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ค าน า 
 

  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.๒๕61 ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์ แผนพัฒนำท้องถิ่นและแผนกำรด ำเนินงำน ส ำหรับแผนกำรด ำเนินงำนนั้น มีจุดมุ่งหมำยเพ่ือแสดงถึง
รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมที่ด ำเนินกำรจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจ ำปีงบประมำณนั้น ท ำให้แนวทำงในกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีควำม
ชัดเจนในกำรปฏิบัติมำกขึ้น มีกำรประสำนและบูรณำกำรท ำงำนกับหน่วยงำนและกำรจ ำแนกรำยละเอียดต่ำงๆ 
ของแผนงำน/โครงกำรในแผนกำรด ำเนินงำน จะท ำให้กำรติดตำมประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีควำมสะดวกมำกขึ้นอีก
ด้วย 
 

  ดังนั้น  เพื่อให้กำรปฏิบัติเป็นไปถูกต้องตำมระเบียบดังกล่ำว และให้บรรลุผลตำมจุดมุ่งหมำยของ
กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแสง จึงได้จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแสง 

 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแสง 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 แผนกำรด ำเนินงำน เป็นแผนกำรด ำเนินงำนของ อปท. ที่
แสดงถึงรำยละเอียดแผนงำน โครงกำรที่ อบต. และกิจกรรมที่ด ำเนินกำรจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของ อปท. ประจ ำปี
งบประมำณ นั้น 
  แผนกำรด ำเนินงำน เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรท้องถิ่น เพ่ือควบคุมกำร
ด ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน  และ
กำรประเมินผล ดังนั้น แผนกำรด ำเนินงำนจึงมีแนวทำงในกำรจัดท ำ ดังนี้ 
  1. เป็นแผนที่แยกออกมำจำกแผนพัฒนำ และมีลักษณะเป็นแผนด ำเนินงำน (Action Plan) 
  2. จัดท ำหลังจำกท่ีได้มีกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีแล้ว 
  3. เป็นเอกสำรที่รวบรวมแผนงำน โครงกำร ที่แสดงถึงเป้ำหมำย รำยละเอียดกิจกรรม 
งบประมำณ ระยะเวลำที่ชัดเจน และแสดงถึงกำรด ำเนินกำรจริง 
  4. เป็นกำรรวบรวมข้อมูลจำกทุกหน่วยงำนที่จะเข้ำมำด ำเนินกำรในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ 
  แผนกำรด ำเนินงำนต้องจัดท ำให้เสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ประกำศใช้งบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม งบประมำณจำกเงินสะสม หรือได้รับ
แจ้งแผนงำนและโครงกำรจำกหน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่ต้อง
ด ำเนินกำรในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณ นั้น   
  กำรขยำยเวลำกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน  และกำรแก้ไขแผนกำรด ำเนินงำนเป็นอ ำนำจของผู้บริหำรท้องถิ่น 
 

วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
  กำรจดัท ำแผนด ำเนินงำน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  1. เพื่อควบคุมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 
  2. เพ่ือแสดงรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมที่ด ำเนินกำรจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ ำปีงบประมำณนั้น 
  3. เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มี
ควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติมำกขึ้น มีกำรประสำนและบู รณำกำรกำรท ำงำนกับหน่วยงำนและกำรจ ำแนก
รำยละเอียดต่ำง ๆ ของแผนงำน/โครงกำร ในแผนกำรด ำเนินงำน 
  4. เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรติดตำม และกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนเมื่อสิ้น ปีงบประมำณ
อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในปีต่อ ๆ ไป 
 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (หมวด 5 ข้อ 26,27) ได้ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ำแผนกำร
ด ำเนินงำนโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น ด ำเนินกำรตำมระเบียบ โดยมีขั้นตอน
ด ำเนินกำรดังนี้ 
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  (1) คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นรวบรวมแผนงำน โครงกำรพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่ด ำ เนินกำรใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
  (2) คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน แล้วเสนอผู้บริหำรท้องถิ่น
ประกำศเป็นแผนกำรด ำเนินงำน ทั้งนี้ให้ปิดประกำศแผนกำรด ำเนินงำนภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ประกำศเพ่ือให้
ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันและต้องปิดประกำศไว้อย่ำงน้อยสำมสิบวัน 

ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
  คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดท ำร่ำง
แผนกำรด ำเนินงำน  โดยพิจำรณำจัดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำของท้องถิ่นก ำหนดไว้
ในแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีเค้ำโครงแผนกำรด ำเนินงำน 2 ส่วน คือ 
  ส่วนที่ 1  บทน ำ 
  ส่วนที่ 2  บัญชีโครงกำร/กิจกรรมและงบประมำณ 

ขั้นตอนที่ 3การประกาศแผนการด าเนินงาน 
  คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น น ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนเสนอต่อ
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น หลังจำกคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนแล้ว ให้
น ำเสนอผู้บริหำรท้องถิ่นเพ่ือให้ควำมเห็นชอบ เมื่อผู้บริหำรท้องถิ่นให้ควำมเห็นชอบร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน
ดังกล่ำว  จึงประกำศเป็นแผนกำรด ำเนินงำน โดยให้ปิดประกำศแผนกำรด ำเนินงำนภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่
ประกำศเพ่ือให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันและต้องปิดประกำศไว้อย่ำงน้อยสำมสิบวัน 
 

  จากขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิ ได้ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำร
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 

รวบรวมโครงกำร/กิจกรรม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงำนอ่ืน ๆ 

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำร
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 

จัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำร
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 

เสนอร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 

คณะกรรมกำร 
พัฒนำท้องถิ่น 

พิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 

เสนอร่ำงต่อผู้บริหำรท้องถิ่น 

ผู้บริหำรท้องถิ่นให้ควำมเห็นชอบ 

ประกำศใช้ 

 

ผู้บริหำรท้องถิ่น 
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ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน มีดังนี้ 
  1. กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองต ำหรุ เป็นไปตำม
เป้ำหมำยและบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

2. เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงชัดเจน เหมำะสม และมีประสิทธิภำพ 
  3. เป็นแนวทำงในกำรใช้งบประมำณที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัดในกำรพัฒนำอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
เป็นระบบ 
  4. สำมำรถตรวจสอบและติดตำมกำรด ำเนินงำนได้ชัดเจน 
  5. สำมำรถทรำบถึงควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรและแก้ไขปัญหำได้ทันท่วงที 
  6. ทรำบถึงผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละไตรมำส 
  7. สำมำรถติดตำมและประเมินผลประสิทธิภำพประสิทธิผลที่เกิดข้ึนจริงเพ่ือให้กำรใช้
งบประมำณเป็นไปอย่ำงคุ้มค่ำและประหยัด   
  8. เป็นแนวทำงในกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำประจ ำปีเมื่อสิ้นปีงบประมำณอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในปีต่อ ๆ ไป 
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ส่วนที่ 2  
บัญชีจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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๑.  บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑) 

 

 
 

แบบ ผด.01
จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ

ทีด่ ำเนินกำร โครงกำรทัง้หมด งบประมำณ งบประมำณทัง้หมด

1. ยทุธศำสตร์ด้ำนเมืองน่ำอยู ่
   1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา (ด้านกายภาพ) ๑๓ 19.41 3,010,700.00      23.63 กองช่าง

   1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ด้านเศรษฐกจิ) ๑ 1.50 15,000.00          0.12 กองการศึกษา

    1.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วฒันาธรรม 
สาธารณสุข และการศึกษา)

๔ 5.97 300,000.00        2.36 ส านักปลัดฯ/กองคลัง/กองช่าง/กองการศึกษา

    1.4 แผนงานการศึกษา(ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วฒันาธรรม สาธารณสุข 
และการศึกษา)

๔ 5.97 625,550.00        4.91 กองการศึกษา

    1.5 แผนงานสาธารณสุข(ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วฒันาธรรม สาธารณสุข 
และการศึกษา)

๔ 5.97 408,097.00        3.21 ส านักปลัดฯ

    1.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วฒันา
ธรรม สาธารณสุข และการศึกษา)

๑๓ 19.41 527,000.00        4.14 ส านักปลัดฯ

     1.7 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ(ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา 
วฒันาธรรม สาธารณสุข และการศึกษา )

๕ 7.47 400,000.00        3.14 ส านักปลัดฯ

     1.8  แผนงบกลาง(ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วฒันาธรรม สาธารณสุข และ
การศึกษา)

๙ 13.44 6,615,943.00      51.92 ส านักปลัดฯ

    1.9 แผนงานการบริหารงานท่ัวไป (ด้านการเมอืงการปกครองและการบริหาร)  ๑ 1.50 500,000.00        3.93 ส านักปลัดฯ

      1.10 แผนงานการรักษาความสงบภายใน(ด้านความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย
ในชีวติและทรัพย์สิน)

๓ 4.48 65,000.00          0.51 ส านักปลัดฯ

รวม ๕๗ 85.12 12,467,290.00 97.87

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแสง  อ ำเภอประจันตคำม  จงัหวัดปรำจนีบุรี

ยทุธศำสตร์  /  แนวทำงกำรพัฒนำ หน่วยด ำเนินกำร
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๒.  ยทุธศำสตร์ด้ำนภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน
     2.1 แผนงานการเกษตร (ด้านเศรษฐกจิ) ๒ 2.99 95,000.00          0.75 ส านักปลัดฯ

รวม ๒ 2.99 95,000.00        0.75

๓.  ยทุธศำสตร์ด้ำนชีวิตพอเพียง
     3.1 แผนงานการเกษตร (ด้านเศรษฐกจิ) ๑ 1.50 15,000.00          0.12 ส านักปลัดฯ

รวม 1 1.50 15,000.00          0.12
4. กำรจดัหำพัสดุ

    4.1 แผนงานบริหารทัว่ไป 7 10.45 166,000.00        1.31 ส านักปลัดฯ/กองคลัง

รวม 7 10.45 166,000.00        1.31
รวมทัง้สิน้ 67.00 100.00 12,743,290.00 100.00
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ก. ยทุธศำสตร์จังหวัดที ่3. กำรพัฒนำเมืองน่ำอยู ่สิง่แวดลอ้มและโลจิสติกส์

ข. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ยทุธศำสตร์ทีท่ี ่2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ทนุทำงสงัคม และชุมชนใหเ้ข้มแข็ง

ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำของอปท ที ่ 1. ยทุธศำสตร์ด้ำนเมืองน่ำอยู ่
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  (ด้ำนกำยภำพ)
ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หน่วย

ที่ (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

หมู ่2 ต าบล
หนองแสง

เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกอ่สร้างถนน คสล.  
ขนาดกวา้งเฉล่ีย 4 เมตร   ยาว 220 เมตร   หนา
เฉล่ีย 0.15   เมตร หรือพืน้ท่ีผิวจราจรไมน่้อย
กวา่ 880 ตร.ม. (ตามแบบแปลนของ อบต.หนอง
แสง) (ข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2564   หน้า 142
แผนพฒันท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปล่ียนแปลง
 คร้ังท่ี2/2563 ล าดับท่ี 4 หน้า 4)

3 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายข้าง รพ.สต.หนองแสง 

เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกอ่สร้างถนน คสล. ขนาด
กวา้งเฉล่ีย 4 เมตร   ยาว 150 เมตร   หนาเฉล่ีย 
0.15   เมตร หรือพืน้ท่ีผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 600 
ตร.ม. (ตามแบบแปลนของ อบต.หนองแสง) (ข้อ
บัญญัติฯ พ.ศ. 2564   หน้า 142
แผนพฒันท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปล่ียนแปลง
 คร้ังท่ี2/2563 ล าดับท่ี 9 หน้า 9)

หมู ่5 ต าบล
หนองแสง

กองช่าง

กองช่าง313,000.00       

2 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี่ 4  จากหน้าโรงเรียนวดั
ประดิษฐาราม ไปวดัประดิษฐาราม 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

1 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี่ 2  จากท่ีดินบ้านนางสาว
บุญทรัพย์  มานะเฝ้า ถึงบ้านใหม ่ 

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแสง  อ ำเภอประจนัตคำม  จงัหวัดปรำจนีบุรี

459,000.00       

กองช่างเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกอ่สร้างถนน คสล. ขข
นาดกวา้งเฉล่ีย 4 เมตร   ยาว 220 เมตร   หนา
เขนาดกวา้งเฉล่ีย 4 เมตร   ยาว 220 เมตร   หนา
เฉล่ีย 0.15   เมตร หรือพืน้ท่ีผิวจราจรไมน่้อย
กวา่ 880 ตร.ม. (ตามแบบแปลนของ อบต.หนอง
แสง)
 (ข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2564   หน้า 142
แผนพฒันท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปล่ียนแปลง
 คร้ังท่ี2/2563 ล าดับท่ี 5 หน้า 5)

459,000.00       หมู ่4 ต าบล
หนองแสง

ผด.02
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ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หน่วย
ที่ (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแสง  อ ำเภอประจนัตคำม  จงัหวัดปรำจนีบุรี
ยทุธศำสตร์ที ่ 1  ยทุธศำสตร์ด้ำนเมืองน่ำอยู ่

 -  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (ด้ำนกำยภำพ)

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563
โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

5 โครงการกอ่สร้างเสริมผิวจราจรแอส
ฟสัต์ติกคอนกรีต หมูท่ี่ 1  จากท่ีดิน
นายจักรี  บุญผาย ถึง ท่ีดินนาง
สมควร ชาดา 

เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกอ่สร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟสัต์ติกคอนกรีต ขนาดกวา้งเฉล่ีย 4 เมตร 
ยาว 460 เมตร  หนาเฉล่ีย 0.04 เมตร หรือพืน้ท่ี
ผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 1,840 ตร.ม. (ตามแบบ
แปลนของ อบต.หนองแสง)
 (ข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2564   หน้า 144
แผนพฒันท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เปล่ียนแปลง
 ฉบับท่ี  2/2563ล าดับท่ี 3หน้า3 )

446,500.00       หมู ่1 บ้านสวน กองช่าง

4 โครงการกอ่สร้างเสริมผิวจราจรแอส
ฟสัต์ติกคอนกรีต หมูท่ี่ 3  สายทาง
ศาลากลางบ้านไปทางรถไฟ  

เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกอ่สร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟสัต์ติกคอนกรีต ขนาดกวา้งเฉล่ีย 5 เมตร  
ยาว 370 เมตร  หนาเฉล่ีย 0.04 เมตร หรือพืน้ท่ี
ผิวจราจรไมน่้อยกวา่ 1,850 ตร.ม. (ตามแบบ
แปลนของ อบต.หนองแสง)
 (ข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2564   หน้า 143
แผนพฒันท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม คร้ัง
ท่ี2/2563 ล าดับท่ี 6 หน้า 6)

432,300.00       หมู ่3 บ้านบุตราช กองช่าง

เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขยายไฟฟา้ส่องสวา่ง หมู4่
 (ข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2564   หน้า 144
แผนพฒันท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ล าดับที ่
109 หน้า 93 ) 

100,000.00       หมู ่4 บ้านเนินค้อ กองช่าง6 โครงการขยายไฟฟา้ส่องสวา่ง หมูท่ี่ 4 
จากบ้านนางสมจิตร พนัธยุง ถึง
โรงเรียนวดัประดิษฐาราม

ผด.02
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ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หน่วย

ที่ (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๐ โครงการติดต้ังเสียงตามสาย ภายใน
หมูบ่้าน หมูท่ี่ 6

เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการติดต้ังเสียงตามสาย 
ภายในหมูบ่้าน หมูท่ี่ 6 
(ข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2564   หน้า 145
แผนพฒันท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิม่เติม คร้ัง
ท่ี  2 ล าดับท่ี 15 หน้า 14)

160,000.00       หมู ่6 บ้านไผ่ กองช่าง

กองช่าง

7

๘ โครงการซ่อมแซมหอกระจายเสียงตาม
สาย หมูท่ี่ 5

เป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมเคร่ืองขยายเสียงหมูบ่้าน
หมูท่ี่ 3 
(ข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2564   หน้า 144
แผนพฒันท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ล าดับท่ี 
124 หน้า 96 )

30,000.00        หมู ่5 บ้านหนอง
แสง

 โครงการซ่อมเคร่ืองขยายเสียงหมูบ่้าน
 หมูท่ี่ 3

เป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมเคร่ืองขยายเสียงหมูบ่้าน
หมูท่ี่ 3 
(ข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2564   หน้า 144
แผนพฒันท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ล าดับท่ี 
124 หน้า 96 )

30,000.00        หมู ่3 บุตราช กองช่าง

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแสง  อ ำเภอประจนัตคำม  จงัหวัดปรำจนีบุรี
ยทุธศำสตร์ที ่ 1  ยทุธศำสตร์ด้ำนเมืองน่ำอยู่

 -  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (ด้ำนกำยภำพ)

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ผด.02

๙ โครงการติดต้ังไฟรายทาง หมูท่ี่ 6 ท้ัง
หมูบ่้าน (โคมคู่)

เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการติดต้ังไฟรายทาง หมูท่ี่ 6 
ท้ังหมูบ่้าน (โคมคู่)
(ข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2564   หน้า 145
แผนพฒันท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เปล่ียนแปลง
 คร้ังท่ี 2 ล าดับท่ี 6 หน้า 6 )

200,000.00       หมู ่6 บ้านไผ่ กองช่าง



แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง หน้า|7 
 

 

ยทุธศำสตร์ที ่ 1  ยทุธศำสตร์ด้ำนเมืองน่ำอยู่

ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หน่วย

ที่ (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

  -  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (ด้ำนเศรษฐกิจ)

ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หน่วย

ที่ (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑๔ โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ  เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมฯ 15,000.00        อบต.หนองแสง ส านักปลัด

ของประชาชนต าบลหนองแสง จัดอบรมอาชีพระยะส้ันให้กบัประชาชน

ในการประกอบอาชีพในต าบลหนองแสง

(ข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2564   หน้า 138

แผนพฒันท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

ล าดับท่ี 21 หน้า 148)

๑๓ โครงการไฟฟา้รายทาง หมูท่ี่5 จาก
บ้านนางทองร้ิว เวหาด ถึงหน้าบ้าน
นางกนิดา แกว้กลวงค์

เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการไฟฟา้รายทาง หมูท่ี่5 
จากบ้านนางทองร้ิว เวหาด ถึงหน้าบ้านนางกนิดา 
แกว้กลวงค์
(ข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2564   หน้า 147
แผนพฒันท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ล าดับท่ี118
 หน้า 95)

100,000.00       หมู ่5 บ้านหนอง
แสง

กองช่าง

๑๒ โครงการปรับปรุงผิวทางลูกรัง หมูท่ี่4 
จากท่ีดินนายมานัส คงพกิลุ ถึงท่ีดิน
นายวสัิย มะลิลา

เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงผิวทางลูกรัง หมู่
ท่ี4 จากท่ีดินนายมานัส คงพกิลุ ถึงท่ีดินนายวสัิย 
มะลิลา(ข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2564   หน้า 146
แผนพฒันท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ล าดับท่ี 12
 หน้า 12 )

129,800.00       หมู ่4 บ้านเนินคอ กองช่าง

กองช่าง

  - แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (ด้ำนกำยภำพ)

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแสง  อ ำเภอประจนัตคำม  จงัหวัดปรำจนีบุรี
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564

โครงการปรับปรุงผิวทางลูกรัง สายทาง
หมูท่ี่ 6 ไปหมูท่ี่ 4

เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงผิวทางลูกรัง สาย
ทางหมูท่ี่ 6 ไปหมูท่ี่ 4  
(ข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2564   หน้า 146
แผนพฒันท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ล าดับท่ี 11
 หน้า 11 )

151,100.00       หมู ่3 บุตราช
หมู ่4 บ้านเนินค้อ

ผด.02

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

11

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

ยทุธศำสตร์ที ่ 1  ยทุธศำสตร์ด้ำนเมืองน่ำอยู ่
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ยทุธศำสตร์ที ่ 1  ยทุธศำสตร์ด้ำนเมืองน่ำอยู่

-  แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป (ด้ำนสงัคม กำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม สำธำรณสขุ และกำรกีฬำ)

ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หน่วย

ที่ (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑๕ โครงการจัดท าแผนท่ีภาษ ีและทะเบียน เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดท าแผนท่ีภาษ ีและทะเบียนทรัพย์สิน150,000.00       หมูท่ี ่1-6 กองคลัง

ทรัพย์สิน (ปรับข้อมลู แผนท่ี ทะเบียนทรัพย์สิน เช่น การปรับปรุงข้อมลูแผนที่

 คัดลอกข้อมลูท่ีดิน ส ารวจข้อมลู แมบ่ท ประสานขอข้อมลูเพือ่ท าการคัดลอกข้อมลู

ภาคสนาม และจัดท าแผนท่ีและทะเบียน ท่ีดิน ส ารวจข้อมลูภาคสนาม จัดท าแผนท่ี

ทรัพย์สิน) ของ อบต.หนองแสง และทะเบียนทรัพย์สิน

(ข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2564   หน้า 95

แผนพฒันท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

ล าดับท่ี 7 หน้า 126)

๑๖ โครงการประชาสัมพนัธข์ั้นตอนและวธิี เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพนัธข์ั้นตอน 10,000.00        ภายในเขตพืน้ท่ี กองคลัง

การช าระภาษ ีประจ าปี 2564 และวธิกีารช าระภาษ ีประจ าปี 2564 อบต.หนองแสง

เช่นออกพืน้ท่ีให้บริการช าระภาษนีอกสถานท่ี

และร่วมกบัโครงการและกจิกรรมอืน่

(ข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2564   หน้า 94

แผนพฒันท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

ล าดับท่ี 3 หน้า 125)

๑๗ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้จ่าย 50,000.00        สถาบันการศึกษา/ ส านักปลัด

ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก 50,000.00        หน่วยงานอืน่ท่ี กองคลัง

ราชอาณาจักร 20,000.00        จัดอบรม กองการศึกษา

(ข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2564 หน้า 77,95,113,128) 20,000.00        กองช่าง

๑๘ โครงการพฒันาศักยภาพชุมชน ภายใต้ - เป็นค่าใช้จ่ายโครงการศักยภาพชุมชน ภายใต้ 550,000.00       อบต. หนองแสง/ ส านักปลัด

โครงการรวมพลังเครือข่ายต าบล โครงการรวมพลังเครือข่ายต าบล ตามกลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานอืน่

จ านวน 100คน เพือ่ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี

(ข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2564   หน้า 78

แผนพฒันท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

ล าดับท่ี 1 หน้า 124)

พ.ศ. 2563

ผด.02

พ.ศ. 2564
โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแสง  อ ำเภอประจนัตคำม  จงัหวัดปรำจนีบุรี

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ
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ยทุธศำสตร์ที ่ 1  ยทุธศำสตร์ด้ำนเมืองน่ำอยู่

 - แผนงำนกำรศึกษำ(ด้ำนสงัคม กำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม สำธำรณสขุ และกำรกีฬำ)

ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หน่วย

ที่ (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑๙ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็น เป็นค่าใช้จ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ 100,000.00       อบต. หนองแสง ส านักปลัด

ประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินรางวลั ประจ าปี) ส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น 100,000.00       กองคลัง

 - จ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แกค่ณะกรรมการงานจ้าง 30,000.00        กองการศึกษา

ท่ีปรึกษา คณะกรรมการจัดซ้ือหรือจัดจ้าง 30,000.00        กองช่าง

 คณะกรรมการ ตรวจการจ้างงานกอ่สร้างและผู้คุม

งานกอ่สร้าง

 - เพือ่จ่ายเป็นค่าคอบแทนให้บุคคลหรือคณะกรรม

การจัดซ้ือจัดจ้างของพนักงานอบต.หนองแสง

(ข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2564 หน้า 77,95,110,126)

๒๐ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เป็นค่าใช้จ่ายค่าการบริหารสถานศึกษา 270,550.00       อบต.หนองแสง กองการศึกษา

สถานศึกษา (ข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2564   หน้า 117    

แผนพฒันท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

ล าดับท่ี 17 หน้า 136)  

 

21 โครงการพฒันาความรู้และทักษะการดูแล เป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการพฒันา 15,000.00 อบต.หนองแสง กองการศึกษา

เด็กกอ่นวนัเรียนแกพ่อ่แม ่ผู้ปกครอง ความรู้และทักษะการดูแลเด็กกอ่นวนัเรียนแกพ่อ่แม่    

หรือครูผู้ดูแลเด็กและเด็กในศูนย์พฒันา ผู้ปกครอง หรือครูผู้ดูแลเด็กและเด็กใน

เด็กเล็ก ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  

(ข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2564   หน้า 119

แผนพฒันท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

ล าดับท่ี 4 หน้า 134)

๒๒ โครงการวนัเด็กแห่งชาติ เป็นค่าใช้จ่ายด าเนินการโครงการวนัเด็กแห่งชาติ 80,000.00        อบต.หนองแสง กองการศึกษา

ประจ าปี 2564 (ข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2564   หน้า 119

แผนพฒันท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

ล าดับท่ี 11 หน้า 135)

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแสง  อ ำเภอประจนัตคำม  จงัหวัดปรำจนีบุรี

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรมโครงกำร/กิจกรรม

ผด.02
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ยทุธศำสตร์ที ่ 1  ยทุธศำสตร์ด้ำนเมืองน่ำอยู่

-  แผนงำนสำธำรณสขุ(ด้ำนสงัคม กำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม สำธำรณสขุ และกำรกีฬำ) 

ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หน่วย

ที่ (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๒๓ โครงการส่งเสริมพฒันาการและการเรียน เป็นค่าใช้จ่ายค่าด าเนินการโครงการส่งเสริม 15,000.00        อบต.หนองแสง กองการศึกษา

รู้ในเด็กแรกเกดิ เด็กเล็กกอ่นวยัเรียน พฒันาการและการเรียนรู้ในเด็กแรกเกดิ 

เด็กเล็กกอ่นวยัเรียน

(ข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2564   หน้า 119

แผนพฒันท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

ล าดับท่ี 3 หน้า 133)

๒๔ โครงการอาหารเสริม(นม) เพือ่จ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการอาหารเสริม(นม) 295,097.00       อบต.หนองแสง กองการศึกษา

(ข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2564   หน้า 120

แผนพฒันท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

ล าดับท่ี 2 หน้า 133)

๒๕ โครงการส่งเสริมป้องกนัควบคุมโรคติดต่อ เป็นค่าใช้จ่ายด าเนินการโครงการส่งเสริมป้องกนั 50,000.00        อบต.หนองแสง ส านักปลัด

ประจ าปี 2564 และควบคุมโรคติดต่อ ประจ าปี 2564 

(ข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2564   หน้า 122

แผนพฒันท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

ล าดับท่ี 4 หน้า 138)

26 48,000.00        อบต.หนองแสง ส านักปลัด

ผด.02

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแสง  อ ำเภอประจนัตคำม  จงัหวัดปรำจนีบุรี
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564

เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการสัตวป์ลอด
โรคคนปลอดภัย จากพษิสุนัขบ้า  ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟา้จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  อคัรราชกมุารี กรมพระ
ศรีสวางควฒันวรขัตติยราชนารี
(ข้อบัญญัติฯ พ.ศ.2564 หน้า 123   แผนพฒันา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ล าดับท่ี 12 หน้า 142)

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการสัตวป์ลอดโรคคนปลอดภัย 
จากพษิสุนัขบ้า  ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟา้จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  
อคัรราชกมุารี กรมพระศรี
สวางควฒันวรขัตติยราชนารี



แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง หน้า|11 
 

 

ยทุธศำสตร์ที ่ 1  ยทุธศำสตร์ด้ำนเมืองน่ำอยู่

 -  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (ด้ำนสงัคม กำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม สำธำรณสขุ และกำรกีฬำ) 

ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หน่วย

ที่ (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๒๗ โครงการวนัเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจัดกจิกรรมวนัเฉลิม 20,000.00        อบต.หนองแสง ส านักปลัด

พระบามสมเด็จพระปรเมนทรรามาธบิดี พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ  -จัดงานซ่ึงแสดงถึงความส าคัญของสถาบันชาติ

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาสนา พระมหากษตัย์ เป็นค่าจัดงานทิพระเกยีรติ

พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ฯลฯ 

(ข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2564   หน้า 135

แผนพฒันท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565

ล าดับท่ี 2 หน้า 142)

๒๘ โครงการวนัเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจัดกจิกรรมวนัเฉลิม 20,000.00        อบต.หนองแสง ส านักปลัด

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกต์ิิพระบรมราชินี พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกต์ิิ 

นาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง  -จัดงานซ่ึงแสดงถึงความส าคัญของสถาบันชาติ

ศาสนา พระมหากษตัย์ การถวายความจงรักษภักดี

เป็นค่าจัดงานเทิดพระเกยีรติพระพนัปีหลวง ฯลฯ 

(ข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2564   หน้า 135

แผนพฒันท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565

 ล าดับท่ี1 หน้า 142)

๒๙ โครงการเสริมสร้างความจงรักภัคดี เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกจิกรรมเสริมสร้างความ 20,000.00        อบต.หนองแสง ส านักปลัด

ต่อชาติและความจงรักภักดีต่อสถาบัน จงรักภักดีต่อชาติและความจงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษตัริย์ พระมหากษตัริย์   และค่าใช้จ่ายอืน่ๆท่ีจ าเป็นและ

เกีย่วข้อง เช่นสถานท่ีจัดงาน ค่าตกแต่งสถานทีฯ่ลฯ

(ข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2564   หน้า 136

แผนพฒันท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565

ล าดับท่ี5 หน้า 143)

ผด.02

โครงกำร/กิจกรรม

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแสง  อ ำเภอประจนัตคำม  จงัหวัดปรำจนีบุรี

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง หน้า|12 
 

 

ยทุธศำสตร์ที ่ 1  ยทุธศำสตร์ด้ำนเมืองน่ำอยู่

-  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (ด้ำนสงัคม กำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม สำธำรณสขุ และกำรกีฬำ) 

ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หน่วย

ที่ (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๓๐ โครงการจัดงานวนัผู้สูงอายุ เป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวนัผู้สูงอายุ  เพือ่เพิม่ 150,000.00       อบต.หนองแสง ส านักปลัด

ศักยภาพผู้สูงอายุและเตรียมพร้อมในการเข้าสู่สังคม

ผู้สูงอายุเพือ่ให้ผู้สูงอายุมคีวามรู้ในการพฒันาตนเอง

 และเข้ามามส่ีวนร่วมในการพฒันาท้องงถิ่น

-จัดกจิกรรมยกย่องเชิดชูเกยีรติผู้สูงอายุ

(ข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2564   หน้า 136

แผนพฒันท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565

ล าดับท่ี 11 หน้า 145)

๓๑ โครงการจัดเวทีประชาคมหมูบ่้านและ เป็นค่าใช้จ่ายจัดเวทีประชุมหมูบ่้านภายในต าบล 11,000.00        อบต.หนองแสง ส านักปลัด

ต าบล ในการร่วมคิดร่วมท าร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบ

ร่วมรับประโยชน์ร่วมกนัแกป้ัญหา ปรึกษาหารือ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพือ่แกป้ัญหาส าหรับการ

พฒันาท้องถิ่น(ข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2564  หน้า 136

แผนพฒันท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565

ล าดับท่ี 12 หน้า 145)

๓๒ โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกจิกรรมอบรมการด าเนิน 13,000.00        อบต.หนองแสง ส านักปลัด

ต้ังครรภ์ไมพ่ร้อมในวยัรุ่น โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการต้ังครรภ์ไม่

พร้อมในวยัรุ่น(ข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2564  หน้า 136

แผนพฒันท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565

ล าดับท่ี 19 หน้า 147)

ผด.02

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแสง  อ ำเภอประจนัตคำม  จงัหวัดปรำจนีบุรี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง หน้า|13 
 

 

ยทุธศำสตร์ที ่ 1  ยทุธศำสตร์ด้ำนเมืองน่ำอยู่

-  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (ด้ำนสงัคม กำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม สำธำรณสขุ และกำรกีฬำ) 

ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หน่วย

ที่ (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๓๓ โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกนัและ 30,000.00        อบต.หนองแสง ส านักปลัด

ยาเสพติด แกไ้ขปัญหายาเสพติด

(ข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2564  หน้า 137

แผนพฒันท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565

ล าดับท่ี 20 หน้า 148)

๓๔ โครงการพฒันาคุณภาพชีวติผู้ป่วยเอดส์ เป็นค่าใช้จ่ายด าเนินโครงการพฒันาคุณภาพชีวติ 13,000.00        อบต.หนองแสง ส านักปลัด

ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัว/ผู้มรีายได้ ผู้ป่วยเอดส์/ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัว/ผู้มรีายได้

น้อยและไร้ท่ีพึง่ น้อยและไร้ท่ีพึง่ (ข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2564

หน้า 137  แผนพฒันท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565

ล าดับท่ี 7 หน้า 144)

๓๕ โครงการพฒันาศัยกภาพกลุ่มสตรีต าบล เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพฒันาศักยภาพ 13,000.00        อบต.หนองแสง ส านักปลัด

หนองแสง กลุ่มสตรีต าบลหนองแสง

(ข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2564  หน้า 137

แผนพฒันท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565

ล าดับท่ี 17 หน้า 147)

๓๖ โครงการพฒันาศักยภาพพนักงานส่วน เป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพฒันาศักยภาพ 20,000.00        อบต.หนองแสง ส านักปลัด

ต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง

(ข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2564  หน้า 137

แผนพฒันท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565

ล าดับท่ี 14  หน้า 146)

พ.ศ. 2564

ผด.02

พ.ศ. 2563

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแสง  อ ำเภอประจนัตคำม  จงัหวัดปรำจนีบุรี



แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง หน้า|14 
 

 
 
 
 
 

ยทุธศำสตร์ที ่ 1  ยทุธศำสตร์ด้ำนเมืองน่ำอยู่

-  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน(ด้ำนสงัคม กำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม สำธำรณสขุ และกำรกีฬำ)

ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หน่วย

ที่ (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๓๗ โครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพป 82,000.00        อบต.หนองแสง ส านักปลัด

ชีวติของผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้ด้อยโอกาส ชีวติของผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ท่ีพึง่

คนไร้ท่ีพึง่ (ข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2564  หน้า 138

แผนพฒันท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565

ล าดับท่ี 6  หน้า 144

๓๘ โครงการอบรมเด็กและเยาวชนร่วมใจ เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมเด็กและ 130,000.00       อบต.หนองแสง ส านักปลัด

ต้านภัยยาเสพติด เยาวชนร่วมใจต้านยาเสพติดให้ความรู้เกีย่วกบั

ภัยยาเสพติด

(ข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2564  หน้า 138

แผนพฒันท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565

ล าดับท่ี 15  หน้า 146

๓๙ โครงการออกหน่วยบริการเคล่ือนท่ี เป็นค่าใช้จ่ายด าเนินโครงการออกกหน่วยบริการ 5,000.00          เขตพืน้ท่ี ส านักปลัด

พบประชาชน เคล่ือนท่ีพบปะประชาชน ในการให้บริการประชาชน  อบต. หนองแสง

นอกสถานที ่ และหน่วยงาน

(ข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2564  หน้า 138 ราชการอืน่ท่ี

แผนพฒันท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 จัดกจิกรรม

ล าดับท่ี 13  หน้า 146

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ. 2563

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

ผด.02

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแสง  อ ำเภอประจนัตคำม  จงัหวัดปรำจนีบุรี
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ยทุธศำสตร์ที ่ 1  ยทุธศำสตร์ด้ำนเมืองน่ำอยู่

-  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (ด้ำนสงัคม กำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม สำธำรณสขุ และกำรกีฬำ) 

ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หน่วย

ที่ (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๔๐ โครงการแข่งขันกฬีาสานสัมพนัธก์ านัน เป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการแข่งขันกฬีา 30,000.00        สนามกฬ๊า กองการศึกษา

ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ สานสานสัมพนัธก์ านัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครอง อบต.เกาะลอย

ต้านภัยยาเสพติด ส่วนท้องถิ่นต้านภัยยาเสพติด อ.ประจันตคาม

(ข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2564  หน้า 139

แผนพฒันท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565

ล าดับท่ี 1  หน้า 154
๔๑ โครงการแข่งขันกฬีาภายในต าบล เป็นค่าใช้จ่ายจัดงานแข่งขันกฬีาภายในต าบล 150,000.00       เขตพืน้ท่ี กองการศึกษา

หนองแสง หนองแสง เชื่อมความสัมพนัธร์ะหวา่ง อบต. หนองแสง

อบต. หนองแสงกบัผู้น าท้องท่ีและชุมชน

(ข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2564  หน้า 140

แผนพฒันท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565

ล าดับท่ี 2  หน้า 154)

๔๒ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 90,000.00        บริเวณโดยรอบ กองการศึกษา

และกจิกรรมเนื่องด้วยเทศกาลวนัลอยกระทง อบต. หนองแสง

(ข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2564  หน้า 140

แผนพฒันท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565

ล าดับท่ี 4  หน้า 155)

๔๓ โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 100,000.00       อบต. หนองแสง กองการศึกษา

ต าบลหนองแสง ต าบลหนองแสง

(ข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2564  หน้า 140

แผนพฒันท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565

ล าดับท่ี 3  หน้า 155)

๔๔ โครงการหล่อเทียนและถวายเทียน เป็นค่าใช้จ่ายในการหล่อเทียนและถวายเทียน 30,000.00        เขตพืน้ท่ี กองการศึกษา

พรรษา พรรษา(ข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2564  หน้า 140 อบต.หนองแสง

แผนพฒันท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565

ล าดับท่ี 5  หน้า 155)

พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแสง  อ ำเภอประจนัตคำม  จงัหวัดปรำจนีบุรี

ผด.02

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ. 2563

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564
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ยทุธศำสตร์ที ่1 ยทุธศำสตร์ด้ำนเมืองน่ำอยู่

-  แผนงำนงบกลำง (ด้ำนสงัคม กำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม สำธำรณสขุ และกำรกีฬำ) 

ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หน่วย

ที่ (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๔๕ เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพือ่จ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่ 36,000.00 ผู้ป่วยเอดส์ ส านักปลัด

มสิีทธิ์ได้รับเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ในเขตพืน้ท่ี 

วา่ด้วยค่าใช้จ่ายเพือ่ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ

หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560

(ข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2564  หน้า 151

แผนพฒันท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565

ล าดับท่ี 3  หน้า 151)

๔๖ เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ เพือ่จ่ายเป็นเงินเบีย้ยังชีพให้แกผู้่สูงอายุท่ีมสิีทธิ 5,067,600.00 ผู้สูงอายุ ส านักปลัด

รับเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบฯ ในเขตพืน้ท่ี

ตามหนังสือ ท่ีมท 0810.6/ว2927 ลงวนัท่ี 25 อบต. หนองแสง

25 ก.ค.62 (ข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2564  หน้า 150

แผนพฒันท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565

ล าดับท่ี 1 หน้า 151)

๔๗ เบีย้ยังชีพคนพกิาร เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดสวสัดิการเบีย้ความพกิารให้แก่ 1,017,600.00 คนพกิาร ส านักปลัด

คนพกิารท่ีมสิีทธรัิบเงินเบีย้ความพกิารตามระเบียบฯ ในเขตพืน้ท่ี

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่าย อบต. หนองแสง

เพือ่ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีขององค์

กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560

(ข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2564  หน้า 151

แผนพฒันท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565

ล าดับท่ี 2  หน้า 151)

๔๘ เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกนัสังคม ในอตัรา 150,000.00 อบต. หนองแสง ส านักปลัด

ร้อยละ 5 ตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ 

ก.อบต. ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0809.5/ว 9 ลว 22 ม.ค.

57 และพระราชบัญญัติประกนัสังคม พ.ศ.2553

และหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแสง  อ ำเภอประจนัตคำม  จงัหวัดปรำจนีบุรี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ผด.02



แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง หน้า|17 
 

 

ยทุธศำสตร์ที ่1 ยทุธศำสตร์ด้ำนเมืองน่ำอยู่

-  แผนงำนงบกลำง (ด้ำนสงัคม กำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม สำธำรณสขุ และกำรกีฬำ) 

ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หน่วย

ที่ (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ต่อ)เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0809.5/ว 81 ลว 10 ก.ค. 57

(ข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2564  หน้า 149

แผนพฒันท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565

 ล าดับท่ี 5  หน้า 152)

49 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน กรณีลูกจ้าง 10,000.00        อบต.หนองแสง ส านักปลัด

ประสบอนัตราย เจ็บป่วยหรือสูญหาย

ตามหนังสือด่วนมาก ท่ีมท 0808.2/ว3886

ลงวนัท่ี 28 ม.ิย.62  และพรบ.เงินทดแทน (ฉบับที่

2) พ.ศ.2561 (ข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2564 หน้า150

แผนพฒันท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565

ล าดับท่ี 11 หน้า 153)

๕๐ ส ารองจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชน 100,000.00 ในเขตพืน้ที่ ส านักปลัด

กรณีประสบสาธารณภัยหรือบรรเทาปัญหาความ อบต. หนองแสง

เดือดร้อนของประชาชนท่ีไมอ่าจคาดการณ์ได้ โดย

ส่วนรวมและอยู่ในอ านาจหน้าท่ี อบต.

(ข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2564  หน้า 152
แผนพฒันท้องถิ่น พ.ศ. 61-65 ล าดับท่ี 6  หน้า 152)

๕๑ เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จข้าราชการ เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 164,743.00 อบต.หนองแสง ส านักปลัด

ท้องถิ่น (กบท)   ราชการส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบฯ

(ข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2564  หน้า 152
แผนพฒันท้องถิ่น พ.ศ. 61-65 ล าดับท่ี 7  หน้า 152)

52 รายจ่ายตามข้อผูกพนั เพือ่จ่ายเป็นเงินสบทบกองทุนหลักประกนัสุขภาพ 70,000.00 อบต.หนองแสง ส านักปลัด

ในระดับท้องถิ่นหรือในพืน้ท่ีองค์การบริหารส่วน

ตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด มท.0891.3/ว1110

ลว. 3 เม.ย.60 (ข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2564 หน้า153

แผนพฒันท้องถิ่น พ.ศ. 61-65 ล าดับท่ี 4  หน้า 152)

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแสง   อ ำเภอประจนัตคำม  จงัหวัดปรำจนีบุรี

ผด.02

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
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ยทุธศำสตร์ที ่1 ยทุธศำสตร์ด้ำนเมืองน่ำอยู่

 - แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป (ด้ำนกำรเมืองกำรปกครองและบริหำร)

ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หน่วย

ที่ (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๕๓ ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังผู้บริหาร เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิน่ 500,000.00       อบต. หนองแสง ส านักปลัด

ท้องถิน่และสมาชิกสภาท้องถิน่ และสมาชิกสภาท้องถิน่ เช่น ค่าวสัดุอปุกรณ์

ค่าตอบแทน คณะกรรมการการเลือกต้ัง

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแสง  อ ำเภอประจนัตคำม  จงัหวัดปรำจนีบุรี

โครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ. 2564

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ. 2563
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ยทุธศำสตร์ที ่1 ยทุธศำสตร์ด้ำนเมืองน่ำอยู่

-  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน ด้ำนควำมสงบเรียบร้อย ควำมปลอดภัยในชีวิต และทรัพยส์นิ

ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หน่วย

ที่ (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๕๔ โครงการซักซ้อมแผนป้องกนัและ เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการซักซ้อม 35,000.00        อบต.หนองแสง ส านักปลัด

บรรเทาสาธารณภัย ประจ าปี 2564 แผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย

(ข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2564  หน้า 105

แผนพฒันท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565

ล าดับท่ี 4  หน้า 131)

๕๕ โครงการป้องกนัและลดอบุัติเหตุทางถนน เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการป้องกนัและ 15,000.00        อบต.หนองแสง ส านักปลัด

ช่วงเทศกาลปีใหม ่ประจ าปี 2564 ลดอบุัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลลปีใหม ่

(ข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2564  หน้า 105

แผนพฒันท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565

ล าดับท่ี 1  หน้า 130)
๕๖ โครงการป้องกนัและลดอบุัติเหตุทาง เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกนัและลด 15,000.00        อบต.หนองแสง ส านักปลัด

ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี อบุัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

2564 (ข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2564  หน้า 106

แผนพฒันท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565

ล าดับท่ี 2  หน้า 130)

โครงกำร/กิจกรรม

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแสง  อ ำเภอประจนัตคำม  จงัหวัดปรำจนีบุรี

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ. 2564

ผด.02

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563



แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง หน้า|20 
 

 
 
 
 
 
 
 

ยทุธศำสตร์ที ่2 ยทุธศำสตร์ด้ำนภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน

-แผนงำนกำรเกษตร  (ด้ำนเศรษฐกิจ)
ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หน่วย

ที่ (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๕๗ โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรักน้ า รักป่า 30,000.00        หมูท่ี่ 1 และ ส านักปลัด

รักษาแผ่นดิน เช่น ค่าสถานที ่ค่าอาหาร ค่าวสัดุ หมูท่ี ่4

ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าจ้างเหมา เป็นต้น ต.หนองแสง

(ข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2564   หน้า 147

แผนพฒันท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565

ล าดับท่ี4 หน้า 158)

๕๘ โครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชือนัเนื่อง เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอนุรรรักษ์ 15,000.00        อบต.หนองแสง ส านักปลัด

มาจากพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐา พนัธกุรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชด าริฯ เช่น

ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ค่าจัดตกแต่งสถานท่ี ค่าเช่าหรือค่าบริการ ค่าวสัดุ

สยามบรมราชกมุารี (อพ.สธ.) อปุกรณ์ ค่าจ้างเหมา เป็นต้น 

(ข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2564   หน้า 148

แผนพฒันท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565

ล าดับท่ี3 หน้า 158)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแสง  อ ำเภอประจนัตคำม  จงัหวัดปรำจนีบุรี
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564

ผด.02
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ยทุธศำสตร์ที ่3 ยทุธศำสตร์ด้ำนวิถีชีวิตพอเพียง

  -แผนงำนกำรเกษตร (ด้ำนเศรษฐกิจ) 

ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หน่วย

ที่ (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๕๙ โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตาม เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินงานตาม 15,000.00        อบต. หนองแสง ส านักปลัด

หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

เช่น การฝึกอบรมส่งเสริมการเกษตรผสมผสาน

เกษตรอนิทรีย์ และเกษตรด้านอืน่ๆ การจัดกจิกรรม

(ข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2564   หน้า 148

แผนพฒันท้องถิน่ พ.ศ. 2561-2565

ล าดับที ่5 หน้า 159)

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแสง  อ ำเภอประจนัตคำม  จงัหวัดปรำจนีบุรี

ผด.02



แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง หน้า|22 
 

 

 - แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 

ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หน่วย

ที่ (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๖๐ ครุภัณฑ์ส านักงาน 1. ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก จ านวน 5 ตู้ 29,000.00        ส านักงาน ส านักปลัด

(ไมม่ใีนบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) อบต.หนองแสง
(ข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2564 หน้า 88
แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
ล าดับท่ี 27 หน้า175)
2. เกา้อีท้ างาน (เจ้าหน้าท่ี)   จ านวน 3ตัว 11,100.00        ส านักงาน กองคลัง
ขนาดไมน่้อยกวา่ 60x70x100ซม. อบต.หนองแสง
(ไมม่ใีนบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2564 หน้า 101
แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
ล าดับท่ี 65 หน้า 180)
3.โต๊ะท างานเหล็ก (เจ้าหน้าท่ี) จ านวน 3 ตัว 24,000.00        ส านักงาน กองคลัง
โดยมลัีกษณะ อบต.หนองแสง
 1.ท าจากแมเ่หล็กแผ่นพบัขึ้นรูปพน่สี
 2.ขนาดไมน่้อยกวา่ 102x65x75ซม.
 3.มกีระจกปูหน้าโต๊ะ
 4. ม4ีล้ินชัก 
(ไมม่ใีนบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2564 หน้า 102
แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
ล าดับท่ี 66 หน้า 180)
4. ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) จ านวน 5 ตู้ 27,500.00        ส านักงาน กองคลัง
ตู้ละ 5,500 บาท  มลัีกษณะดังนี้ อบต.หนองแสง
  1. มมีอืจับชนิดบิด
  2.มแีผ่นชั้นปรับ
  3.ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์อตุสาหกรรม(มอก.)
(ต้ังราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ 2561)
(ข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2564 หน้า 104 แผนพฒันา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565   ล าดับท่ี39หน้า177

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแสง  อ ำเภอประจนัตคำม  จงัหวัดปรำจนีบุรี
ผด.02/1



แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง หน้า|23 
 

 

 - แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 

ล ำดับ งบประมำณ สถำนที่ หน่วย
ที่ (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

61 ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 5. เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า 15,600.00        ส านักงาน ส านักปลัด
(18หนา้/นาที)จ านวน 6 เคร่ือง เคร่ืองละ 2,600บาท อบต.หนองแสง
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม)(ข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2564 หน้า 89
แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
ล าดับท่ี 28 หน้า175)
6. เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า 7,800.00          ส านักงาน กองคลัง
(18หน้า/นาที)จ านวน 3 ชุด ชุดละ 2,600บาท อบต.หนองแสง
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม)(ข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2564 หน้า 89
แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
ล าดับท่ี 28 หน้า175)
7. เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับใช้ในส านักงาน 51,000.00        ส านักงาน กองคลัง
(จอขนาดไมน่้อยกวา่ 19 นิ้ว )จ านวน 3 เคร่ือง อบต.หนองแสง
เคร่ืองละ 17000 บาท
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม)(ข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2564 หน้า 100

แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 

ล าดับท่ี 37 หน้า177)

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแสง  อ ำเภอประจนัตคำม  จงัหวัดปรำจนีบุรี
ผด.02/1

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564


