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ส่วนที่  ๑ 
บทน ำ 

๑.๑   บทน ำ 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับบปัจจุบันให้
ความส าคัญกับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการ
ก าหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าท่ีของ
ตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
เข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดท าขึ้นเพื่อให้กระจายอ านาจเป็นไปอย่าง
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ านาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าท่ีบริการ
สาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรท่ีเปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริการและตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลมาก 
  เทศบาลต าบลเกาะพะงัน ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนท่ีก าหนดยุทธศาสตร์แนว
ทางการพัฒนาเทศบาลโดยแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดหมายในการพัฒนา ในช่วง 5 ปี (2561 – 2565) 
ซึ่งเป็นแผนท่ีเช่ือมโยงกับการจัดท างบประมาณประจ าปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด
แผนการ โครงการพัฒนาท่ีจัดขึ้นส าหรับงบประมาณประจ าปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี และมีการทบทวน
เพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผน 2 ประเภทนั้น เพื่อเป็นไปตามระเบียบการทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนของเทศบาล พ.ศ.2548 เทศบาลต าบลเกาะพะงันโดย
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเกาะพะงันและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล จึงได้
จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี 2564 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีของเทศบาลต าบลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาล
ต าบลเกาะพะงันขึ้นและเพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของโครงการต่างๆท่ีได้รับการอนุมัติให้
ด าเนินงานในปีงบประขมาณ พ.ศ.2564 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการ
การท างานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมท้ังการจ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติ
การการติดตามการประมวลผลเมื่อส้ินปีมีความสะดวกมากขึ้น 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนการพัฒนาเทศบาลต าบลเกาะพะงันมุ่งหวังว่า
แผนปฏิบัติการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการติดตามและประมวลผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี 
    
๑.๒  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
  (๑)  เพื่อให้การด าเนินงานการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ของเทศบาลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น       
  (๒)  เพื่อในห้การติดตามประเมินผลและการตรวจสอบการน าเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่นปฏิบัติ
ใช้มีความสะดวกและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  (๓)  เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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๑.๓  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 (ข้อ 27) ได้ก าหนดให้เทศบาลจัดท าแผนด าเนินงานโดยมีข้ันตอนดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ ๑   การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น  เก็บรวบรวมข้อมูล โครงการพัฒนา  ท่ีมีการ
ด าเนินการจริงในเขตพื้นท่ีเทศบาล  ซึ่งจะมีท้ังโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลเอง  และโครงการ/กิจกรรม     
ท่ีหน่วยงานอื่นจะเข้ามาด าเนินการในพื้นท่ี  โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นท่ี   และ
ตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด / อ าเภอ    
  ขั้นตอนที่ ๒   การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น  จัดท าร่างแผนการด าเนินงานโดยพิจารณาจัด
หมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลท่ีก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของเทศบาล   
  ขั้นตอนที่ ๓   การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น  น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อประกาศใช้เป็นแผนการด าเนินงาน  และปิดประกาศแผนการด าเนินงาน  ภายใน  ๑๕  วัน นับแต่วันท่ี
ประกาศ   เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันและสามารถตรวจสอบได้  และต้องปิดประกาศไว้อย่าง
น้อย  ๓๐  วัน   
   
๑.๔  แนวทางในการจัดท าแผนด าเนินงาน 
  แผนการด าเนินเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานผู้บริหารในท้องถิ่น เพื่อควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเป็นเครื่องมือในการติดตามด าเนินงานและการ
ประเมินผล ดังแผนปฏิบัติการจึงมีแวทางในการจัดท าดังนี้ 
 1. เป็นแผนท่ีแยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนการด าเนินงาน (Action Plan) 
 2. จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
 3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณระยะเวลาท่ีขัดเจน และแสดงถึงการ
ด าเนินงานจริง 
 4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยที่จะเข้ามาด าเนินงานในพืน้ท่ีเทศบาล 
1.5 ประโยขน์ของแผนการด าเนินงาน 
 1. ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
 2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
 3. เพื่อให้กาใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. ทราบถึงจ านวนงบประมาณท่ีต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
 5. สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลต าบลเกาะพะงัน 
 6. สามารถน าแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่างๆตาม
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้อย่างถูกต้อง 
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ส่วนที่ 2 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 การจัดท าโครงการ/กิจกรรมในแผนการด า เนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น               
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบโครงการ/กิจกรรม ท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีของเทศบาลต าบลเกาะพะงันในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ซึ่งจะน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนา
เทศบาลต าบลเกาะพะงันโดยประกอบด้วย 
 1.1 สรุปงบหน้าแผนการด าเนินงาน 
 1.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
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ส่วนที่  ๒ 
บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕64 
เทศบาลต าบลเกาะพะงัน   จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ จ านวน
งบประมาณ 

ร้อยละงบประมาณ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
(1.3) แผนงานเคหะชุมชน 

 
9 

 
22.5 

 
13,689,500 

 
26.81 

 
กองช่าง 

รวม 9 22.5 13,689,500 26.81  
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ยุทธศาสตร์/แนวทาง จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ จ านวน
งบประมาณ 

ร้อยละงบประมาณ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจ 
(2.1) แผนงานบริหารทั่วไป 

 
 

4 

 
 

10 

 
 

185,000 

 
 

0.36 

 
 

ส านักปลัด 
(2.2) แผนงานการศึกษา 6 15 4,061,000 7.95 งานการศึกษา 
(2.3) แผนงานสาธารณสุข 0 0 0 0  
(2.4) แผนงานเคหะชุมชน 0 0 0 0  

(2.5) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 8 20 350,000 0.69 ส านักปลัด 

(2.6) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 2.50 100,000 0.20 ส านักปลัด 

(2.7) แผนงานงบกลาง 3 7.50 8,269,000 16.20 ส านักปลัด 

(2.8) แผนงานรักษาความสงบ 0 0 0 0 ส านักปลัด 

รวม 22 55 12,965,000 25.39  
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ยุทธศาสตร์/แนวทาง จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ จ านวน

งบประมาณ 
ร้อยละงบประมาณ หน่วยงาน

ด าเนินการ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมขน/สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
(3.1) แผนงานบริหารทั่วไป 

 
 

2 

 
 

5 

 
 

50,000 

 
 

0.10 

 
 

ส านักปลัด 
(3.2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 0  
(3.3) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 0 0  

รวม 2 0.0023 50,000 0.10  
 
 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ จ านวน
งบประมาณ 

ร้อยละงบประมาณ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

4. ยุทธศาสตร์ก่ชารพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(4.1) แผนงานสาธารณสุข 

 
 

3 

 
 

7.50 

 
 

21,550,000 

 
 

42.21 

 
 

กองสาฯ 
(4.2) แผนงานเคหะชุมชน 0 0 0 0  

รวม 3 7.50 21,550,000 42.21  
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ยุทธศาสตร์/แนวทาง จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ จ านวน
งบประมาณ 

ร้อยละงบประมาณ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
(5.1) แผนงานบริหารทั่วไป 

 
 

1 

 
 

2.50 

 
 

300,000 

 
 

0.59 

 
 

ส านักปลัด 
(5.2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 5.00 70,000 0.14 ส านักปลัด 
(5.3) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 2.50 1,000,000 1.96 ส านักปลัด 

รวม 4 10 1,370,000 2.68  
 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ จ านวน
งบประมาณ 

ร้อยละงบประมาณ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
(6.1) แผนงานบริหารทั่วไป 

 
4 

 
10 

 
1,130,000 

 
  2.21             

 
ส านักปลัด 

(6.2) แผนงานการศึกษา 1 2.50 200,000   0.39 งานการศึกษา 
(6.3) แผนงานสาธารณสุข 1 2.50 100,000  0.20 กองสาฯ 

รวม 6 15 1,430,000 2.80  
รวมทุกด้าน 40 100 51,054,500 100  
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แผนด าเนนิงานประจ าปี 2564 
 เทศบาลต าบลเกาะพะงนั  

 
๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีมุ่งเนน้การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง เช่น  
ท่อระบายน้ า ไฟฟ้า ประปา และระบบจราจรให้สะดวกและมีความปลอดภัย 
5. แผนงานเคหะชุมชน 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่/เป้าหมาย 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑  โครงการก่อสร้างถนน คสล.เขาไม้

งาม ช่วงที่ 1 
ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00-
5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
433 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,032 ตารางเมตร พร้อมถมดินไหล่
ทาง งบประมาณ 1,729,000 บาท 

หมู่ที่ 2 ต าบลเกาะพะงัน กองช่าง 

 
 

           

๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
ใน 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 520 เมตร 
หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 2,080 
ตารางเมตร งบประมาณ 1,760,000 
บาท 

หมู่ที่ 3 ต าบลเกาะพะงัน กองช่าง 

            

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวง
แหวนนอกนุ้ย-เมืองชัย 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 810 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,050 ตาราง
เมตร งบประมาณ 3,399,000 บาท 

หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านใต้ กองช่าง 
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(1) แผนงานเคหะชุมชน 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่/เป้าหมาย 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัด

เถรพริก 
ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 360 เมตร 
หรือพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 1,440 
ตารางเมตร งบประมาณ 1,277,000
บาท 

หมู่ที่ 1 ต าบลเกาะพะงัน กองช่าง 

 
 

           

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย  
สวนป่า 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้า 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 367 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,468 ตาราง
เมตร งบประมาณ 1,237,000 บาท 

หมู่ที่ 3 ต าบลเกาพะงัน กองช่าง 

            

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย   
สวนป่า 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 500 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 เมตร 
พร้อมถมดินไหลทาง งบประมาณ 
2,178,100 บาท 

หมู่ที่ 2 ต าบลเกาะพะงัน กองช่าง 
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่/เป้าหมาย 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

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

ชายหาด 
- ทางเท่าคอนกรีตพิมพ์ลายขนาด 
กว้าง 2.50 เมตร ยาว 172 เมตร 
พื้นที่รวม 430 ตามรางเมตร พร้อมคัน
หินส าเร็จรูปตลอดแนว และก่อสร้าง
เขื่อนเรียงหิน ขนาดสันเขื่อน กว้าง 
0.50 เมตร ฐานกว้าง 1.50 เมตร สูง
เฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 62 เมตร และ
วางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 เมตร จ านวน 10 ท่อน พร้อม
ยาแนวรอยต่อ งบประมาณ 846,000 
บาท 

หมู่ที่ 1 ต าบลเกาะพะงัน กองช่าง 

            

8 โครงการก่อสร้างป้ายโครงการ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 

ก่อสร้างป้าย ควสล. ขนาด กว้าง 1.70 
เมตร ยาว 5.00 เมตร สูง 3.30 เมตร 
ผิวบุหินแกรนิตแดงปั้น และตรา
สัญลักษณ์สแตนเลส ยกขอบ 1 นิ้ว กัด
กรดลงสี งบประบมาณ 237,400 
บาท 

หมู่ที่ 1 ต าบลเกาะพะงัน  

            

 
 
 
 
 

 
 



11 

 

 

 
 

 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่/เป้าหมาย 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

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

สนามส าหรับเด็กพร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง 
 

จัดซื้อครุภัณฑ์เคร่ืองเล่นสนามส าหรับ
เด็กพร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง สถานที่ติดต้ัง 
หมู่ที่ 1 ต าบลเกาะพงัน และหมู่ 1 
ต าบลบ้านบ้าน โดยจัดซื้อครุภัณฑ์
เคร่ืองเล่นสนามส าหรับเด็กพร้อมอุป
กรร์ พร้อมติดต้ังขนาดไม่น้อยกว่า 2 
มม. ผ่านการอบสี ทนต่อรอยขูดขีด
ป้องกันสนิม ส่วนของแผ่นพื้นน้ันท า
จากเหล็กพ่นพับขอบผ่านการอบสี
ป้องกันสนิม ชิ้นส่วนพลาสติกผลิตจาก
โพลีเอสทีลีน (LIDPE) เกรด A ปลอด
สารไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก ความหนา
ของพลาสติกไม่น้อยกว่า 4 มม. ทนต่อ
แรงกระแทก สกรู น็อตต่างๆ ท าจาก 
สแตนเลส งบประมาณ 1,240,000 
บาท 

หมู่ที่ 1 ต าบลเกาะพะงัน กองช่าง 
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แผนด าเนนิงานประจ าปี 2564 
เทศบาลต าบลเกาะพะงนั 

๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ 
 วัตถุประสงคข์องยุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชในพื้นท่ี มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่มีดีมีคุณภาพ รวมถึงพัฒนาปัจจัยด้านการผลิต การประกอบ
อาชีพ สินค้าชุมชน เพื่อให้ประชาชนบมีรายได้และเศรษฐกิจท่ีดี 
(1) แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่/เป้าหมาย 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

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

ชุมชนทั้ง 7 ชุมชน 
จัดท าและปรับปรุงแผนชุมชนทัง้ 7 
ชุมชน งบประมาณ 35,000 บาท 

 ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลเกาะพะงัน 

ส านักปลัด             

2 โครงการจัดงานวันเทศบาล ด าเนินการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 
งบประมาณ 100,000 บาท 

 พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาล
ต าบลเกาะพะงัน 

ส านักปลัด             

3 โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษา
ปฏิบัติงานในช่วงวันปิดภาคเรียนและ
วันหยุด 

จ้างนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานในช่วง
วันปิดภาคเรียนและวันหยุด 
งบประมาณ 30,000 บาท 

 นักเรียน นักศึกษา ในเขต
เทศบาลต าบลเกาะพะงัน 

ส านักปลัด             

4 โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยา
เสพติดในนักเรียนและเยาวชน 

โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยา
เสพติดในนักเรียนและเยาวชน เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น งบประมาณ 20,000 
บาท 

 นักเรียน นักศึกษา ในเขต
เทศบาลต าบลเกาะพะงัน 

ส านักปลัด             
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(3) แผนงานการศึกษา 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่/เป้าหมาย 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

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

ทางการศึกษา 
จัดกิจกรรมวันส าคัญทางการศึกษา 
งบประมาณ 100,000 บาท 

 โรงเรียนเทศบาลต าบลเกาะ
พะงัน 

             

2 โครงการจัดทัศนศึกษาส าหรับ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลต าบลเกาะ
พะงัน 

จัดทัศนศึกษาส าหรับนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลต าบลเกาะพะงัน งบประมาณ 
200,000 บาท 

  โรงเรียนเทศบาลอ าเภอ
เกาะพะงัน 

             

3 โครงการฝึกอบรมเข้าค่ายลูกเสือ-
เนตรนารี 

ฝึกอบรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี 
งบประมาณ 45,000 บาท 

 โรงเรียนเทศบาลต าบลเกาะ
พะงัน 

             

4 โครงการพัฒนาผู้เรียนงานวิชาการ 8 
กลุ่มสาระ 

จัดอบรมพัฒนาผู้เรียนงานวิชาการ 8 
กลุ่มสาระ งบประมาณ 30,000 บาท 

 โรงเรียนเทศบาลต าบลเกาะ
พะงัน 

             

5 โครงการจ้างเหมาจัดท าอัฒจันทร์
ถอดออกประกอบ 

จัดท าอัฒจันทร์ถอดออกประกอบ 
งบประมาณ 100,000 บาท 

 โรงเรียนเทศบาลต าบลเกาะ
พะงัน 

             

6 ค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็ก 
เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6  

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลต าบลเกาะพะ
งัน และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
งบประมาณ 3,                                                                                    
586,000 บาท 

  โรงเรียนเทศบาลต าบลเกาะ
พะงัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ส านักปลัด             
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(6) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่/เป้าหมาย 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการอบรมสัมนา ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนาของ

เทศบาล ฝึกอบรมเยาวชน ผู้น าชุมชน 
งบประมาณ 20,000 บาท 

  - เยาวชน และผู้น าชุมชน
ในเขตเทศบาล 

ส านักปลัด             

2 โครงการทัศนศึกษาดูงานการจัดการ
ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ  

ค่าใช้จ่ายในโครงการทัศนศึกษาดูงาน
การจัดการศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ 
150,000 บาท 

 - สมาชิกศูนย์ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและส่งเสริม
ผู้สูงอายุ 

ส านักปลัด             

3 โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาของศูนย์
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตฯ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาของศูนย์ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตฯ งบประมาณ 30,000 
บาท 

 - นักเรียนในเขตเทศบาล ส านักปลัด             

4 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมายแก่กลุ่มสตรี 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่
กลุ่มสตรี งบประมาณ 30,000 บาท 

 กลุ่มสตรีในเขตเทศบาล ส านักปลัด             

5 โครงการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

เพื่อจ่ายในโครงการฝึกอาชีพให้แก่
ประชาชนในเขตเทศบาล งบประมาณ 
40,000 บาท 

 ประชาชนในเขตเทศบาล ส านักปลัด             

6 โครงการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง ใน
การให้ค าปรึกษาเร่ืองเพศ แก่เยาวชน
เพื่อป้องกันการท้องก่อนวัยอันควร 

เพื่อจ่ายในโครงการให้ความรู้แก่
ผู้ปกครอง ในการใหค้ าปรึกษาเร่ืองเพศ 
แก่เยาวชนเพื่อป้องกันการท้องก่อนวัย
อันควร งบประมาณ 40,000 บาท 

 ผู้ปกครองนักเรียนในเขต
เทศบาล 

ส านักปลัด             

7 โครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชน 

จัดกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาล งบประมาณ 20,000 
บาท 

 เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลลต าบลเกาะพะงัน 

ส านักปลัด             
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(6) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่/เป้าหมาย 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

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

ประชาชน 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศบาลพบ
ประชาชน งบประมาณ 20,000 บาท 

  - ประชาชนในเขตเทศบาล ส านักปลัด             

 
(7) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่/เป้าหมาย 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อจ่ายเป็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
งบประมาณ 100,000 บาท 

  - ผู้ประกอบการท่องเที่ยว
ในเขตเทศบาล 

ส านักปลัด             

 
(8) แผนงานงบกลาง 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่/เป้าหมาย 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

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

เขตเทศบาล งบประมาณ 
1,303,000 บาท 

 - ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ส านักปลัด             

2 โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้กับผู้พิการใน
เขตเทศบาล งบประมาณ 912,000 
บาท 

  - ผู้พิการในเขตเทศบาล ส านักปลัด             

3 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้กับผู้ป่วยเอดส์ 
งบประมาณ 54,000 บาท 

  - ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาล ส านักปลัด             
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แผนด าเนินงานประจ าปี 2564 
เทศบาลต าบลเกาะพะงัน 

3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 วัตถุประสงคข์องยุทธศาสตร์ เพื่อจัดระเรียบชุมชน สังคม ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และเกิดความสงบในชุมชน 
(1) แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่/เป้าหมาย 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

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

ยาเสพติดในนักเรียนและเยาวชน 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด
ในนักเรียน งบประมาณ 20,000 
บาท 

  เขตเทศบาลต าบล      
เกาะพะงัน 

ส านักปลัด             

2 โครงการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดตามนโยบายรัฐบาล 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดตามนโยบาย
รัฐบาล งบประมาณ 30,000 บาท 

  เขตเทศบาลต าบลเกาะ  
พะงัน 

ส านักปลัด             
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แผนด าเนินงานประจ าปี 2562 
เทศบาลต าบลเกาะพะงัน 

4 ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่ออนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทุกประเภท ให้อยู่ในสภาพท่ียั่งยืน รณรงค์ ฝึกอบรมเด็ก 
เยาวชน และประชาชนท่ัวไป ให้มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
(4) แผนงานสาธารณสุข 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่/เป้าหมาย 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการจัดการขยะ และคูระบายน้ า เพื่อจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการ

ก าจัดขยะ ดูดล้างท่อระบายน้ า ขุดลอก
คูระบายน้ า จ้างเหมาขุดฝังกลบขยะมูล
ฝอย งบประมาณ 21,000,000 บาท 

  เทศบาลต าบลเกาะพะงัน กอง
สาธารณสุข ฯ 

            

2 โครงการจัดกิจกรรมในวันส าคัญด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมโครงการวัน
ส าคัญด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
งบประมาณ 50,000 บาท 

 เทศบาลต าบลเกาะพะงัน กอง
สาธารณสุข ฯ 

            

3 โครงการคัดแยกขยะในชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
โ ค ร ง ก า ร คั ด แ ยก ข ยะ ใ น ชุ ม ช น 
งบประมาณ 500,000 บาท 

 เทศบาลต าบลเกาะพะงัน กอง
สาธารณสุข ฯ 
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แผนด าเนินงานประจ าปี 2564 
เทศบาลต าบลเกาะพะงัน 

5 ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสร้างจิตส านึกให้กับประชาชนในท้องถิ่นให้มีความรักและหวงแหนศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(1) แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่/เป้าหมาย 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการจัดงานวันส าคัญของชาติ เพื่อใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก วัน

ผู้สูงอายุ วันเยาวชน วันจักรี วันเฉลิมพ
น ะ ช น ม พ ร ร ษ า  ง บ ป ร ะ ม า ณ 
300,000 บาท 

  เทศบาลต าบลเกาะพะงัน ส านักปลัด             

 
(6) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่/เป้าหมาย 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

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

เทศบาล 
จัดงานวันพ่อและมอบโล่พ่อตัวอย่าง
และคนดีศ รีเทศบาล งบประมาณ 
40,000 บาท 

 เทศบาลต าบลเกาะพะงัน ส านักปลัด             

2 โครงการแม่ตัวอย่าง จัดงานวันแม่และมอบโล่แด่แม่ตัวอย่าง 
งบประมาณ 30,000 บาท 

 เทศบาลต าบลเกาะพะงัน ส านักปลัด             
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 (7) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่/เป้าหมาย 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

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

วัฒนธรรม ส่งเสริมศาสนา 
เพื่อใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีชัก
พระทางน้ าประจ าปี วันลอยกระทง วัน
ขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา 
งบประมาณ 1,000,000 บาท 

  เทศบาลต าบลเกาะพะงัน ส านักปลัด             
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แผนด าเนินงานประจ าปี 2564 
เทศบาลต าบลเกาะพะงัน 

6 ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ 
 วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาองค์กร บุคลากร การบริหารและการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ  
(1) แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่/เป้าหมาย 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

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

เลือกต้ังซ่อมนายกเทศมนตรี สมาชิก
สภาเทศบาล งบประมาณ 300,000 
บาท 

  อสม. กรรมการหมู่บ้าน ใน
เขตเทศบาล 

ส านักปลัด             

2 โครงการทัศนศึกษาดูงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ตามโครงการทัศนศึกษา งบประมาณ 
500,000 บาท 

 อสม. กรรมการหมู่บ้าน ใน
เขตเทศบาล 

ส านักปลัด             

3 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
งบประมาณ 20,000 บาท 

 พนักงาน และผู้บริหาร
เทศบาลต าบลเกาะพะงัน 

ส านักปลัด             

4 โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
จัดซื้อจัดจ้างชององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

การด าเนินงานตามโครงการศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี งบประมาณ 310,000 
บาท 

  เทศบาลต าบลเกาะพะงัน ส านักปลัด             
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(3) แผนงานการศึกษา  
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่/เป้าหมาย 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการฝึกอบรมและสัมนา เพื่ อ จ่ า ยเป็ นค่ า ใช้ จ่ า ย ในกา รจั ด

ฝึกอบรม/สัมมนา ฝึกอบรมนักเรียน 
พนักงานครูเทศบาล และบุคลากร
ทางการศึกษา การปฐมนิเทศนักเรียน
และผู้ปกครอง การจัดงานวันบัณฑิต
น้อย งบประมาณ 200,000 บาท  

  โรงเรียนเทศบาลต าบลเกาะ
พะงัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

งานการศึกษา             

 
 
(4) แผนงานสาธารณสุข  
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่/เป้าหมาย 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการฝึกอบรมและสัมนา เพื่อใช้จ่ายในโครงการจัดอบรมผู้น า

ชุมชน เยาวชน พนักงานเทศบาล 
งบประมาณ 100,000 บาท 

  เทศบาลต าบลเกาะพะงัน กอง
สาธารณสุขฯ 
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บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน เงินอุดหนุน  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕64 
เทศบาลต าบลเกาะพะงัน   จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
ยุทธศาสตร์/แนวทาง จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ จ านวน

งบประมาณ 
ร้อยละงบประมาณ หน่วยงาน

ด าเนินการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
(1.1) แผนงานบริหารงานเคหะชุมชน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
กองช่าง 

รวม      
 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ จ านวน
งบประมาณ 

ร้อยละงบประมาณ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจ 
(2.3) แผนงานการศึกษา 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

งานการศึกษา 
(2.7) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ     ส านักปลัด 

รวม      
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ยุทธศาสตร์/แนวทาง จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ จ านวน

งบประมาณ 
ร้อยละงบประมาณ หน่วยงาน

ด าเนินการ 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
(6.1) แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
งานการศึกษา 

รวม      
รวมทุกด้าน      
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แผนด าเนนิงานประจ าปี 2564 
 เทศบาลต าบลเกาะพะงนั  

 
๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีมุ่งเนน้การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง เช่น  
ท่อระบายน้ า ไฟฟ้า ประปา และระบบจราจรให้สะดวกและมีความปลอดภัย 
5. แผนงานเคหะชุมชน 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่/เป้าหมาย 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

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

ถนนสายสวนป่า-มะเด่ือหวาน หมู่ 3  
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอ
เกาะพะงันโครงการขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าสาธารณะถนนสายสวน
ป่า-มะเด่ือหวาน งบประมาณ 
740,000 บาท 

หมู่ที่ 3 ต าบลเกาะพะงัน กองช่าง 

 
 

           

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
ถนนสายลุ่มงาช้าง 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอ
เกาะพะงันโครงการขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าสาธารณะถนนลุ่มงาช้าง 
งบประมาณ 324,005 บาท 

หมู่ที่ 3 ต าบลเกาะพะงัน กองช่าง 

            

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
ถนนสายมะเด่ือหวาน-เพชรพะงัน  

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอ
เกาะพะงันโครงการขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าสาธารณะถนนสาย
มะเด่ือหวาน-เพชรพะงัน งบประมาณ 
142,248 บาท 

หมู่ที่ 3 ต าบลเกาะพะงัน กองช่าง 
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ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่/เป้าหมาย 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

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

ถนนสายหินสองก้อน  
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอ
เกาะพะงันโครงการขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าสาธารณะถนนสายหิน
สองก้อน งบประมาณ 430,000 บาท 

หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านใต้ กองช่าง 

 
 

           

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
ถนนสายบนก้อน 2 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอ
เกาะพะงันโครงการขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าสาธารณะถนนสายบน
ก้อน 2 งบประมาณ 324,000 บาท 

หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านใต้ กองช่าง 

            

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
ถนนสายทรายทองคลองท่าคู  

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอ
เกาะพะงันโครงการขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าสาธารณะถนนสายทราย
ทองคลองท่าคู งบประมาณ 564,000 
บาท 

หมู่ที่ 2 ต าบลเกาะพะงัน กองช่าง 
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๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ 
 วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชในพื้นท่ี มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่มีดีมีคุณภาพ รวมถึงพัฒนาปัจจัยด้านการผลิต การประกอบ
อาชีพ สินค้าชุมชน เพื่อให้ประชาชนบมีรายได้และเศรษฐกิจท่ีดี 
(3) แผนงานการศึกษา  
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่/เป้าหมาย 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 
มี.ค
. 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัด
ราษฎร์เจริญ 

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัด
ราษฎร์เจริญ งบประมาณ 
1,488,000 บาท 

 เด็กนักเรียนโรงเรียนวัด
ราษฎร์เจริญ 

งานการศึกษา             

2 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัด
มะเด่ือหวาน 

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัด
มะเด่ือหวาน งบประมาณ 704,000 
บาท 

 เด็กนักเรียนโรงเรียนวัด
มะเด่ือหวาน 

งานการศึกษา             

  
(3) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่/เป้าหมาย 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

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

กีฬาอ าเภอพะงัน 
อุดหนุนการด าเนนิงานของที่ท าการ
ปกครองอ าเภอเกาะพะงันตามโครงการ
แข่งขันใหกรรมกรีฑาและกีฬาอ าเภอ 
งบประมาณ 100,000 บาท 

 ประชาชนในเขตเทศบาล ส านักปลัด             
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6 ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ 
 วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาองค์กร บุคลากร การบริหารและการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ  
(1) แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที่/เป้าหมาย 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

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

ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่ อจ่ ายเป็น เงิน อุดห นุนที่ ท าการ
ปกครองอ า เภอ เกาะพะงั น  ตาม
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่ ว ย เหลื อป ระช าชนขอ งองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณ 
90,000 บาท 

  ประชาชนในเขตเทศบาล ส านักปลัด             
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บัญชีสรุปบัญชีครุภัณฑ์ 
แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕64 
เทศบาลต าบลเกาะพะงัน   จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 (1) แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ล าดับ
ที่ 

ประเภท เป้าหมาย 
รายละเอียดของครุภัณฑ์/

งบประมาณ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีพักคอย ขนาด 4 ที่น่ัง  จัดซื้อเก้าอ้ีพักคอยขนาด 4 ที่น่ัง 

จ านวน 24 ตัว ตัวละ8,500บาท เป็นส
แตนเลส ขนาด 226x56x75 ซม. 
งบประมาณ 300,000 บาท 

ส านักปลัด             

2 ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ  จัดซื้อเคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ ชนิด
บันทึกเวลาเข้า-ออก จ านวน 2 เคร่ือง 
เคร่ืองละ 9,700 บาท งบประมาณ 
19,400 บาท 

ส านักปลัด             

3 ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะหมู่บูชา จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 
8,500 บาท 

ส านักปลัด             

4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้  จัดซื้อเคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 
น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง งบประมาณ 
17,500 บาท   

ส านักปลัด             

5 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์  จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
ขาวก าชนิด Network แบบที่ 1 จ านวน 
1 เคร่ือง งบประมาณ 8,900 บาท 

ส านักปลัด             
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ล าดับ
ที่ 

ประเภท เป้าหมาย 
รายละเอียดของครุภัณฑ์/

งบประมาณ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
6 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุ ป ก ร ณ์ อ่ า น บั ต ร แ บ บ

อเนกประสงค์ 
 จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 
จ านวน 3 เคร่ือง เคร่ืองละ 700 บาท 
จ านวน 2,100 บาท  

กองคลัง             

7 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟ  จัดซื้อเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA 
(480 Watts) จ านวน 2 เคร่ือง 
งบประมาณ 5,000 บาท 

กองคลัง             

3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุ ป ก ร ณ์ อ่ า น บั ต ร แ บ บ
อเนกประสงค์ 

 จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 
จ านวน 6 เคร่ือง เคร่ืองละ 700 บาท 
จ านวน 4,200 บาท 

ส านักปลัด             
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(2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ล าดับ
ที่ 

ประเภท เป้าหมาย 
รายละเอียดของครุภัณฑ์/

งบประมาณ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองปั๊มน้ า ชนิดจุ่ม  จัดซื้อเคร่ืองปั๊มน้ า ชนิดจุ่ม ขนาด 2 

น้ิว ก าลังมอเตอร์ไม่ต่ ากว่า 750 วัตต์ 
แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์ งบประมาณ 
12,000 บาท 

ส านักปลัด             

2 ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองปั๊มน้ า ชนิดปั๊มชักพร้อม
มอเตอร์ 

 จัดซื้อเคร่ืองปั๊มน้ า ชนิดปั๊มชัก ขนาด 2 
น้ิวพร้อมมอเตอร์ ขนาด 3 แรงม้า สูบ
น้ าได้ 25,000 ลิตร จ านวน 1 เคร่ือง  
งบประมาณ 18,000 บาท 

ส านักปลัด             

3 ครุภัณฑ์การเกษตร เค ร่ื อ ง รับส่ ง วิ ท ยุ  VHF/FM 
ชนิดประจ าที่ ขนาด 40 วัตต์ 

 จัดซื้อเคร่ืองรับส่ง ระบบ VHF/FM 
ชนิดมือถือ ขนาด 5 วัตต์ จ านวน 8 
เคร่ือง เคร่ืองละ 12,000 บาท 
งบประมาณ 96,000 บาท 

ส านักปลัด             

4 ครุภัณฑ์การเกษตร เค ร่ื อ ง รับส่ ง วิ ท ยุ  VHF/FM 
ชนิดมือถือ ขนาดก าลังส่ง 5 
วัตต์ 

 จัดซื้อเคร่ืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM 
ชนิดประจ าที่ ขนาดก าลังส่ง 40 วัตต์ 
จ านวน 1 เคร่ือง งบประมาณ 30,000 
บาท 

ส านักปลัด             

5 ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 
VA 

 จัดซื้อเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA 
จ านวน 1 เคร่ือง งบประมาณ 2,500 
บาท 

ส านักปลัด             
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(3) แผนงานการศึกษา 
 

ล าดับ
ที่ 

ประเภท เป้าหมาย 
รายละเอียดของครุภัณฑ์/

งบประมาณ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีขา C   จัดซื้อเก้าอ้ีขา C โครงสร้างเหล็กชุบ

โคเมี่ยมกันสนิม เบาะน่ังผนังพิงฟองน้ า 
หุ้ม PU ขนาด 55x54x90 ซม.จ านวน 
15 ตัว ตัวละ 3,800 บาท งบประมาณ 
57,000 บาท 

งานการศึกษา             

2 ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีพลาสติกทรงกลม  จักซื้อเก้าอ้ีพลาสติกทรงกลม จ านวน 
40 ตัว ตัวละ 175 บาท งบประมาณ 
7,000 บาท 

งานการศึกษา             

3 ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีพลาสติกพนักพิงทรงเต้ีย  จัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติกพนักพิงทรงเต้ีย 
จ านวน 10 ตัว ตัวละ 200 บาท 
งบประมาณ 2,000 บาท 

งานการศึกษา             

4 ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงานผู้บริหาร  จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงานผู้บริหาร จ านวน 
1 ตัว เป็นเงิน 4,500 บาท 
งบประมาณ 4,500 บาท 

งานการศึกษา             

5 ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองเคลือบบัตร  จัดซื้อเคร่ืองเคลือบบัตร จ านวน 2 
เคร่ือง เคร่ือง 5,000 บาท งบประมาณ 
10,000 บาท 

งานการศึกษา             

6 ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองดูดฝุ่น  สจัดซื้อเคร่ืองดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร 
จ านวน 1 เคร่ือง ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก งบประมาณ 14,000 บาท 

งานการศึกษา             
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(3) แผนงานการศึกษา 
 

ล าดับ
ที่ 

ประเภท เป้าหมาย 
รายละเอียดของครุภัณฑ์/

งบประมาณ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
7. ครุภัณฑ์ส านักงาน เค ร่ื อ งป รับอากาศ  ขนาด 

24,000 BTU  
 จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 
24,000 จ านวน 4 เคร่ือง เคร่ืองละ 
28,000 บาท งบประมาณ 112,000 
บาท 

งานการศึกษา             

8. ครุภัณฑ์ส านักงาน ชั้นวางของ ไม้ 4 ชั้น  จักซื้อชั้นวางของไม้ 4 ชั้ยน ไม้
ยางพาราอเนกประสงค์ จ านวน 15 ตัว 
ตัวละ 2,800 บาท งบประมาณ 
42,000 บาท 

งานการศึกษา             

9 ครุภัณฑ์ส านักงาน ชจุดเก้าอ้ีส านักงาน  จัดซื้อชุดเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 2 ตัว 
ตัวละ 3,000 บาท เก้าอ้ีมีท้าวแขน ขา
ไฟเบอร์ เบาะหนัง ขนาด 
570x600x870 มม. งบประมาณ 
6,000 บาท 

งานการศึกษา             

10 ครุภัณฑ์ส านักงาน ชุดโซฟา  จัดซื้อโซฟา จ านวน 1 ชุด โครงสร้าง
ของโซฟาเป็นไม้ มีความแข็ง ทนทาน 
สามารถรองรับน้ าหนักได้ดี เบาะน่ังและ
พนักพิงหุ้มด้วยผ้า  งบประมาณ 
35,000 บาท 

งานการศึกษา             

11 ครุภัณฑ์ส านักงาน ชุดโต๊ะประชุม   จัดซื้อชุดโต๊ะประชุม วัสดุเป็นไม้ โต๊ะตัว
ยาว ขนาดกว้าง 1194 ลึก 610 สูง 
737 มิลลิเมตร จ านวน 6 ตัว โต๊ะ
ประชุมโค้งเข้ามุม ขนาด ความสูง 737 
มิลลิเมตร จ านวน 2 ตัว  งบประมาณ 
35,600 บาท 

งานการศึกษา             
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(3) แผนงานการศึกษา 
 

ล าดับ
ที่ 

ประเภท เป้าหมาย 
รายละเอียดของครุภัณฑ์/

งบประมาณ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
12 ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้ใส่เอกสารแบบกระจก  จัดซื้อตู้ใส่เอกสารแบบกระจก จ านวน 

2 ตู้ ตู้ละ 6500 บาท ขนาดกว้าง 
91.5 ซม. ลึก 45.7 ซม. สูง 183 ซม. 
ตู้ผลิตจากเหล็กแผ่นรีดเย็น SPCC CRI-S 
ประตูบานเลื่อน มือจับฝัง ภายในมีแผ่น
ชั้นปรับระดับ 3 แผ่น แบ่งเป็น 4 ชั้น  
งบประมาณ 13,000 บาท 

งานการศึกษา             

13 ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก 2 บาน  จัดซื้อตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์ แบบ 2 บาน
จ านวน 7 ตู้ ตู้ละ 5500 บาท เป็นตู้
เหล็กเก็บอุปกรณ์ แบบ 2 บาน มีมือจับ
ชนิดบิด มีแผ่นปรับระดับ 3 ชั้น  
งบประมาณ 38,500 บาท 

งานการศึกษา             

14 ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ช่อง  จัดซื้อตู้เหล็กส าหรับเก็บเอกสาร 15 
ช่อง จ านวน 7 ตู้ ตู้ละ 6,500 บาท ท า
จากเหล็กหนาอย่างดี ล้อเลื่อนอย่างดี 
รับน้ าหนักได้มาก งบประมาณ 45,500 
บาท 

งานการศึกษา             

15 ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์แบบ 2 ลิ้นชัก  จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์แบบ 2 ลิ้นชัก 
พร้อมที่วางซีพียู จ านวน 3 ตัว ตังละ 
2,000 บาท ขนาด 60x120x78 x
ซม.ผลิตจากไม้ ปาร์ติเกิลบอร์ด 
งบประมาณ 6,000 บาท 

งานการศึกษา             
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(3) แผนงานการศึกษา 
 

ล าดับ
ที่ 

ประเภท เป้าหมาย 
รายละเอียดของครุภัณฑ์/

งบประมาณ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
16 ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน ระดับ 1-2   จัดซื้อโต๊ะท างานระดับ 1-2 จ านวน 5 

ตัว ตัวละ 3,500 บาท ขนาดกว้าง 60 
ยาว 120 สูง 75 ซม. โต๊ะท าจากโครง
ไม้จริง ปิดด้วยไม้อัด ขารเป็นเหล็กแป๊บ
กลวงสี่เหลี่ยม ทาสีธรรมชาติ 
งบประมาณ 17,500 บาท 

งานการศึกษา             

17 ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะพับอเนกประสงค์  จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก 
กว้าง 60 ซม. ยาว 12 ซม. สูง 75 ซม. 
จ านวงน 10 ตัว ตัวละ 1,200 บาท 
ผลิตจากพาร์ติเดิลบอร์ด หน้าโต๊ะผลิต
จากโฟเมก้า ขาและโตรงโต๊ะผลิตจาก
เหล็กคุณภาพดี   งบประมาณ 12,000 
บาท 

งานการศึกษา             

18 ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะไม้ยางพาราน่ังพื้น แบบ
เหลี่ยมขาพับได้ 

 จัดซื้อโต๊ะไม้น่ังพื้น แบบเหลี่ยม ขาพบั
ได้ จ านวน 6 ตัว ตัวละ 1500 ขนาดไม่
น้อยกว่า 75x75x33 ซม. งบประมาณ 
9,000 บาท 

งานการศึกษา             

19 ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะวางของ 4 ชั้น มีกุญแจ
ล๊อค 

 จัดซื้อโต๊ะวางของ 4 ชั้น มีกุญแจล๊อค 
จ านวน 15 ตัว ตัวละ 1500 บาท วัสดุ
ไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด ขนาด 30x43x116 
ซม.  งบประมาณ 22,500 บาท 

งานการศึกษา             
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(3) แผนงานการศึกษา 
 

ล าดับ
ที่ 

ประเภท เป้าหมาย 
รายละเอียดของครุภัณฑ์/

งบประมาณ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
20 ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมฝาผนัง ขนาดใบพัด 16 

น้ิว 
 จัดซื้อพัดลมฝาผนังแบบดึงเชือก ขนาด
ใบพัดไม่ต่ ากว่า 16 นิ้ว จ านวน 4 ตีว 
ตัวละ 2000 บาท ปรับความเร็วลมได้ 
3 ระดับ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
งบประมาณ 8,000 บาท 

งานการศึกษา             

17 ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมเพดานขาสั้ น ใบพัด
ขนาด 18 น้ิว 

 จัดซื้อพัดลมเพดานขาสั้น ใบพัดขนาด 
18 นิ้ว จ านวน 3 ตัว ตัวละ 1800 
บาท ปรับแรงหมุนได้ 3 ระดับ หมุนส่าย
ต่อเน่ือง 360 องศา   งบประมาณ 
5400 บาท 

งานการศึกษา             

18 ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมอุตฃสาหกรรม ขนาด 
22 นิ้ว 

 จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 22 
น้ิว พร้อมขาต้ัง จ านวน 5 เคร่ือง เคร่ือง
ละ 3500 บาท ขนาดใบพัด 22 น้ิว 
แรงดันไฟ 220 โวลล์ ความถี่ 50 
เฮิร์ตซ์ ก าลังไฟ 199 วัตต์ ความเร็ว
รอบไม่ต่ ากว่า 850 รอบต่อนาที ระดับ
แรงลม 3 สวิตซ์ งบประมาณ 17,500 
บาท 

งานการศึกษา             

19 ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะ-เก้าอ้ีไม้ส าหรับนักเรียน  จัดซื้อโต๊ะ-เกาอ้ีไม้นักเรียน ระดับ
ประถมศึกษา จ านวน 100 ชุด ชุดละ 
1300 บาท โต๊ะขนาด 40x55x65 
ซฒ. เก้าอ้ี ขนาด 35x34x74 ซม.  
งบประมาณ 130,000 บาท 

งานการศึกษา             
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(3) แผนงานการศึกษา 
 

ล าดับ
ที่ 

ประเภท เป้าหมาย 
รายละเอียดของครุภัณฑ์/

งบประมาณ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
20 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซี

ซี 
 จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 
แบบเกียร์อัตโนมัติ จ านวน 1 คัน  
งบประมาณ 51,000 บาท 

งานการศึกษา             

21 ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองปั๊มน้ าอัตโนมัติ ขนาด 
400 วัตต์ 

 จัดซื้อเคร่ืองปั๊มน้ าอัตโนมัติ ขนาด 400 
วัตต์ พร้อมติดต้ังให้กับโรง 
เรียนเทศบาลต าบลเกาะพงัน   
งบประมาณ 25000 บาท 

งานการศึกษา             

22 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง บันไดอลูมิเนียม 7 ชั้น   จัดซื้อบันไดอลูมิเนียม 7 ชั้น จ านวน 1 
อัน ผลิตจากอลูมิเนียมกล่อง แข็งแรง 
ทนทาน สะดวก น้ าหนักเบารับน้ าหนัก
ได้ 100 กก. จ านวน 7 ชั้น ขนาดไม่
น้อยกว่า กว้าง 51.5 ซฒ. ยาว 116 
สูง168.5 ซม. จ านวน 1 ชุด 
งบประมาณ 2,500 บาท 

งานการศึกษา             

23 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถเข็นลากพ่วง 2 ล้อจักรยาน  จัดซื้อรถเข็นโครงเหล็กพ่วง 2 ล้อ 
จ านวน 1 คัน   งบประมาณ 5,000 
บาท 

งานการศึกษา             

22 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดรับ -ส่งไมโครโฟนไ ร้สาย
คุณภาพสูงแบบไมค์คู่ 

 จัดซื้อชุดรับ-งไมโครโฟนไร้สานคุฯภาพ
สูงแบบไมคค์ู่ ยจ านวน 1 ชุด 
งบประมาณ 5500 บาท 

งานการศึกษา             
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(3) แผนงานการศึกษา 
 

ล าดับ
ที่ 

ประเภท เป้าหมาย 
รายละเอียดของครุภัณฑ์/

งบประมาณ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
23 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไมค์ลอยไร้สายแบบคาดศรีษะ  จัดซื้อไมค์ลอยไร้สายแบบคาดศรีษะ 

จ านวน 14 ตัว ตัวละ 1500 บาทรับ
ความถี่ UHF618-865 MHZ รับ
สัญญาณได้ระยะไกล 30-50 เมตร 
ไมโครโฟน สามารถต่อรวมกันกับแอม
ขยายเสียงและมิกซ์เซอร์ได้  
งบประมาณ 21,000 บาท 

งานการศึกษา             

24 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
ระดับ SVGA ขนาด 3000 
ANSI Lumens 

 จัดซื้อเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ 
ระดับ SVGA ขนาด 3000 ANSI 
Lumens เป็นเคร่ืองฉายภาพเลนส์เดียว 
สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจาก
คอมพิวเตอร์และวิดีโอ ใช้ LED Panel 
หรือนระบบ DLP ระดับ SVGA และ 
XGA  งบประมาณ 14,100 บาท 

งานการศึกษา             

25 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จอโปรเจ็คเตอร์ แบบต้ังพื้น  จัดซื้อจอโปรเจ็คเตอร์ แบบต้ังพื้น 
จ านวน 1 เคร่ือง สามารถม้วนเก็บใน
กระบอกได้ พร้อมหูหิ้วที่สามารถพกพา
ได้สะดวก เส้นทแยงมุม : 80 น้ิว ขนาด
ของจอ : 48x64 น้ิว (122 x 163 
ซม.)    งบประมาณ 11,000 บาท 

งานการศึกษา             

26 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศนี LED ขนาด 32 น้ิว  จัดซื้อโทรทัศรน์สี LED ขนาด 32 น้ิว 
จ านวน 1 เคร่ือง  งบประมาณ 7,300 
บาท 

งานการศึกษา             
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(3) แผนงานการศึกษา 
 

ล าดับ
ที่ 

ประเภท เป้าหมาย 
รายละเอียดของครุภัณฑ์/

งบประมาณ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
27 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองกรองน้ า  จัดซื้อเคร่ืองกรองน้ า พร้อมติดต้ังท่อน้ า

ให้นักเรียนพร้อมใช้ ขนาดเคร่ืองกรอง 
35x51x16 ม.  งบประมาณ 24,000 
บาท 

งานการศึกษา             

28 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองตัดหญ้าแบบเข็น  จัดซื้อตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกจ านวน 1 ตู้  
งบประมาณ 9,400 บาท 

งานการศึกษา             

29 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ถังต้มน้ าไฟฟ้าสแตนเลส ขนาด 
30 ซม. 

 จัดซื้อถังต้มน้ าไฟฟ้าสแตนเลสขนาด 
30 ซม. หรือมากกว่า ก าลังไฟ 2400 
วัตต์ งบประมาณ 16,000 บาท 

งานการศึกษา             

30 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอ ม พิ ว เ ต อ ร์ส า ห รับ ง า น
ประมวลผล แบบที่ 1 

 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน 5เคร่ือง 
เคร่ืองละ 22000 บาท  งบประมาณ 
110,000 บาท 

งานการศึกษา             

31 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
ขาวด า 

 จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ระบบพิมพ์เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวด า (18หน้า/นาที) 
จ านวน 4 เคร่ือง เคร่ืองละ 2600 บาท 
งบประมาณ 10,400 บาท 

งานการศึกษา             

32 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟ  จัดซื้อเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA 
(480 WATTs) จ านวน 1 เคร่ือง 
งบประมาณ 2,500 บาท 

             

 
 
 
 



39 

 

 

 
 

 

(4) แผนงานสาธารณสุข 
 

ล าดับ
ที่ 

ประเภท เป้าหมาย 
รายละเอียดของครุภัณฑ์/

งบประมาณ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เ ค ร่ื อ ง อ่ า น บั ต ร แ บ บ

อเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader) 

 จัดซื้อเคร่ืองอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card ) จ านวน 1 เคร่ือง 
งบประมาณ 700 บาท 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 
 

(5) แผนงานเคหะชุมชน 
 

ล าดับ
ที่ 

ประเภท เป้าหมาย 
รายละเอียดของครุภัณฑ์/

งบประมาณ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ า เคร่ืองยนต์ดีเซล  จัดซื้อเคร่ืองสูบน้ าเคร่ืองยนต์ดีเซล สูบ

น้ าได้ 3800 ลิตรต่อนาที จ านวน 1 
เคร่ือง งบประมาณ 102,000 บาท 

กองช่าง             

2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เ ค ร่ื อ ง เ ติ ม อ า ก า ศ  (Jet 
Aerator)  

 จัดซื้อเคร่ืองเติมอากาศ (Jet Aerator)  
จ านวน 2 เคร่ือง เคร่ืองละ 34500 
บาท งบประชมาณ 69,000 บาท 

กองช่าง             

3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
ประมวลผล แบบที่ 2 

 จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 2 
เคร่ือง เคร่ืองละ 30,000 บาท 
งบประมาณ 60000 บาท 

กองช่าง             

4 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก   จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุค 
ส าหรับประมวลผล จ านวน 2 เคร่ือง 
เคร่ืองละ 22000 บาท งบประมาณ 
44000 บาท 

กองช่าง             
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(5) แผนงานเคหะชุมชน 
 

ล าดับ
ที่ 

ประเภท เป้าหมาย 
รายละเอียดของครุภัณฑ์/

งบประมาณ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 

สี ชนิด Network แบบที่ 2 
 จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED 
สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/
นาที) จ านวน 1 เคร่ือง งบประมาณ 
27,000 บาท 

กองช่าง             

2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เค ร่ืองส ารองไฟ ขนาด 1 
KVA 

 จัดซื้อเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 1 KVA  
จ านวน 1 เคร่ือง งบประมาณ 5800 
บาท 

กองช่าง             

3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เ ค ร่ื อ ง อ่ า น บั ต ร แ บ บ
อเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader) 

 จัดซื้อเคร่ืองอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card ) จ านวน 2 เคร่ือง เคร่ือง
ละ 700 บาทงบประมาณ 1400 บาท 

กองช่าง             

 


