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แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                            หนา้  ๑ 
 

ค าน า 
    
     องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2563 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน และอนุมัติโดยนายอ าเภอเมืองตราด 
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน เรื่องประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ลงวันที่   
26 กันยาน 2562 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 และเพื่อให้การปฏิบัติบรรลุ
วัตถุประสงค์ และมีความชัดเจนในการด าเนินการ จึงต้องมีการจัดท าแผนด าเนินงานข้ึน โดยมีขั้นตอนคือ 
    1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่
ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถ่ิน 
    2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่ วันที่ประกาศ 
เพื่อให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
    แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในปีงบประมาณนั้น  
    หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนด าเนินงานฉบับนี้จะสามารถน าโครงการที่อยู่ที่แผนพัฒนาท้องถ่ิน และ
เกี่ยวเนื่องในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน ได้อย่างทั่วถึง 
   
 
 
                   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



       
    

 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                            หนา้  ๒ 
 

สารบญั 
 

เรือ่ง  หนา้ 
   
ค าน า  1 
สารบัญ  2 
   
สว่นที ่๑ บทน า  
 1. หลักการและเหตุผล 3 
 ๒. วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 3 
 ๓. ข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 4 
 ๔. ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 4 
   
สว่นที ่๒ บญัชโีครงการ/กจิกรรม    
 - บัญชีสรุปโครงการพฒันาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ  

(แบบ ผด 01) 
6 

 - บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 
(แบบ ผด 02) 
- บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ท้องถ่ิน (แบบ ผด 02/1) 
 
 

8 
 

21 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



       
    

 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                            หนา้  ๓ 
 

 สว่นที ่๑ 
บทน า 

…………………………………………………… 
1. หลกัการและเหตผุล 
  เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ตามหมวด ๕       ข้อ 
๒๖ การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้                     (๑) 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน (๒) คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถ่ินประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ 
ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทั่ว
กันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ “แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงิน
สะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและการ
แก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถ่ิน”   
  ภายใต้ระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ข้ึน เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประจ าปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ให้มีความชัดเจนในการปฏิบตัิ
มากข้ึน มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/
โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากข้ึน  

๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
  (๑)  เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประจ าปีงบประมาณ 
  (๒)  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองโสน ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 
  (๓)  เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของ
แผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมาก
ข้ึน 

 

 

 



       
    

 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                            หนา้  ๔ 
 

๓.  ขัน้ตอนการจดัท าแผนการด าเนนิงาน 

   ขั้นตอนที ่๑ ขั้นตอนการจดัท ารา่งแผนฯ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินรวบรวม
แผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  
  ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผนฯ คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนการ
ด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถ่ินประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน   

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนการ
ด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ทั้งนี ้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงาน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย
สามสิบวัน  
  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเตมิ งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในปีงบประมาณนั้น   

“การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผูบ้รหิารทอ้งถ่ิน”  
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 มรีายละเอยีดเคา้โครงการดงันี ้
   สว่นที ่ ๑ บทน า ประกอบดว้ย 

๑.  หลักการและเหตผุล 
๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
๓.  ข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
๔.  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

สว่นที ่ ๒   บญัชโีครงการ/กจิกรรม  ประกอบดว้ย 
๑.  บัญชีสรปุจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑)   
๒.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒) 
3.  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ฯ (แบบ ผด 02/1) 

๔. ประโยชนข์องแผนการด าเนนิงาน 
  (๑) ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมาข้ึนท าให้
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 

(๒) ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(๓) ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลท าให้การติดตามและประเมินผล

เมื่อสิ้นปีมีความสะดวก  รวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
(๔) ใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไป

อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

แบบ ผด. ๐๑ 



           

 

 
       แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                                                                                                            หนา้ ๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่  ๒    
บญัชโีครงการ/กจิกรรม   



           

 

 
       แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                                                                                                            หนา้ ๖ 

 

บญัชสีรปุโครงการพฒันาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวัดตราด 

 
ยทุธศาสตร ์

จ านวนโครงการที่
ด าเนนิการ 

คดิเปน็รอ้ยละของ
โครงการทัง้หมด 

จ านวนงบประมาณ คดิเปน็รอ้ยละของ
งบประมาณทัง้หมด 

หนว่ยงานรบัผดิชอบ 

1.การพฒันาคณุภาพชีวติและสงัคมอยูด่มีสีขุ 
    1.1 แผนงานงบกลาง 
    1.2 แผนงานการศึกษา 
    1.3 แผนงานสาธารณสุข 
    1.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  
และนันทนาการ 
    1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
3 
2 
2 
3 
 

1 

 
10.34 
6.90 
6.90 

10.34 
 

3.45 

 
9,536,400 
502,463 
100,000 
90,000 

 
150,000 

 
70.69 
3.72 
0.74 
0.67 

 
1.11 

 
ส านักปลัดฯ 

กองการศึกษา 
กองสาธารณสุขฯ 
กองการศึกษา 

 
ส านักปลัดฯ 

รวม 11 37.93 10,378,863 76.93  
2. การพฒันาเศรษฐกจิ การทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ 
และรกัษส์ิง่แวดลอ้ม 
    2.1 แผนงานแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

 
 

2 

 
 

6.90 

 
 

100,000 

 
 

0.74 

 
 

ส านักปลัดฯ 

รวม 2 6.90 100,000 0.74  
3.เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชนและ
สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชน 
    3.1 แผนงานสาธารณสุข 

 
 

2 

 
 

6.90 

 
 

70,000 

 
 

0.52 

 
 

ส านักปลัดฯ/กอง
สาธารณสุข 

แบบ ผด. 01 



           

 

 
       แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                                                                                                            หนา้ ๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

รวม 2 6.90 70,000 0.52  
4.ดา้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
    4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
13 

 
44.83 

 
2,741,900 

 
20.32 

 
กองช่าง 

รวม 13 44.83 2,741,900 20.32  
5.ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการทีด่ ี
    5.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

 
1 

 
3.45 

 
200,000 

 
1.48 

 
กองคลงั 

รวม 1 3.45 200,000   1.48  
รวมทัง้สิน้ 39 100 14,306,619 100  



           

 

 
       แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                                                                                                            หนา้ ๘ 

 

บญัชจี านวนโครงการพฒันาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน 
1. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคณุภาพชีวติและสงัคมอยูด่มีสีขุ 
    1.1 แผนงานแผนงานงบกลาง 

ที ่
  

โครงการ 
  

รายละเอยีดของ
กจิกรรมทีม่ขีึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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. โครงการสร้าง
หลักประกันด้านราย
ได้แก่ผู้สูงอายุ 

จ่ายเป็นเงินส าหรับเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ จ านวน  
1,030 ราย  
จ านวน ๑๒ เดือน 

8,246,400 อบต. 
หนองโสน 

ส านักปลัดฯ             

2. โครงการสนับสนุนการ
เสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่คนพิการฯ 

จ่ายเป็นเงินสนับสนุนการ
เสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่คนพิการหรือ
ทุพพลภาพ จ านวน 120  
รายๆละ ๘00 บาท/
เดือน จ านวน 12 เดือน 

1,200,000 อบต. 
หนองโสน 

ส านักปลัดฯ             

3. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 

เป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่แพทย์
รับรองและท าการวินิจฉัย
แล้ว จ านวน 15 รายๆ
ละ 500 บาท/
เดือน จ านวน 12 เดือน 

90,000 อบต. 
หนองโสน 

ส านักปลัดฯ             

รวม 3 โครงการ  9,536,400               
 

แบบ ผด. 02 



           

 

 
       แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                                                                                                            หนา้ ๙ 

 

    1.2 แผนงานการศกึษา 
ที ่

  
โครงการ 

  
รายละเอยีดของ

กจิกรรมทีม่ขีึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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. จัดซ้ืออาหารเสริมนม จ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหาร
เสริม (นม) ให้แก่ 
 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 26 คน  
จ านวน 260 วัน 
 2. โรงเรียนวัดไทรทอง
จ านวน 212 คน  
จ านวน 260 วัน 
3. โรงเรียนบ้านปากคลอง
น้ าเชี่ยว  
จ านวน 19 คน  
จ านวน 260 วัน 

492,463 โรงเรียนใน
สังกัด อบต. 

กอง
การศึกษา 

            

2 โครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่  

กิจกรรมพานักเรียนใน
สังกัด ศพด. ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่ 
 

10,000 ศพด. 
อบต.  

หนองโสน 

กอง
การศึกษา 

            

รวม 2 โครงการ  502,463               
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 



           

 

 
       แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                                                                                                            หนา้ ๑๐ 

 

    1.3 แผนงานสาธารณสขุ 
ที ่

  
โครงการ 

  
รายละเอยีดของ

กจิกรรมทีม่ขีึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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. โครงการป้องกันควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า 

จัดอบรมและท าความ
เข้าใจเก่ียวกับพิษภัยโรค
พิษสุนัขบ้า และจัดซ้ือ
วัคซีนป้องกันฯ 

50,000  อบต. 
หนองโสน 

กอง
สาธารณสุข 

            

2. โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

จัดอบรมและท าความ
เข้าใจเก่ียวกับการป้องกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

50,000  อบต. 
หนองโสน 

กอง
สาธารณสุข 

            

รวม 2 โครงการ  100,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 



           

 

 
       แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                                                                                                            หนา้ ๑๑ 

 

     1.4 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 
ที ่

  
โครงการ 

  
รายละเอยีดของ

กจิกรรมทีม่ขีึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการแข่งขันกีฬา
ประจ าต าบล 

กีฬาประจ าต าบล 50,000 อบต. 
หนองโสน 

กอง
การศึกษา 

            

2. โครงการ "เด็กไทยสดใส 
ใส่ใจเรียนรู้" 

การแสดงความสามารถ
ของเด็ก, ให้ความรู้ 

30,000 อบต. 
หนองโสน 

กอง
การศึกษา 

            

3. โครงการจัดขบวน
บุปผาชาติร่วมงานวัน
ตราดร าลึก 

จัดตกแต่งรถเพื่อร่วม
ขบวนแห่ในงานวันตราด
ร าลึก 

10,000  บริเวณ
สนามหน้า
ศาลากลาง

จังหวัดตราด 

กอง
การศึกษา 

            

รวม 3 โครงการ  90,000               
 
    1.5 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน 

ที ่
  

โครงการ 
  

รายละเอยีดของ
กจิกรรมทีม่ขีึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 

- กิจกรรมให้ความรู้เชิง
วิชาการเก่ียวกับสุขภาพ 
- กิจกรรมศึกษาดูงานนอก
สถานที่ 

150,000 ตามความ
เหมาะสม 

ส านักปลัดฯ             

รวม 1 โครงการ  150,000               
 
 

แบบ ผด. 02 



           

 

 
       แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                                                                                                            หนา้ ๑๒ 

 

บญัชจี านวนโครงการพฒันาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน 
2. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกจิ การทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ และรกัษส์ิง่แวดลอ้ม 
    2.1 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน 

ที ่
  

โครงการ 
  

รายละเอยีดของ
กจิกรรมทีม่ขีึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพต าบลหนอง
โสน 

อบรมให้ความรู้และทักษะ
อาชีพให้แก่ประชาชน 
จ านวน ๘ ครั้ง 

50,000 อบต. 
หนองโสน 

ส านักปลัดฯ             

2 โครงการส่งเสริมการคัด
แยกขยะที่ต้นทาง 

อบรมให้ความรู้และจัดซ้ือ
อุปกรณ์เพื่อการคัดแยก
ขยะ 

50,000 อบต. 
หนองโสน 

กอง
สาธารณสุข 

            

รวม 2 โครงการ  100,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 



           

 

 
       แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                                                                                                            หนา้ ๑๓ 

 

บญัชจี านวนโครงการพฒันาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน 
3. ยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชนและสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชน 
    3.1 แผนงานสาธารสขุ 

ที ่
  

โครงการ 
  

รายละเอยีดของ
กจิกรรมทีม่ขีึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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. โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

จัดอบรมและท าความ
เข้าใจเก่ียวกับพิษภัยยา
เสพติด 

30,000  อบต. 
หนองโสน 

กอง
สาธารณสุข 

            

2. โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ 

-จัดท าป้ายรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ 
-จัดจุดบริการลดอุบัติเหตุ 

40,000 อบต. 
หนองโสน 

ส านักปลัดฯ             

รวม 2 โครงการ  70,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 



           

 

 
       แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                                                                                                            หนา้ ๑๔ 

 

บญัชจี านวนโครงการพฒันาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน 
4. ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
    4.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่
  

โครงการ 
  

รายละเอยีดของ
กจิกรรมทีม่ขีึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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. ก่อสร้างก าแพงกันดิน 
ซอยบ้านนายติ๊ก หมู่ที่ 1 

ก่อสร้างก าแพงกันดิน ซอยบ้าน
นายติ๊ก หมู่ที่ 1  
- ยาว 96.00 เมตร 
- สูง 1.75 เมตร                 
- พร้อมป้ายประชาสัม พันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย   
(ตามแบบแปลนที่ อบต.
ก าหนด) 

268,000 ซอยบ้าน
นายติ๊ก  
หมู่ที่ 1 

กองช่าง             

2. ก่อสร้างก าแพงกันดิน 
ตลาดริมน้ า-บ้านนาย
ประสาท  หมู่ที่ 8 

ก่อสร้างก าแพงกันดิน ตลาด
ริมน้ า – บ้านนายประสาท   
หมู่ที่ 8  
- ยาว 195 เมตร  
- สูง 1.75 เมตร   
- พร้อมป้ายประชาสัม พันธ์
โครงการ  จ านวน 1 ป้าย  
(ตามแบบแปลนที่ อบต.
ก าหนด) 

538,000 ตลาดริมน้ า-
บ้านนาย
ประสาท  
หมู่ที่ 8 

กองช่าง             

 
 

แบบ ผด. 02 



           

 

 
       แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                                                                                                            หนา้ ๑๕ 

 

ที ่
  

โครงการ 
  

รายละเอยีดของ
กจิกรรมทีม่ขีึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

3. ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
ข้างบ้านนายทักษิณ   
หมู่ที่ 7 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 
ข้างบ้านนายทักษิณ หมู่ที ่7 
- ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
- ยาว 70.00 เมตร  
- หนา 0.15 เมตร  
- หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 210 
ตารางเมตร   
- พร้อมป้ายประชาสัม พันธ์
โครงการ จ านวน  1  ป้าย 
(ตามแบบแปลนที่ อบต.
ก าหนด) 

118,800 ซอยข้างบ้าน
นายทักษิณ 

หมู่ที่ 7 

กองช่าง             

4. ก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยเทิดพระเกียรติ 3   
หมู่ที่ 4 

ก่อสร้าง ถนน คสล.  
ซอยเทิดพระเกียรติ 3  หมู่ที่ 4 
- ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
- ยาว 119.50 เมตร  
- หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 363  ตารางเมตร 
 - พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจ านวน  1  ป้าย  (ตาม
แบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) 

205,000 ซอยเทิด 
พระเกียรติ 

3   
หมู่ที่ 4 

กองช่าง             

 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 



           

 

 
       แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                                                                                                            หนา้ ๑๖ 

 

ที ่
  

โครงการ 
  

รายละเอยีดของ
กจิกรรมทีม่ขีึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

5. ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
พรงล าบิด 4 หมู่ที่ 3 

ก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยพรงล า
บิด 4 หมู่ที่ 3   
- ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
- ยาว 97.00 เมตร  
- หนา 0.15 เมตรหรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า  291  ตารางเมตร  
- พร้อมป้ายประชาสัม พันธ์
โครงการ จ านวน  1  ป้าย 

181,100 ซอยพรงล า
บิด 4  

หมู่ที่ 3 

กองช่าง             

6. ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
เพื่อนรัก 7  หมู่ที่ 5 

ก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยเพ่ือน
รัก 7 หมู่ที่ 5   
- ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
- ยาว 74.50 เมตร  
- หนา 0.15 เมตรหรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า  298  ตารางเมตร 
( ต า ม แ บ บ แ ป ล น ที่  อ บ ต .
ก าหนด) 

172,000 ซอยเพื่อน
รัก 7   

หมู่ที่ 5 

กองช่าง             

7. ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
ม่ิงขวัญ 2  หมู่ที่ 2 

ก่อสร้าง ถนน คสล.  
ซอยมิ่งชวัญ 2 หมู่ที่ 2   
- ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
- ยาว 152.00 เมตร  
- หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 608 ตารางเมตร   
- พร้อมป้ายประชาสัม พันธ์
โครงการจ านวน  1  ป้าย  
( ต า ม แ บ บ แ ป ล น ที่  อ บ ต .
ก าหนด) 

351,900 ซอยม่ิงขวัญ 
2   

หมู่ที่ 2 

กองช่าง             

 

แบบ ผด. 02 



           

 

 
       แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                                                                                                            หนา้ ๑๗ 

 

ที ่
  

โครงการ 
  

รายละเอยีดของ
กจิกรรมทีม่ขีึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

8. ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
สมบูรณ์ทรัพย์  หมู่ที่ 4 

ก่อสร้าง ถนน คสล.  
ซอยสมบูรณ์ทรัพย์ หมู่ที่ 4  
- ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
- ยาว 85.00 เมตร  
- หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 255  ตารางเมตร  
- พร้อมป้ายประชาสัม พันธ์
โครงการ จ านวน  1  ป้าย 
( ต า ม แ บ บ แ ป ล น ที่  อ บ ต .
ก าหนด) 

144,000 ซอยสมบูรณ์
ทรัพย์   
หมู่ที่ 4 

กองช่าง             

9 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
สุดใจ  หมู่ที่ 4 

ก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยสุดใจ  
หมู่ที่ 4  
- ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
- ยาว 89.50 เมตร  
- หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 268.50 ตาราง
เมตร   
- พร้อมป้ายประชาสัม พันธ์
โครงการ จ านวน  1  ป้าย 
( ต า ม แ บ บ แ ป ล น ที่  อ บ ต .
ก าหนด) 

151,000 ซอยสุดใจ  
หมู่ที่ 4 

กองช่าง             

 
 
 
 

แบบ ผด. 02 



           

 

 
       แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                                                                                                            หนา้ ๑๘ 

 

ที ่
  

โครงการ 
  

รายละเอยีดของ
กจิกรรมทีม่ขีึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

10 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
หลวงเทพ  หมู่ที่ 2 

ก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยหลวง
เทพ  หมู่ที่ 2  
- ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
- ยาว 52.00 เมตร  
- หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า  156  ตารางเมตร  
( ต า ม แ บ บ แ ป ล น ที่  อ บ ต .
ก าหนด) 

88,100 ซอยหลวง
เทพ   

หมู่ที่ 2 

กองช่าง             

11 ขยายถนน คสล. สายสระ
บัว-ปลายคลองน้ าเชี่ยว 
หมู่ที่ 5 

ขยายถนน คสล. สายสระบัว – 
ปลายคลองน้ าเช่ียว หมู่ที่ 5 
- ขนาดกว้างข้างละ 0.50 เมตร  
- ยาว  486.00 เมตร  
- หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 486  ตารางเมตร  
- พร้อมป้ายประชาสัม พันธ์
โครงการ จ านวน  1  ป้าย 
 ( ต ามแบบแปลนที่  อบต .
ก าหนด) 

328,000 สายสระบัว-
ปลายคลอง

น้ าเชี่ยว  
หมู่ที่ 5 

กองช่าง             

12 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
คสล. ซอยเฉลิมชนม์ - 
เฉลิมชัย หมู่ที่ 1 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.
ซอยเฉลิมชนม์-เฉลิมชัยหมู่ที่ 1  
-  มี พ้ืนที่ ไม่น้อยกว่ า  249 
ตารางเมตร  
- พร้อมป้ายประชาสัม พันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตาม
แบบแปลนที่ อบต. ก าหนด) 

161,000 ซอย 
เฉลิมชนม์ - 

เฉลิมชัย  
หมู่ที่ 1 

กองช่าง             

แบบ ผด. 02 



           

 

 
       แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                                                                                                            หนา้ ๑๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่
  

โครงการ 
  

รายละเอยีดของ
กจิกรรมทีม่ขีึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

13 จัดท าป้ายชื่อถนน/ซอย  
หมู่ที่ 7 

จัดท าป้ายถนน/ซอย  หมูท่ี่ 7  
จ านวน  10  ป้าย  (ตามแบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด) 

35,000 ถนน/ซอย    
หมู่ที่ 7 

กองช่าง             

รวม 13 โครงการ  2,741,900               

แบบ ผด. 02 



           

 

 
       แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                                                                                                            หนา้ ๒๐ 

 

บญัชจี านวนโครงการพฒันาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน 
5. ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการทีด่ ี
    5.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

ที ่
  

โครงการ 
  

รายละเอยีดของ
กจิกรรมทีม่ขีึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 าแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินฯ (ระยะที ่3) 
ครั้งที่ 4 

การด าเนินการโครงการจัดท า
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินฯ (ระยะที ่3)  
การส ารวจข้อมูลภาคสนามฯ  

200,000 อบต. 
หนองโสน 

กองคลัง             

รวม 1 โครงการ  200,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 



           

 

 
       แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                                                                                                            หนา้ ๒๑ 

 

บญัชจี านวนครภุณัฑส์ าหรบัทีไ่มไ่ดด้ าเนนิการตามโครงการพฒันาทอ้งถิน่ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน 
1. ประเภทครภุณัฑส์ านกังาน 
    1.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

ที ่
  

ครภุณัฑ ์
  

รายละเอยีด 
ของครภุณัฑ ์

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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. เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน 

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน  
(มีระบบฟอกอากาศ) เครื่องละ 
40,200 บาท จ านวน 5 เครื่อง 
เพ่ือติดตั้งอาคารอเนกประสงค์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
โสน  
(ร ายละ เ อี ยดตาม บัญชี ราคา
มาตรฐานครุ ภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ) 

201,000 อาคารเอนก 
ประสงค์ 
อบต. 

หนองโสน 

ส านักปลัดฯ             

2. ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.)  
จ านวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท 
 มีมือจับ ชนิดปิด มีแผ่นชั้นปรับ
ระดับ  3 ชิ้ น  มีคุณสมบัติตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม (มอก.)  
( รายละเ อียดตามบัญชี ร า ค า
มาตรฐานครุ ภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ) 

11,000 อบต. 
หนองโสน 

กองคลัง             

 

แบบ ผด. 02/1 



           

 

 
       แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                                                                                                            หนา้ ๒๒ 

 

2. ประเภทครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์
    2.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

ที ่
  

ครภุณัฑ ์
  

รายละเอยีด 
ของครภุณัฑ ์

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 เครื่องส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA 

เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA รายละเอียดตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
คอมพิวเตอร์ฯ กระทรวงดิจิทัลฯ 
ดังนี้  
- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อย
กว่า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อย
กว่า 15 นาที 

2,500 อบต. 
หนองโสน 

ส านักปลัดฯ             

2 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader) 

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนก 
ประสงค์ (Smart Card Reader) 
ราคา 700 บาท จ านวน 2 เครื่อง 
รวมทั้งสิ้น 1,400 บาท  
(รายละเอียดตามเกณฑ์ ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
คอมพิวเตอร์ฯ กระทรวงดิจิทัลฯ) 

1,400 อบต. 
หนองโสน 

ส านักปลัดฯ             

รวม 2 โครงการ  3,900               
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02/1 



           

 

 
       แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                                                                                                            หนา้ ๒๓ 

 

    2.2 แผนงานสาธารณสขุ 
ที ่

  
ครภุณัฑ ์

  
รายละเอยีด 
ของครภุณัฑ ์

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับประมวลผล 
แบบที่ 2 

เ ค รื่ อ ง คอม พิว เตอร์  ส า หรั บ
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จ านวน 1 เครื่อง  
(รายละเอียดตามเกณฑ์ ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
คอมพิวเตอร์ฯ กระทรวงดิจิทัลฯ) 

30,000 อบต. 
หนองโสน 

กอง
สาธารณสุข 

            

2 เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค ส าหรับงาน
ประมวลผล 

เ ค รื่ อ ง ค อม พิ ว เ ต อร์ โ น้ ต บุ๊ ค 
ส าหรับงานประมวลผล  
จ านวน 1 เครื่อง  
(รายละเอียดตามเกณฑ์ ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
คอมพิวเตอร์ฯ กระทรวงดิจิทัลฯ) 

22,000 อบต. 
หนองโสน 

กอง
สาธารณสุข 

            

3 เครื่องส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA 

เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA รายละเอียดตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
คอมพิวเตอร์ฯ กระทรวงดิจิทัลฯ 
ดังนี้  
- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อย
กว่า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อย
กว่า 15 นาที 

2,500 อบต. 
หนองโสน 

กอง
สาธารณสุข 

            

รวม 3 โครงการ  54,500               
 
 

แบบ ผด. 02/1 



           

 

 
       แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                                                                                                            หนา้ ๒๔ 

 

 
    2.3 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่
  

ครภุณัฑ ์
  

รายละเอยีด 
ของครภุณัฑ ์

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader) 

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนก 
ประสงค์ (Smart Card Reader) 
ราคา 700 บาท จ านวน 1 เครื่อง  
(รายละเอียดตามเกณฑ์ ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
คอมพิวเตอร์ฯ กระทรวงดิจิทัลฯ) 

700 อบต. 
หนองโสน 

กองช่าง             

รวม 1 โครงการ  700               
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       แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                                                                                                            หนา้ ๒๕ 

 

 
 
3. ประเภทครภุณัฑก์อ่สรา้ง 
     3.1 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

ที ่
  

ครภุณัฑ ์
  

รายละเอยีด 
ของครภุณัฑ ์

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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. เลื่อยยนต์ขนาดเล็ก เลื่อยยนต์ขนาดเล็ก จ านวน 1 
เครื่อง เป็นเงิน 12,000 บาท 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- น้ าหนัก 3.9 กิโลกรัม 
- ขนาดบาร์โซ่ 12 นิ้ว 
- 1 แรงม้า 
- เครื่อง 2 จังหวะ 
เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ จึงจัดซ้ือตามราคาที่
สืบได้ในท้องตลาด 

12,000 อบต. 
หนองโสน 

ส านักปลัดฯ             

รวม 1 โครงการ  12,000               
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4. ประเภทครภุณัฑก์ารเกษตร 
    4.1 แผนงานสาธารณสขุ 

ที ่
  

ครภุณัฑ ์
  

รายละเอยีด 
ของครภุณัฑ ์

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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. เครื่องพ่นยา แบบใช้
แรงดันของเหลว ชนิด
ตั้งพื้น 

เครื่ อง พ่นยา  แบบใช้แร ง ดั น
ของเหลว ชนิดตั้งพ้ืน ขนาดไม่
น้อยกว่า 3.5 แรงม้า  
จ านวน 1 เครื่อง 
ร ายละ เ อี ยดต าม บัญชี ร า ค า
มาตรฐานครุ ภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ ดังนี้ 
- ขนาด 3.5 แรงม้า 
   1) เป็นเครื่องพ่นยาชนิดตั้งพ้ืน 
   2) เครื่องยนต์เบนซิน 
   3) ขนาดเครื่องยนต์ที่ก าหนด
เป็นขนาดแรงม้าขั้นต่ า 
 

16,800 อบต. 
หนองโสน 

กอง
สาธารณสุข 

            

รวม 1 โครงการ  16,800               
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