แผนการดำเนินงาน
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

งานวิเคราะหนโยบายและแผน
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองทาบอ

ประกาศเทศบาลเมืองทาบอ
เรื่อง ใหใชแผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
.................................................................
ตามที่ เทศบาลเมืองทาบอ ไดจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ประจำป ง บประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ 1/2563 เป น ไปตามตามขั้ น ตอน ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติม
และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ นั้น
เพื่ อ ให เป น ไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว าด ว ยการจั ด ทำแผนพั ฒ นาขององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ ๒๖ (๒) เสนอผูบริหาร
ประกาศใชเปนแผนดำเนินงาน ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ
เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน จึงประกาศใชแผนการ
ดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 นำไปเปนแนวทางในการปฏิบัติ และ
ใช เปน แนวทางการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ าง แผนการใชจา ยเงิน รวมไปถึงการติดตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาทองถิ่น สำหรับรายละเอียดแผนการดำเนินงานฯ สามารถขอดูไดที่ศูนยขอมูลขาวสาร เทศบาล
เมืองทาบอ ในวันและเวลาราชการ หรือที่ www.thabo-mu.go.th
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

(นายประดับ สังฆะมณี)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่
นายกเทศมนตรีเมืองทาบอ

คำนำ
การจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 ของ
เทศบาลเมืองทาบอ ไดจัดทำขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 5 การนำแผนพั ฒนา
ท อ งถิ่ น ไปปฏิ บั ติ ข อ 25 ให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ใช แ ผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น เป น กรอบในการจั ด ทำ
งบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนนั้น
รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการที่กำหนดไวในแผนพัฒนาทองถิ่น ขอ
27 แผนการดำเนินงานใหจัดทใหแลวเสร็จภายในสามสิบ วันนับตั้งแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย
ประจำป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจาก
หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆ ที่ตอ งดำเนินการในพื้นที่องคกรปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น ในป ง บประมาณนั้ น หนั ง สื อ กระทรวงหมาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวั น ที่ 6
พฤศจิกายน 2562 การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมใหเปนอำนาจของผูบริหารทองถิ่น
เทศบาลเมืองทาบอ ไดประกาศโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
(ครั้งที่ 16/2563) ไปเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานใหแลวเสร็จภายใน
สามสิบวันนับตั้งแตวันที่ประกาศใช จึงไดจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2563 ของเทศบาลเมือ งท า บ อ ให ส อดคล อ งกั บ การโอนเงิน งบประมาณรายจ าย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 13/2563) และเปนไปตามกรอบของแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.25612565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำป 2563 โดยแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลเมืองทาบอ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลเมืองทาบอ หวังเปนอยางยิ่งวา แผนดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 จะนำไปเปนแนวทางในการปฏิบัติ และใชเปนแนวทางการจัดทำแผนการจัดซื้อจัด
จาง แผนการใชจายเงิน รวมไปถึงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น

(นายประดับ สังฆะมณี)
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหนาที่
นายกเทศมนตรีเมืองทาบอ

สารบัญ
หนา
แบบ ผด.01
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แบบ ผด.02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและ งบประมาณ
แบบ ผด.02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑที่ไมไดดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (ผด.๐๒/๑)

๑
๒-5
6

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
เทศบาลเมืองทาบอ

แบบ ผด.๑

จำนวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จำนวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ
ที่ดำเนินการ
โครงการทั้งหมด
งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 1. ยุทธศาสตรพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตร/แผนงาน

1.1 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา
รวม
รวมทั้งสิ้น

9
9
9

100.00
100.00
100.00

3,665,000
3,665,000
3,665,000

แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 เพิม่ เติม ครั้งที่ 1/2563 หนา 1

100.00
100.00
๑๐๐.๐๐

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

แบบ ผด. ๐๒

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและ งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
เทศบาลเมืองทาบอ
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ดำเนินการ

ดำเนินการ

โครงการ

๑

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู
ซอยพุทธบูชา 5 ทั้งดาน
ซายและดานขวา
ต.น้ำโมง

เพื่อจายเปนคาดำเนินการกอสรางรางระบายน้ำ
คสล. รูปตัวยู ซอยพุทธบูชา 5 ทั้งดานซายและ
ดานขวา ต.น้ำโมง รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู
ดานซายยาว 122 ม. และดานขวา 125 ม.ขนาด
กวางภายใน 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.70 ม.

702,000 ซอยพุทธบูชา 5
ต.น้ำโมง

กองชาง

2

โครงการปรับปรุง
ยกระดับผิวถนน คสล.
ซอยมณีโกมล 1 และ
วางทอระบายน้ำคสล.
ต.ทาบอ

เพื่อจายเปนคาดำเนินการปรับปรุงยกระดับผิวถนน
คสล. ซอยมณีโกมล 1 และวางทอระบายน้ำคสล.
ต.ทาบอ ถนนคสล.กวาง 3.00 ม. ยาว 125.00
ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา 369 ตร.
ม. และวางทอระบายน้ำ คสล Ø 0.40 ม. ยาว
117.00 ม. พรอมบอพัก คสล. 15 บอ

466,000

กองชาง

ซอยมณีโกมล
1 หมูที่ 1
ต.ทาบอ

แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 เพิม่ เติม ครั้งที่ 1/2563 หนา 2

พ.ศ.
๒๕๖2

พ.ศ. ๒๕๖3

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

หนวย

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ลำดับ
ที่

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่

แบบ ผด. ๐๒

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและ งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
เทศบาลเมืองทาบอ
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

หนวย

ดำเนินการ

ดำเนินการ

3

โครงการปรับปรุงเสริม
ผิวจราจรแอสฟลทติก
คอนกรีต ซอยจรดล 5
จากถนนจรดลสวรรค
ถึง ถนนประชานิยม
ต.ทาบอ

เพื่อจายเปนคาดำเนินการปรับปรุงเสริมผิวจราจร
แอสฟลทติก คอนกรีต ซอยจรดล 5 จากถนน
จรดลสวรรค ถึง ถนนประชานิยม ต.ทาบอ ขนาด
ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. ยาว 142.00 ม.หนา
0.04 ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา 852.00 ตร.ม.

238,000

ซอยจรดล 5
จากถนนจรดล
สวรรค ถึง ถนน
ประชานิยม ต.
ทาบอ

กองชาง

4

โครงการกอสรางถนน
คสล. ซอยนิกรประสิทธิ์
5/1 ต.ทาบอ

เพื่อจายเปนคาดำเนินการกอสรางถนน คสล. ซอย
นิกรประสิทธิ์ 5/1 ต.ทาบอ ถนน คสล.กวาง
3.00 ม. ยาว 50.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่
ไมนอยกวา 150 ตร.ม.

86,000

ซอยนิกร
ประสิทธิ์ 5/1
ต.ทาบอ

กองชาง

แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 เพิม่ เติม ครั้งที่ 1/2563 หนา 3

พ.ศ.
๒๕๖2

พ.ศ. ๒๕๖3

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

ลำดับ
ที่

สถานที่

แบบ ผด. ๐๒

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและ งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
เทศบาลเมืองทาบอ
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

5

6

7

งบประมาณ
(บาท)

หนวย

ดำเนินการ

ดำเนินการ

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู
ซอยรองอีโงะ (ดานซาย)
หมู 6 ต.ทาบอ
โครงการกอสรางราง
ระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู
ถนนนาดาว 1 (ดานซาย)
หมู 13 ต.ทาบอ

เพื่อจายเปนคาดำเนินการกอสรางรางระบายน้ำ คสล.
รูปตัวยู ซอยรองอีโงะ (ดานซาย) หมู 6 ต.ทาบอ
รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ยาว 284 ม. ขนาดกวาง
ภายใน 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.64 ม.
เพื่อจายเปนคาดำเนินการกอสรางรางระบายน้ำ คสล.
รูปตัวยู ถนนนาดาว 1 (ดานซาย) หมู 13 ต.ทาบอ
รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ยาว 110 ม. ขนาดกวาง
ภายใน 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 ม.

976,000

ซอยรองอีโงะ
(ดานซาย) หมู 6
ต.ทาบอ

กองชาง

328,000

ถนนนาดาว 1
(ดานซาย) หมู 13
ต.ทาบอ

กองชาง

โครงการปรับปรุงเสริมผิว
จราจรแอสฟลทติกคอน
กรีต ซอยจรดล 6 จาก
ถนนจรดลสวรรค ถึง
ถนนมณีโกมล ต.ทาบอ

เพื่อจายเปนคาดำเนินการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอส
ฟลทติกคอน กรีต ซอยจรดล 6 จากถนนจรดลสวรรค
ถึง ถนนมณีโกมล ต.ทาบอ ขนาดผิวจราจร กวาง
4.00. ยาว 222.00 ม. หนา 0.04 ม. หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 888.00 ตร.ม.

254,000 ซอยจรดล 6 จาก
ถนนจรดลสวรรค
ถึง ถนนมณีโกมล
ต.ทาบอ

กองชาง

แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 เพิม่ เติม ครั้งที่ 1/2563 หนา 4

พ.ศ.
๒๕๖2

พ.ศ. ๒๕๖3

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

ลำดับ
ที่

สถานที่

แบบ ผด. ๐๒

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและ งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
เทศบาลเมืองทาบอ
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ดำเนินการ

ดำเนินการ

โครงการ

8

โครงการปรับปรุงเสริมผิว
จราจรแอสฟลทติกคอนก
รีต ซอยประชาจรัส จาก
ถนนจรดลสวรรค ถึงถนน
มณีโกมล ต.ทาบอ

เพื่อจายเปนคาดำเนินการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอส
ฟลทติกคอนกรีต ซอยประชาจรัส จากถนนจรดล
สวรรค ถึงถนนมณีโกมล ต.ทาบอ ขนาดผิวจราจร
กวาง 4.00. ยาว 353.00 ม. หนา 0.04 ม. หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา1,412.00 ตร.ม.

405,000

ซอยประชาจรัส
จากถนนจรดล
สวรรค ถึงถนน
มณีโกมล
ต.ทาบอ

กองชาง

9

โครงการปรับปรุงเสริมผิว
จราจรแอสฟลทติกคอน
กรีต ซอยเลียบวัดสวาง
จากซอยจรดล 3 ถึงซอย
จรดล 1 ต.ทาบอ

เพื่อจายเปนคาดำเนินการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอส
ฟลทติกคอน กรีต ซอยเลียบวัดสวาง จากซอยจรดล
3 ถึงซอยจรดล 1 ต.ทาบอ ขนาดผิวจราจร กวาง
4.00 - 5.00 ม. ยาว 164.00 ม. หนา 0.04 ม.
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 738.00 ตร.ม.

210,000 ซอยเลียบวัดสวาง
จากซอยจรดล 3
ถึงซอยจรดล 1
ต.ทาบอ

กองชาง

รวม.....3......โครงการ

3,665,000

แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 เพิม่ เติม ครั้งที่ 1/2563 หนา 5

พ.ศ.
๒๕๖2

พ.ศ. ๒๕๖3

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

หนวย

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ลำดับ
ที่

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่

แบบ ผด. ๐๒/๑
บัญชีจำนวนครุภัณฑสำหรับที่ไมไดดำเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
เทศบาลเมืองทาบอ
๑. ประเภทครุภัณฑสำนักงาน
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑

เก า อี้ ทำงานพนั กพิ งสู ง มี เทา เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทำงานพนัก
แขน จำนวน 2 ชุด
พิงสูง มีเทาแขน จำนวน 2 ชุด

สำนักงานปลัด

แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 เพิม่ เติม ครั้งที่ 1/2563 หนา 6

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ. ๒๕๖3

ม.ค.

งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ
(บาท)
18,0๐๐ เทศบาลเมืองทาบอ

ธ.ค.

รายละเอียดของครุภัณฑ

พ.ย.

ครุภัณฑ

พ.ศ. ๒๕๖2

ต.ค.

ที่

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

