถ งำนระดับ
รร.วัดโพธ์ิทอง ก่อนวัยเรียน

และ
* ระยะเวลำด ำเนินกำรต้ังแต่เดือน ตค.-กย. ประถมศึกษำ
* งบประมำณ - ลงนำมฯ = ยอดคงเหลือในระบบ e-Plan (12,376,000-6,160,000 = 6,216,000)
เบิกจ่ำยจ ำนวน 100 วัน 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
เทศบาลต าบลเมืองแกลง

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
เบิกจ่ำย คงเหลือ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564 แบบ ผด.02



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
3.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน ลงนำม

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค. สัญญำ

1 โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ - จัดงำนวันเด็ก มีกำรแสดงบนเวที 200,000 ในเขต กองกำรศึกษำ 0.00 0.00 200,000.00

จัดกิจกรรมเพ่ือให้เด็กได้ร่วมออกเป็น เทศบำล งำนบริหำรท่ัวไป (ยอดเงิน

ฐำน มีกำรแจกของขวัญในแต่ละฐำน ต ำบลเมืองแกลง เก่ียวกับศำสนำฯ คงเหลือ
ตำมระบบ 

*ไม่ได้จัดงำน e-Plan)

2 โครงกำรดนตรีเพ่ือประชำชน - จัดกิจกรรมประกวดวงดนตรีให้กับ 80,000 บริเวณ กองกำรศึกษำ 0.00 0.00 80,000.00
เยำวชน จ ำนวน 1 คร้ัง ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ลำนกิจกรรม งำนบริหำรท่ัวไป (ยอดเงิน

ไม่น้อยกว่ำ 12 ทีม หอประวัติ เก่ียวกับศำสนำฯ คงเหลือ

เมองแกลง ตำมระบบ 

*ไม่ได้จัดงำน e-Plan)

3 โครงกำรห้องสมุดเพ่ือประชำชน - จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ นิตยสำร และ 50,000 ห้องสมุด กองกำรศึกษำ 9,640.00 5,030.00 40,360.00 

หนังสือใหม่ เดือนละ 1 คร้ัง หอประวัติ งำนบริหำรท่ัวไป (ยอดเงิน

เมืองแกลงและ เก่ียวกับศำสนำฯ คงเหลือ

ห้องสมุดสนำม ตำมระบบ 

* ระยะเวลำด ำเนินกำรต้ังแต่เดือน พย.-กย. กีฬำฯ e-Plan)

* งบประมำณ - ลงนำมฯ = ยอดคงเหลือในระบบ e-Plan (50,000-9,640 = 40,360)

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

เทศบาลต าบลเมืองแกลง

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
เบิกจ่ำย คงเหลือ

แบบ ผด.02



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
3.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน ลงนำม

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค. สัญญำ

4 โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ  - กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำของนักเรียน 8,000,000 ในเขต กองกำรศึกษำ 0.00 0.00 8,000,000.00

นักเรียนองค์กรปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ ำนวน เทศบำล งำนบริหำรท่ัวไป (ยอดเงิน

ส่วนท้องถ่ินแห่งประเทศไทย ไม่น้อยกว่ำ 9 จังหวัด ต ำบลเมืองแกลง เก่ียวกับศำสนำฯ คงเหลือ

รอบคัดเลือกภำคตะวันออก ตำมระบบ 

คร้ังท่ี 38 เทศบำลต ำบลเมืองแกลง e-Plan)

*ไม่ได้จัดงำน
* ระยะเวลำด ำเนินกำรต้ังแต่เดือน พย.-กย.

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

เทศบาลต าบลเมืองแกลง

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
เบิกจ่ำย คงเหลือ

แบบ ผด.02



๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน ลงนำม

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค. สัญญำ

1 โครงกำรจ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำท่ี - เพ่ือสร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิตและ 540,000 สนำมกีฬำ ส ำนักปลัด 540,000.00 191,337.12 348,662.88

รักษำควำมปลอดภัยสนำมกีฬำ ทรัพย์สินของประชำชน เฉลิมพระเกียรติ เทศบำล
เฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษำ 80 พระพรรษำ

* ระยะเวลำด ำเนินกำรต้ังแต่เดือน ตค.-กย.
2 โครงกำรจ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำท่ี - เพ่ือรักษำควำมปลอดภัยอำคำรส ำนักงำน 108,000 ส ำนักงำน ส ำนักปลัด 108,000.00 22,000.00 86,000.00

รักษำควำมปลอดภัยอำคำร เทศบำลต ำบลเมืองแกลง เทศบำลต ำบล เทศบำล (เบิกจ่ำย 2 เดือน)

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลเมืองแกลง เมืองแกลง

* ระยะเวลำด ำเนินกำรต้ังแต่เดือน ตค.-กย.
3 โครงกำรจ้ำงนักเรียน/นักศึกษำ - เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน/นักศึกษำ 300,000 ทต.เมืองแกลง ส ำนักปลัด 0.00 0.00 300,000.00

มีงำนท ำ และมีรำยได้ในช่วงปิดภำคเรียน เทศบำล

* ยังไม่ได้ด ำเนินกำร
* ระยะเวลำด ำเนินกำรต้ังแต่เดือน กพ.-เมย.

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

เทศบาลต าบลเมืองแกลง

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
เบิกจ่ำย คงเหลือ

แบบ ผด.02



๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน ลงนำม

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค. สัญญำ

1 โครงกำรช่วยเหลือประชำชน - เพ่ือช่วยเหลือประชำชนท่ีประสบภัย 100,000 ในเขตเทศบำล งำนป้องกันฯ 0.00 0.00 100,000.00

ตำมอ ำนำจหน้ำท่ี                                                                                                                                                                                                                      (ยอดเงิน

คงเหลือ

* ระยะเวลำด ำเนินกำรต้ังแต่เดือน ตค.-กย. ตำมระบบ 

*ยังไม่ได้ด ำเนินกำร e-Plan)

2 โครงกำรต้ังจุดตรวจเพ่ือป้องกัน - ต้ังจุดตรวจช่วงเทศกำลปีใหม่ 80,000 หน้ำส ำนักงำน งำนป้องกันฯ 11,149.00 11,149.00 68,851.00

และบรรเทำสำธำรณภัยในช่วง - ต้ังจุดตรวจช่วงเทศกำลสงกรำนต์ อำคำรป้องกันฯ (ยอดเงิน

เทศกำลต่ำงๆ คงเหลือ

ตำมระบบ 

* งบประมำณ - เบิกจ่ำย = ยอดคงเหลือในระบบ e-Plan (80,000-11,149 = 68,851) e-Plan)

3 โครงกำรฝึกซ้อมแผนปฏิบัติกำร - ฝึกซ้อมแผนกำรป้องกันฯ ร่วมกับ 50,000 ในเขตเทศบำล งำนป้องกันฯ 0.00 0.00 50,000.00

ในกำรป้องกันและบรรเทำ อปท. ข้ำงเคียง (ยอดเงิน

สำธำรณภัย คงเหลือ

ตำมระบบ 

*ยังไม่ได้ด ำเนินกำร e-Plan)

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

เทศบาลต าบลเมืองแกลง

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
เบิกจ่ำย คงเหลือ

แบบ ผด.02



๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน ลงนำม

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค. สัญญำ

4 โครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำร  - เพ่ือเป็นกำรให้ควำมรู้กับจิตอำสำ 97,000 ในเขตเทศบำล งำนป้องกันฯ 0.00 0.00 97,000.00

จิตอำสำภัยพิบัติประจ ำ (ยอดเงิน

เทศบำลต ำบลเมืองแกลง คงเหลือ

ตำมระบบ 

*ยังไม่ได้ด ำเนินกำร e-Plan)

5 โครงกำรศูนย์ปฏิบัติกำรร่วม - เพ่ืออุดหนุนท่ีว่ำกำรอ ำเภอแกลง 25,000 ท่ีว่ำกำร งำนป้องกันฯ 25,000.00 25,000.00 0.00

ในกำรช่วยเหลือประชำชนของ ช่วยเหลือประชำชนท่ีประสบภัย อ ำเภอแกลง (ยอดเงิน

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน คงเหลือ

(สถำนท่ีกลำง) อ ำเภอแกลง จังหวัดระยอง ตำมระบบ 

e-Plan)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
เทศบาลต าบลเมืองแกลง

พ.ศ.2564
เบิกจ่ำย

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564

คงเหลือ
พ.ศ.2563

แบบ ผด.02



๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
4.3 แผนงานการศึกษา

ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน ลงนำม

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค. สัญญำ

1 โครงกำรทุนกำรศึกษำส ำหรับ เด็กนักเรียนในเขตเทศบำลต ำบลเมืองแกลง 350,000 พ้ืนท่ีในเขต กองกำรศึกษำ 0.00 0.00 350,000.00

นักศึกษำ และกำรให้ควำม ปีละ 2 คร้ัง เทศบำล งำนบริหำรท่ัวไป (ยอดเงิน

ช่วยเหลือนักเรียนของ ต ำบลเมืองแกลง เก่ียวกับกำรศึกษำ คงเหลือ

เทศบำลต ำบลเมืองแกลง ตำมระบบ 

* ระยะเวลำด ำเนินกำรต้ังแต่เดือน ธค.-กค. e-Plan)

* ยังไม่ได้ด ำเนินกำร

4.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน ลงนำม

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค. สัญญำ

1 โครงกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ ทัศนศึกษำดูงำน จ ำนวน 1 คร้ัง 350,000 ประเทศไทย กองกำรศึกษำ 0.00 0.00 350,000.00

เพ่ือสังคมผู้สูงอำยุ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 60 คน งำนส่งเสริมและ (ยอดเงิน

สนับสนุนควำม คงเหลือ

เข้มแข็งฯ ตำมระบบ 

*ยังไม่ได้ด ำเนินกำร e-Plan)

* ระยะเวลำด ำเนินกำรต้ังแต่เดือน มีค.-สค.

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
เบิกจ่ำย คงเหลือ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

เทศบาลต าบลเมืองแกลง

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
เบิกจ่ำย คงเหลือ

แบบ ผด.02



๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
4.8 แผนงานงบกลาง

ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน ลงนำม

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค. สัญญำ

1 เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ เงินช่วยเหลือผู้สูงอำยุ จ ำนวน 1 ปี 22,344,000 ส ำนักงำน กองกำรศึกษำ 8,342,900.00 8,341,700.00 14,001,100.00

ทต. เมืองแกลง งำนพัฒนำชุมชน (ยอดเงิน

คงเหลือ

* งบประมำณ - ลงนำมสัญญำฯ = ยอดคงเหลือในระบบ e-Plan (22,344,000-8,342,900 = 14,001,100) ตำมระบบ 

* ระยะเวลำด ำเนินกำรต้ังแต่เดือน ตค.-กย. e-Plan)

2 เบ้ียยังชีพคนพิกำร เงินช่วยเหลือผู้พิกำร จ ำนวน 1 ปี 3,360,000 ส ำนักงำน กองกำรศึกษำ 1,358,400.00 1,357,400.00 2,001,600.00

ทต. เมืองแกลง งำนพัฒนำชุมชน (ยอดเงิน

คงเหลือ

* งบประมำณ - ลงนำมสัญญำฯ = ยอดคงเหลือในระบบ e-Plan (3,360,000-1,358,400 = 2,001,600) ตำมระบบ 

* ระยะเวลำด ำเนินกำรต้ังแต่เดือน ตค.-กย. e-Plan)

3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เงินช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ จ ำนวน 1 ปี 192,000 ส ำนักงำน กองกำรศึกษำ 83,000.00 69,000.00 109,000.00

ทต. เมืองแกลง งำนพัฒนำชุมชน (ยอดเงิน

คงเหลือ

ตำมระบบ 

* งบประมำณ - ลงนำมสัญญำฯ = ยอดคงเหลือในระบบ e-Plan (192,000-83,000 = 109,000) e-Plan)

* ระยะเวลำด ำเนินกำรต้ังแต่เดือน ตค.-กย.

เทศบาลต าบลเมืองแกลง

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
เบิกจ่ำย คงเหลือ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน ลงนำม

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค. สัญญำ

1 โครงกำรจ้ำงเหมำดูแลรักษำ - เพ่ือดูแลรักษำควำมสะอำดอำคำร 216,000 ส ำนักงำน ส ำนักปลัด 216,000.00 90,000.00 126,000.00

ควำมสะอำดอำคำรส ำนักงำน ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลเมืองแกลง ทต. เทศบำล (เบิกจ่ำย 5 เดือน)

เทศบำลต ำบลเมืองแกลง เมืองแกลง

* ระยะเวลำด ำเนินกำรต้ังแต่เดือน ตค.-กย.
2 โครงกำรจ้ำงเหมำดูแลรักษำ - เพ่ือดูแลรักษำควำมสะอำดอำคำร 108,000 อำคำรหอ ส ำนักปลัด 0.00 0.00 108,000.00

ควำมสะอำดอำคำรหอประวัติ หอประวัติ (อำคำรห้องสมุด) ประวัติ เทศบำล

(อำคำรห้องสมุด)

* ระยะเวลำด ำเนินกำรต้ังแต่เดือน ตค.-กย.
3 โครงกำรจ้ำงเหมำดูแลรักษำ - เพ่ือดูแลรักษำควำมสะอำดหมู่อำคำร 108,000 หมู่อำคำร ส ำนักปลัด 108000.00 45,000.00 63,000.00

ควำมสะอำดหมู่อำคำรลดโลกร้อน ลดโลกร้อน ลดโลกร้อน เทศบำล (เบิกจ่ำย 5 เดือน)

* ระยะเวลำด ำเนินกำรต้ังแต่เดือน ตค.-กย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
เทศบาลต าบลเมืองแกลง

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
เบิกจ่ำย คงเหลือ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564 แบบ ผด.02



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
5.4 แผนงานสาธารณสุข

ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน ลงนำม

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค. สัญญำ

1 โครงกำรตลำดสีเขียว อบรมให้ควำมรู้และส่งเสริมผลผลิตเกษตร 40,000 อำคำร กองสำธำรณสุข 0.00 0.00 40,000.00
* ยังไม่ได้ด ำเนินกำร อินทรีย์ บ้ำนก๋ง งำนบริกำรฯ

* ระยะเวลำด ำเนินกำรต้ังแต่เดือน ตค.-กย.
2 โครงกำรป้องกันควบคุมโรค อบรมให้ควำมรู้และออกรณรงค์หยอด 150,000 ชุมชนในเขต กองสำธำรณสุข 0.00 0.00 150,000.00

ไข้เลือดออก ทรำยอะเบท ทต. เมืองแกลง งำนบริกำรฯ
* ยังไม่ได้ด ำเนินกำร  * ระยะเวลำด ำเนินกำรต้ังแต่เดือน กพ.-กค.

3 โครงกำรส่งเสริมควำมรู้ในกำร จัดอบรมให้ควำมรู้แก่ประชำชนในเขต 30,000 ส ำนักงำน กองสำธำรณสุข 0.00 0.00 30,000.00

รักษำทรัพยำกรธรรมชำติและ เทศบำล จ ำนวน 60 คน และจัดท ำเอกสำร ทต. เมืองแกลง งำนบริกำรฯ

ส่ิงแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำท่ีย่ังยืน แผ่นพับให้ควำมรู้
* ยังไม่ได้ด ำเนินกำร  * ระยะเวลำด ำเนินกำรต้ังแต่เดือน มีค.-มิย.

4 โครงกำรสัตว์ปลอดโรค ให้บริกำรฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้ำและ 108,690 ชุมชนในเขต กองสำธำรณสุข 0.00 0.00 108,690.00

คนปลอดภัยจำกโรค ออกส ำรวจ (เบิกจ่ำยจำกค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ทต. เมืองแกลง งำนบริกำรฯ

พิษสุนัขบ้ำ และค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์)
* ยังไม่ได้ด ำเนินกำร  * ระยะเวลำด ำเนินกำรต้ังแต่เดือน กพ.-มิย.

5 โครงกำรอนุรักษ์แม่น้ ำประแส อบรมให้ควำมรู้/ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ ำ 90,000 โรงเรียนในเขต กองสำธำรณสุข 0.00 0.00 90,000.00
* ยังไม่ได้ด ำเนินกำร * ระยะเวลำด ำเนินกำรต้ังแต่เดือน พย.-กค. เทศบำลฯ งำนบริกำรฯ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

เทศบาลต าบลเมืองแกลง

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
เบิกจ่ำย คงเหลือ

แบบ ผด.02



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
5.4 แผนงานสาธารณสุข

ล่าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที หน่วยงาน ลงนาม

ที ที เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด่าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค. สัญญา

6 โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที เพื อให้มีเจ้าหน้าที รักษาความปลอดภัย 108,000 ศูนย์ควบคุม กองสาธารณสุข 0.00 0.00 108,000.00

รักษำควำมปลอดภัยศูนย์ควบคุม ศูนย์ควบคุมคุณภำพมูลฝอย คุณภำพมูลฝอย งำนก ำจัดฯ

คุณภำพมูลฝอย จ ำนวน 1 คน

* ระยะเวลำด ำเนินกำรต้ังแต่เดือน พย.-กย.
7 โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที เพื อให้มีเจ้าหน้าที รักษาความปลอดภัย 108,000 อาคารศูนย์ กองสาธารณสุข 0.00 0.00 108,000.00

รักษาความปลอดภัยอาคาร อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข บริการ งานศูนย์ฯ

ศูนย์บริการสาธารณสุข จ่านวน 1 คน สาธารณสุข

* ระยะเวลำด ำเนินกำรต้ังแต่เดือน พย.-กย.

8 โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที เพื อปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพ 360,000 อาคารศูนย์ กองสาธารณสุข 360,000.00 130,000.00 230,000.00

ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพ จ่านวน 2 คน บริการ งานศูนย์ฯ (เบิกจ่าย 5 เดือน)

* ระยะเวลำด ำเนินกำรต้ังแต่เดือน ตค.-กย. สาธารณสุข
9 โครงกำรจ้ำงเหมำผู้ช่วยนักวิชำกำร จ ำนวน 1 คน 156,000 ส ำนักงำน กองสำธำรณสุข 0.00 0.00 108,000.00

สุขำภิบำล ด้ำนงำนสุขำภิบำลและ ช่วยปฏิบัติงำนด้ำนกำรส ำรวจตรวจประเมิน ทต. เมืองแกลง งำนบริกำรฯ

อนำมัยส่ิงแวดล้อม และรับค ำร้องขออนุญำต/ต่อใบอนุญำติฯ

* ระยะเวลำด ำเนินกำรต้ังแต่เดือน พย.-กย.

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

เทศบาลต าบลเมืองแกลง

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
เบิกจ่าย คงเหลือ

แบบ ผด.02



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
5.4 แผนงานสาธารณสุข

ล่าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที หน่วยงาน ลงนาม

ที ที เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด่าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค. สัญญา

10 โครงการเงินอุดหนุนส่าหรับ ด่าเนินโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ 320,000 ชุมชน กองสาธารณสุข 0.00 0.00 320,000.00

กำรด ำเนินงำนตำมแนวทำง ในประเทศไทย , โครงกำรสืบสำนพระรำชปณิธำนสมเด็จย่ำ แกลงแกล้วกล้ำ งำนศูนย์ฯ

โครงกำรพระรำชด ำริด้ำน ต้ำนภัยมะเร็งเต้ำนมในสตรีไทย , โครงกำร

สำธำรณสุข (16 ชุมชน) เฉลิมพระเกียรติ : หมู่บ้ำนปรับเปล่ียนพฤติกรรม

(ชุมชนละ 20,000) ลดโรคมะเร็ง โรคควำมดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด

*ไม่ได้ด ำเนินกำร และโครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุขอ่ืนๆ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

เทศบาลต าบลเมืองแกลง

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
เบิกจ่าย คงเหลือ

แบบ ผด.02



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
5.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน ลงนำม

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค. สัญญำ

1 โครงกำรจ้ำงเหมำเอกชนด ำเนินกำร  - พ้ืนท่ีประมำณ 13,308 ตำรำงเมตร 669,900 ๑.เกำะกลำง กองช่ำง 669,000.00 51,747.87 618,152.13 

ดูแลรักษำต้นไม้และหญ้ำสถำนท่ีต่ำงๆ ถนนสุขุมวิท หน้ำร้ำนเจียวโภชนำถึงร้ำนวิชำญยำนยนต์ จ ำนวน ๖ เกำะ (เบิกจ่ำย 4 งวด)

รวม 2 แห่ง และเกำะกลำงถนนต่ำงๆ ๒.เกำะกลำงถนนหนองกันเกรำ ช่วงหน้ำร้ำนเพชรพำณิชย์ถึงแยกหมอเปล่ียน จ ำนวน ๕ เกำะ

รวม 4 แห่ง ๓.เกำะบริเวณแยกไฟแดงหมอเปล่ียน จ ำนวน ๒ เกำะ 

๔.เกำะกลำงถนนสุขุมวิท (หน้ำกลำงแกลงสปอร์ตคลับ) ถึงสถำนีบริกำรน้ ำมันเอสโซ่ 

จ ำนวน ๑ เกำะ 

๕.ดูแลรักษำสภำพต้นไม้ บริเวณป้ำยเทศบำลต ำบลเมืองแกลงและต้นไม้หน้ำศำลเจ้ำ

(โค้งตำยำย) ถนนสุขุมวิท 
* โครงกำรด ำเนินกำรต้ังแต่เดือน พย.- กย. ๖.ดูแลรักษำสภำพต้นไม้ บริเวณทำงเท้ำถนนสุขุมวิท ท้ัง ๒ ฝ่ัง ต้ังแต่ร้ำนวิชำญยำนยนต์
มีกำรด ำเนินกำรเบิกจ่ำย 4 งวด ไปถึงสะพำนด ำ จ ำนวน ๑๕ ต้น

2 โครงกำรจ้ำงเหมำเอกชนดูแล  -พ้ืนท่ีประมำณ 55,346 ตำรำงเมตร 1,339,000 1.สนำมกีฬำ กองช่ำง 1,339,000.00 85,890.84 1,253,109.16

รักษำสนำมกีฬำเฉลิม เฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษำ (เบิกจ่ำย 4 งวด)
พระเกียรติ 80 พระพรรษำ 2.เกำะกลำงถนนแกลงกล้ำหำญ
เกำะกลำงถนน บำทวิถีทำงเท้ำถนนแกลงกล้ำหำญ 3.บำทวิถีทำงเท้ำถนนแกลงกล้ำหำญ ท้ัง 2 ฝ่ัง
และสุขศำลำเยียวยำโลกร้อน 4.สุขศำลำเยียวยำโลกร้อน
* โครงกำรด ำเนินกำรต้ังแต่เดือน พย.- กย.
มีกำรด ำเนินกำรเบิกจ่ำย 4 งวด

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

เทศบาลต าบลเมืองแกลง

คงเหลือเบิกจ่ำย
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
5.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน ลงนำม

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค. สัญญำ

3 โครงกำรจ้ำงเหมำเอกชนดูแล  -พ้ืนท่ีประมำณ 18,353 ตำรำงเมตร 961,400 ๑.สวนสุขภำพ กองช่ำง 961,400.00 71,665.56 889,734.44 

ตัดแต่งต้นไม้สวนสุขภำพฯ และ เฉลิมพระเกียรติแหลมยำง (เบิกจ่ำย 4 งวด)
สวนหย่อมริมถนนสำยต่ำง รวม 14 แห่ง ๒.ลำนน้ ำพุ แยกถนนบ้ำนบึง-แกลง จ ำนวน ๑ เกำะ

๓.สวนหย่อมข้ำงลำนน้ ำพุ จ ำนวน ๑ เกำะ
๔.เกำะกลำงหัวถนนสุนทรโวหำร ข้ำงร้ำนแว่นท็อปเจริญ จ ำนวน ๑ เกำะ
๕.เกำะกลำงหัวถนนเข้ำตลำดภิบำลพัฒนำข้ำงธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำนวน ๑ เกำะ
๖.ท้ำยถนนเทศบำล ๓ จ ำนวน ๒ เกำะ
๗.หน้ำหน่วยมำเลเลียแกลง จ ำนวน ๓ เกำะ
๘.สวนหย่อมวงเวียนใน จ ำนวน ๑ เกำะ
๙.สวนหย่อมริมทำงถนนสุนทรภู่ (หน้ำร้ำนเก๊ียวปลำ)
๑๐.สวนหย่อมริมทำงถนนสุนทรภู่ (ถัดร้ำนเฟอร์นิเจอร์ข้ึนไป)
๑๑.สวนหย่อมรอบศำลำประชำคมอ ำเภอแกลงหลังเก่ำ
๑๒.สวนหย่อมรอบห้องสมุดสมเด็จพระเทพฯ
๑๓.สวนหย่อมข้ำงก ำแพงร้ัวโรงเรียนแกลง "วิทยสถำวร"

* โครงกำรด ำเนินกำรต้ังแต่เดือน พย.-กย. ๑๔.สวนหย่อมหน้ำอำคำรส ำนักงำนเทศบำลต ำบลเมืองแกลง
๑๕.สวนหย่อมริมถนนสุนทรโวหำร (ทำงเข้ำตลำดสิริภิบำล)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
เทศบาลต าบลเมืองแกลง

คงเหลือ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564

เบิกจ่ำย
พ.ศ.2564พ.ศ.2563

แบบ ผด.02



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
5.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน ลงนำม

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค. สัญญำ

4 โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช งำนฐำนทรัพยำกรท้องถ่ิน 136,000 ภำยใน กองช่ำง 0.00 0.00 136,000.00 

อันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ ด้ำนท่ี 1 กำรบริหำรและกำรจัดกำร เขตเทศบำล

สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ ด้ำนท่ี 2 กำรด ำเนินงำน

กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  งำนท่ี 1 งำนปกปักทรัพยำกรท้องถ่ิน

สยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.)  งำนท่ี 2 งำนส ำรวจเก็บรวบรวมทรัพยำกรท้องถ่ิน

 งำนท่ี 3 งำนปลูกรักษำทรัพยำกรท้องถ่ิน

 งำนท่ี 4 งำนอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยำกรท้องถ่ิน

 งำนท่ี 5 งำนศูนย์ข้อมูลทรัพยำกรท้องถ่ิน

 งำนท่ี 6 งำนสนับสนุนในกำรอนุรักษ์และจัดท ำฐำนทรัพยำกรท้องถ่ิน

* โครงกำรด ำเนินกำรต้ังแต่เดือน ตค.-กย.
5 โครงกำรจ้ำงเหมำรำยบุคคล เพ่ือจ้ำงบุคคลภำยนอกคักแยกขยะรีไซเคิล 3,564,000 ทต. กอง 3,564,000.00 1,440,000.00 2,124,000.00

ภำยนอกด ำเนินกำรกิจกรรมคัดแยก ท ำควำมสะอำดโรงจอดรถ เมืองแกลง สำธำรณสุข (เบิกจ่ำย 6 เดือน)
ขยะท ำควำมสะอำดและพัฒนำ หมักน้ ำจุลินทรีย์ ดูแลระบบสำยพำน งำนก ำจัดฯ
สภำพแวดล้อม 

* โครงกำรด ำเนินกำรต้ังแต่เดือน ตค.-กย.

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

เทศบาลต าบลเมืองแกลง

เบิกจ่ำย คงเหลือ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
5.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน ลงนำม

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค. สัญญำ

6 โครงกำรคัดแยกขยะและ  - คัดแยกขยะในโรงเรียนฯ 80,000 ทต. กอง 0.00 0.00 80,000.00
ลดปริมำณขยะ  - กิจกรรมผ้ำป่ำขยะ เมืองแกลง สำธำรณสุข

 - กิจกรรมนักศึกษำวิชำทหำร งำนก ำจัดฯ
 - กิจกรรมวันเด็ก
 - อบรมให้ควำมรู้และทัศนศึกษำดูงำน
 - ธนำคำรขยะ

* โครงกำรด ำเนินกำรต้ังแต่เดือน ตค.- กย.

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

เทศบาลต าบลเมืองแกลง

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
เบิกจ่ำย คงเหลือ

แบบ ผด.02



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
5.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน ลงนำม

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค. สัญญำ

7 โครงกำรจ้ำงเหมำเอกชนท ำ ท ำควำมสะอำดถนนและทำงเท้ำ 1,417,700 1.ถ.หนอง- กอง 1,417,700.00 978,000.00 439,700.00

ควำมสะอำดถนนและทำงเท้ำ พ้ืนท่ี 109,060 ตร.ม. กันเกรำ สำธำรณสุข (เบิกจ่ำย 5 เดือน)
จ ำนวน 8 เส้น 4 ซอย 2.ถ.บ้ำนบึง - งำนก ำจัดฯ

แกลง
3.ถ.มำบใหญ่
4.ถ.ศำลำตำผ่อง
5.ถ.สำรนำรถ
6.ถ.เจริญสุข
7.ถ.สุขุมวิท (ปำกทำงเข้ำโรงแรมด ำรงชีพ - ร้ำนเจียวโภชนำ)
8.ถ.สุขุมวิท (ไฟแดงโพธ์ิทอง - โรงพยำบำลแกลง)
และ 4 ซอย

* โครงกำรด ำเนินกำรต้ังแต่เดือน พย.-กย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
เทศบาลต าบลเมืองแกลง

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564

พ.ศ.2563
เบิกจ่ำย คงเหลือ

พ.ศ.2564

แบบ ผด.02



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
5.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน ลงนำม

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค. สัญญำ

8 โครงกำรจ้ำงเอกชนท ำควำมสะอำด ท ำควำมสะอำดถนนและทำงเท้ำ 1,468,000 1. ถนนสุนทร- กอง 1,468,000.00 1,058,400.00 409,600.00

ถนนและทำงเท้ำ จ ำนวน 8 เส้น พ้ืนท่ี 112,930 ตร.ม. โวหำร สำธำรณสุข (เบิกจ่ำย 5 เดือน)
45 ซอย 2. ถนน งำนก ำจัดฯ

เทศบำล 1
3. ถนนเทศบำล 2
4. ถนนเทศบำล 3
5. ถนนสุนทรภู่
6. ถนนพลงช้ำงเผือก
7. ถนนแหลมยำง
8. ถนนโพธ์ิทอง และ ๔๕ ซอย

* โครงกำรด ำเนินกำรต้ังแต่เดือน พย.-กย.

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

เทศบาลต าบลเมืองแกลง

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
เบิกจ่ำย คงเหลือ

แบบ ผด.02



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
5.8 แผนงานงบกลาง

ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน ลงนำม

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค. สัญญำ

1 เงินสมทบกองทุนส่ิงแวดล้อม - จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนส่ิงแวดล้อม 200,000 ทต. กอง 41,223.29 41,223.29 158,776.71

ร้อยละ 3.5 ของรำยรับจำกค่ำบริกำรและ เมืองแกลง สำธำรณสุข (ยอดเงิน

ค่ำปรับท่ีจัดเก็บ (ค่ำก ำจัดขยะ) งำนบริหำรฯ คงเหลือ

ตำมระบบ 

* งบประมำณ - ลงนำมฯ = ยอดคงเหลือในระบบ e-Plan (200,000-41,223.29 = 158,776.71) e-Plan)

2 กองทุนหลักประกันสุขภำพระดับ - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกองทุน 431,900   ภำยในเขต กอง 0.00 0.00 431,900.00

ท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี หลักประกันสุขภำพเทศบำลต ำบลเมืองแกลง เทศบำล สำธำรณสุข
งำนบริหำรฯ

* โครงกำรด ำเนินกำรต้ังแต่เดือนพฤศจิกำยนถึงเดือนกันยำยน
ยังไม่มีกำรด ำเนินกำร

เทศบาลต าบลเมืองแกลง

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564

พ.ศ.2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ.2564
เบิกจ่ำย คงเหลือ

แบบ ผด.02



6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ล ำดับ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน ลงนำม

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค. สัญญำ

1 โครงกำรรณรงค์เชิญชวนและ จัดท ำป้ำยรณรงค์ประชำสัมพันธ์ติดตำม 30,000 ส ำนักงำน กองคลัง 16,360.00 16,360.00 13,640.00

ส่งเสริมกำรช ำระภำษี บริเวณต่ำงๆ, รถประชำสัมพันธ์และรถรำง เทศบำลต ำบล (งำนจัดเก็บ (ยอดเงิน

จัดท ำเอกสำรประชำสัมพันธ์ 1,000 แผ่น เมืองแกลง รำยได้) คงเหลือ

จัดท ำแผ่นพับ 1,000 แผ่น สปอร์ตเสียงประชำสัมพันธ์  10 แผ่น ตำมระบบ 

e-Plan)

* งบประมำณ - ลงนำมฯ = ยอดคงเหลือในระบบ e-Plan (30,000-16,360 = 13,640)

2 โครงกำรรณรงค์ประหยัดน้ ำมัน 1. ก ำหนดระยะเวลำในกำรเช็คสภำพ 30,000 ส ำนักงำน กองคลัง 0.00 0.00 30,000.00

เปล่ียนอะไหล่ท่ีหมดอำยุของรถทุกประเภทและ เทศบำลต ำบล (งำนธุรกำร)

ตรวจควันด ำปีละ 1 คร้ัง, ให้กอง/ฝ่ำย ท ำสมุดควบคุม เมืองแกลง

กำรใช้รถและเคร่ืองยนต์พร้อมสมุดบันทึกตรวจสภำพ

และบ ำรุงรักษำ จำกน้ันกองคลังจะรวบรวมข้อมูลและรำยงำนผลต่อผู้บริหำร

2. จัดอบรมโครงกำรรณรงค์ประหยัดน้ ำมันและศึกษำดูงำน

* ยังไม่ได้ด ำเนินกำร

* ระยะเวลำด ำเนินกำรต้ังแต่เดือน ตค.-กย.

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

เทศบาลต าบลเมืองแกลง

พ.ศ.2564พ.ศ.2563
เบิกจ่ำย คงเหลือ

แบบ ผด.02



6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ล่าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที หน่วยงาน ลงนาม

ที ที เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด่าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค. สัญญา

3 โครงการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี - เพื อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์/ 920,000 ทต. เมืองแกลง ส่านักปลัด 264,452.00 7,180.00 655,548.00 

/สมาชิกสภาเทศบาลต่าบล ค่าประชาสัมพันธ์/ค่าแบบพิมพ์/ค่าประชุม เทศบาล (ยอดเงิน

เมืองแกลง  และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกี ยวข้อง คงเหลือ

* ระยะเวลำด ำเนินกำรต้ังแต่เดือน มค.-กย. ตำมระบบ 

* งบประมำณ - ลงนำมฯ = ยอดคงเหลือในระบบ e-Plan (920,000-264,452 = 655,548) e-Plan)

4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร - เพื อเพิ มความรู้และประสบการณ์ให้แก่ 200,000 ประเทศไทย ส่านักปลัด 0.00 0.00 200,000.00

ของเทศบาลต่าบลเมืองแกลง พนักงานเทศบาล เทศบาล
* ระยะเวลำด ำเนินกำรต้ังแต่เดือน มค.-เมย.
* เงินงบประมำณถูกโอนลดจึงท ำให้ยอดคงเหลือในระบบ e-Plan = 0

5 โครงการส่ารวจความพึงพอใจ - เพื อรับทราบความคิดเห็นและ 25,000 ทต. เมืองแกลง ส่านักปลัด 0.00 0.00 25,000.00
ความพึงพอใจในการให้บริการของ เทศบาล
พนักงานเทศบาลที มีต่อประชาชนผู้มาใช้บริการ

* ยังไม่ได้ด่าเนินการ
* ระยะเวลำด ำเนินกำรต้ังแต่เดือน ตค.-กย.

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

เทศบาลต าบลเมืองแกลง

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
เบิกจ่าย คงเหลือ

แบบ ผด.02แบบ ผด.02แบบ ผด.02



6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ล่าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที หน่วยงาน ลงนาม

ที ที เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด่าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค. สัญญา

6 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตาม - เพื อสนับสนุนหรือเผยแพร่ 141,700 ทต. เมืองแกลง ส่านักปลัด 0.00 0.00 141,700.00

รอยพ่อหลวง ศูนย์พระมหาชนก พระราชกรณียกิจของพระบาท เทศบาล
เทศบาลต่าบลเมืองแกลง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

* ยังไม่ได้ด่าเนินการ
* ระยะเวลำด ำเนินกำรต้ังแต่เดือน ตค.-กย.

7 โครงการเช่าเครื องถ่ายเอกสาร - เพื อให้มีเครื องถ่ายเอกสารไว้ใช้ใน 150,000 ทต. เมืองแกลง ส่านักปลัด 150,000.00 49,901.60 100,098.40

การปฏิบัติงาน เทศบาล

* ระยะเวลำด ำเนินกำรต้ังแต่เดือน ตค.-กย.
8 โครงกำรส่งเสริมกำรปกครอง -เพ่ือสนับสนุนหรือเผยแพร่พระรำชกรณียกิจ 40,000 ทต. เมืองแกลง ส ำนัก 0.00 0.00 40,000.00 

ระบอบประชำธิปไตยอันมี พระบำมสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และ ปลัดเทศบำล
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข พระบรมรำชินีนำถ ตลอดจนพระบรมวงศ์ศำนุวงศ์
และกำรธ ำรงไว้ซ่ึงสถำบันหลัก
ของชำติในระดับพ้ืนท่ี
* ยังไม่ได้ด ำเนินกำร
* ระยะเวลำด ำเนินกำรต้ังแต่เดือน ตค.-กย.

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

เทศบาลต าบลเมืองแกลง

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
เบิกจ่าย คงเหลือ

แบบ ผด.02แบบ ผด.02



6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ล่าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที หน่วยงาน ลงนาม

ที ที เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด่าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค. สัญญา

9 โครงกำรประชำคมจัดท ำ - เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุม 20,000 ชุมชนในเขต กองวิชำกำร 0.00 0.00 20,000.00
แผนพัฒนำเทศบำล ประชำคม 16 ชุมชน และเพ่ือเป็น ทต. เมืองแกลง และแผนงำน

แนวทำงในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์, แผนพัฒนำท้องถ่ิน งำนวิเครำะห์ฯ

* ด ำเนินกำรสอบถำมปัญหำ/ควำมต้องกำร ท้ัง 16 ชุมชน ให้จัดส่งกองวิชำกำร จึงไม่ได้เบิกจ่ำยงบประมำณ 
* ระยะเวลำด ำเนินกำรต้ังแต่เดือน ตค.-กย.

3
ล่าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที หน่วยงาน ลงนาม

ที ที เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด่าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค. สัญญา

1 โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้น ำชุมชน จัดอบรมและทัศนศึกษำดูงำน 450,000 ประเทศไทย กองกำรศึกษำ 0.00 0.00 450,000.00 

จ ำนวน 1 คร้ัง จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 70 คน งำนส่งเสริมและ
สนับสนุนควำม

เข้มแข็งฯ

* ยังไม่ได้ด ำเนินกำร
* ระยะเวลำด ำเนินกำรต้ังแต่เดือน กพ.-สค.

คงเหลือ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

เทศบาลต าบลเมืองแกลง

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
เบิกจ่าย

แบบ ผด.02แบบ ผด.02


