
 

 

 

   
  
 

 

  
 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการด าเนนิงาน 
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แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ 2562 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                                 หนา้  ๑ 
 

ค าน า 
    
     องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2562 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน และอนุมัติโดยนายอ าเภอเมืองตราด 
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน เรื่องประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 ลงวันท่ี   
18 กันยาน 2561 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และเพื่อให้การปฏิบัติบรรลุ
วัตถุประสงค์ และมีความชัดเจนในการด าเนินการ จึงต้องมีการจัดท าแผนด าเนินงานขึ้น โดยมีข้ันตอนคือ 
    1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ท่ี
ด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 
    2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ท้ังนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่ วันท่ีประกาศ 
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
    แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ท่ีต้องด าเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  
    หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนด าเนินงานฉบับนี้จะสามารถน าโครงการท่ีอยู่ท่ีแผนพัฒนาท้องถิ่น และ
เกี่ยวเนื่องในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ได้อย่างท่ัวถึง 
   
 
 
                   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



       
    

 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ 2562 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                                 หนา้  ๒ 
 

     สารบญั  
 

เรือ่ง  หนา้ 
ค าน า  1 
สารบัญ  2 
สว่นที ่๑ บทน า 3 
 1. หลักการและเหตุผล 3 
 ๒. วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 3 
 ๓. ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 3 
 ๔. ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 4 
สว่นที ่๒ บญัชโีครงการ/กจิกรรม   5 
 - บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  

(แบบ ผด 01) 
6 

 - บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
(แบบ ผด 02) 
- บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น (แบบ ผด 02/1) 
 
 

8 
 

23 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



       
    

 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ 2562 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                                 หนา้  ๓ 
 

 ส่วนท่ี ๑ 
บทน ำ 

…………………………………………………… 
1. หลกัการและเหตผุล 
  เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ตามหมวด ๕       ข้อ 
๒๖ การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้                     (๑) 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ท้ังนี้ 
ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัว
กันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ “แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงิน
สะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อื่นๆ ท่ีต้องด าเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและการ
แก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”   
  ภายใต้ระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ี
ด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/
โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อส้ินปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น  

๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
  (๑)  เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ 
  (๒)  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองโสน ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
  (๓)  เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของ
แผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อส้ินปีงบประมาณมีความสะดวกมาก
ขึ้น 

๓.  ขัน้ตอนการจัดท าแผนการด าเนนิงาน 



       
    

 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ 2562 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                                 หนา้  ๔ 
 

   ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนการจัดท าร่างแผนฯ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวม
แผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่นๆ ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
  ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผนฯ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการ
ด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน   

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการ
ด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ท้ังนี้ ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงาน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย
สามสิบวัน  
  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ท่ีต้องด าเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น   

“การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”  
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 มรีายละเอยีดเคา้โครงการดงันี้ 
   สว่นที ่ ๑ บทน า ประกอบดว้ย 

๑.  หลักการและเหตุผล 
๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
๓.  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
๔.  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

สว่นที ่ ๒   บญัชโีครงการ/กจิกรรม  ประกอบดว้ย 
๑.  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบผด. ๐๑)   
๒.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบผด. ๐๒) 

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

(๒) ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(๓) ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลท าให้การติดตามและประเมินผล

เมื่อส้ินปีมีความสะดวก  รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
(๔) ใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไป

อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  
 
 

แบบ ผด. ๐๑ 
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ส่วนที่  ๒    
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม   
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บญัชีสรปุโครงการพฒันาทอ้งถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด 
 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการที่

ด าเนนิการ 
คิดเปน็รอ้ยละของ
โครงการทัง้หมด 

จ านวนงบประมาณ คิดเปน็รอ้ยละของ
งบประมาณทัง้หมด 

หนว่ยงานรบัผิดชอบ 

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

 
3 
1 
2 
2 
 

1 

 
7.69 
2.56 
5.13 
5.13 

 
2.56 

 
9,192,000 
534,619 
100,000 
40,000 

 
100,000 

 
64.25 
3.74 
0.70 
0.28 

 
0.70 

 
ส านักปลัดฯ 

กองการศึกษา 
กองสาธารณสุขฯ 
กองการศึกษา 

 
ส านักปลัดฯ 

รวม 9 23.08 9,966,619 69.66  
2. การพฒันาเศรษฐกิจ การทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ 
และรกัษส์ิง่แวดลอ้ม 
    2.1 แผนงานแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

 
 

1 

 
 

2.56 

 
 

50,000 

 
 

0.35 

 
 

ส านักปลัดฯ 

รวม 1 2.56 50,000 0.35  
3.เสรมิสร้างความเขม้แขง็ของชมุชนและ
สง่เสรมิการมีสว่นรว่มของประชาชน 
    3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
 

2 

 
 

5.13 
 

 
 

90,000 

 
 

0.63 

 
 

ส านักปลัดฯ/กอง
สาธารณสุข 

แบบ ผด. 01 
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รวม 2 5.13 90,000 0.63  
4.ด้านการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
    4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
26 

 
66.67 

 
4,000,000 

 
27.96 

 
กองช่าง 

รวม 26 66.67 4,000,000 27.96  
5.ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการที่ด ี
    5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
1 

 
2.56 

 
200,000 

 
1.40 

 
กองคลัง 

รวม 1 2.56 200,000 1.40  
รวมทัง้สิน้ 39  14,306,619   
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บญัชีจ านวนโครงการพฒันาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน 
1. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคณุภาพชวีติและสงัคมอยูด่ีมสีขุ 
    1.1 แผนงานแผนงานงบกลาง 

ที ่
  

โครงการ 
  

รายละเอยีดของ
กจิกรรมทีม่ขีึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

1. โครงการสร้าง
หลักประกันด้านราย
ได้แก่ผู้สูงอายุ 

จ่ายเป็นเงินส าหรับเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ จ านวน 996  
ราย จ านวน ๑๒ เดือน 

7,950,000 อบต. 
หนองโสน 

ส านักปลัดฯ             

2. โครงการสนับสนุนการ
เสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่คนพิการฯ 

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

1,152,000 อบต. 
หนองโสน 

ส านักปลัดฯ             

3. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 

เป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยโรคเอดส ์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  9,192,000               
 

แบบ ผด. 02 
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    1.2 แผนงานการศกึษา 
ที ่

  
โครงการ 

  
รายละเอยีดของ

กจิกรรมทีม่ขีึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

1. จัดซื้ออาหารเสริมนม จ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหาร
เสริม (นม) ให้แก ่
 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 35 คน  
จ านวน 260 วัน 
 2. โรงเรียนวัดไทรทอง
จ านวน 217 คน  
จ านวน 260 วัน 
3. โรงเรียนบ้านปากคลอง
น้ าเชี่ยว  
จ านวน 27 คน  
จ านวน 260 วัน 

534,619 
 

โรงเรียนใน
สังกัด อบต. 

กอง
การศึกษา 

            

รวม 1 โครงการ  9534,619               
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
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1.3 แผนงานสาธารณสขุ 
ที ่

  
โครงการ 

  
รายละเอยีดของ

กจิกรรมทีม่ขีึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

1. โครงการป้องกันควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า 

จัดอบรมและท าความ
เข้าใจเก่ียวกับพิษภัยโรค
พิษสุนัขบ้า 

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               
 
1.4 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 

ที ่
  

โครงการ 
  

รายละเอยีดของ
กจิกรรมทีม่ขีึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

1. โครงการ "เด็กไทยสดใส 
ใส่ใจเรียนรู้" 

การแสดงความสามารถ
ของเด็ก, ให้ความรู้ 

30,000 อบต. 
หนองโสน 

กอง
การศึกษา 

            

2. โครงการจัดขบวน
บุปผาชาติร่วมงานวัน
ตราด 

จัดตกแต่งรถเพ่ือร่วม
ขบวนแห่ในงานวันตราด
ร าลึก 

10,000  บริเวณ
สนามหน้า
ศาลากลาง

จังหวัดตราด 

กอง
การศึกษา 

            

รวม 2 โครงการ  40,000               
 

แบบ ผด. 02 
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1.5 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน 
ที ่

  
โครงการ 

  
รายละเอยีดของ

กจิกรรมทีม่ขีึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

1. โครงการสง่เสริมและ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 

- กิจกรรมให้ความรู้เชิง
วิชาการเก่ียวกับสุขภาพ 
- กิจกรรมศึกษาดูงานนอก
สถานที่ 

100,000 ตามความ
เหมาะสม 

ส านักปลัดฯ             

รวม 1 โครงการ  100,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
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บญัชีจ านวนโครงการพฒันาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน 
2. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกิจ การทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ และรกัษส์ิง่แวดลอ้ม 
    2.1 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน 

ที ่
  

โครงการ 
  

รายละเอยีดของ
กจิกรรมทีม่ขีึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

1. โครงการสง่เสริมและ
พัฒนาอาชีพต าบลหนอง
โสน 

อบรมให้ความรู้และทักษะ
อาชีพให้แก่ประชาชน 
จ านวน ๘ ครั้ง 

50,000 อบต. 
หนองโสน 

ส านักปลัดฯ             

รวม 1 โครงการ  50,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
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บญัชีจ านวนโครงการพฒันาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน 
3. ยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชนและสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชน 
    2.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

ที ่
  

โครงการ 
  

รายละเอยีดของ
กจิกรรมทีม่ขีึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

1. โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

จัดอบรมและท าความ
เข้าใจเก่ียวกับพิษภัยยา
เสพติด 

50,000  อบต. 
หนองโสน 

กอง
สาธารณสุข 

            

2. โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ 

-จัดท าป้ายรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ 
-จัดจุดบริการลดอุบัติเหตุ 

40,000 อบต. 
หนองโสน 

ส านักปลัดฯ             

รวม 2 โครงการ  90,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
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บญัชีจ านวนโครงการพฒันาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน 
4. ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
    4.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่
  

โครงการ 
  

รายละเอยีดของ
กจิกรรมทีม่ขีึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

1. ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
แหลมตอง 3 หมู่ที่ 2 

ก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยแหลม
ตอง 3 หมู่ที่ 2                
- ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
- ยาว 50.00 เมตร 
- หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า200
ตารางเมตร   
- พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์ 
โครงการ จ านวน  1  ป้าย   

114,200 ซอยแหลม
ตอง 

 3 หมู่ที่ 2 

กองช่าง             

2. ก่อสร้างถนน คสล.ซอย
เขาดิน-หัวชาก หมู่ที่ 7 

ก่อสร้างถนนคสล.ซอยเขาดิน – 
หัวชาก  หมู่ที่ 7   
- ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
- ยาว 120.50 เมตร 
- หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ 
ไม่น้อยกว่า 361.50 ตาราง 
เมตร 
- พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
โครงการ จ านวน  1  ป้าย  

200,000 ซอยเขาดิน-
หัวชาก  
หมู่ที่ 7 

กองช่าง             

 

แบบ ผด. 02 



           

 

 
       แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2562 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                                                                                                                       หนา้ ๑๕ 

 

ที ่
  

โครงการ 
  

รายละเอยีดของ
กจิกรรมทีม่ขีึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

3. ก่อสร้างถนน คสล.ซอย
เทิดพระเกียรติ 3  
หมู่ที่ 4 

ก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยเทิด 
พระเกียรติ 3  หมู่ที่ 4 
- ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
- ยาว 80.00 เมตร 
- หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า240  ตารางเมตร  
- พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
โครงการ จ านวน  1  ป้าย  

133,000 ซอยเทิดพระ 
เกียรติ 3  
หมู่ที่ 4 

กองช่าง             

4. ก่อสร้างถนน คสล.ซอย
บ้านนางหนุน หมู่ที่ 6 

ก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยบ้าน 
นางหนุน หมู่ที่ 6 
- ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
- ยาว 120 เมตร  
- หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ 
ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร   
- พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
โครงการ จ านวน  1  ป้าย 

274,000 ซอยบ้าน
นางหนุน 
หมู่ที่ 6 

กองช่าง             

5. ก่อสร้างถนน คสล.ซอย
บ้านนายเผชิญ ถวิล   
หมู่ที่ 2 

ก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยบ้าน 
นายเผชิญ ถวิล หมู่ที่ 2 
- ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
- ยาว 89.00 เมตร 
- หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 356 ตารางเมตร   
- พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
โครงการจ านวน  1  ป้าย 

203,800 ซอยบ้าน
นายเผชิญ 

ถวิล   
หมู่ที่ 2 

กองช่าง             

 
 

แบบ ผด. 02 



           

 

 
       แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2562 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                                                                                                                       หนา้ ๑๖ 

 

ที ่
  

โครงการ 
  

รายละเอยีดของ
กจิกรรมทีม่ขีึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

6. ก่อสร้างถนน คสล.ซอย
บ้านนายไหล หมู่ที่ 5 

ก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยบ้าน 
นายไหล หมู่ที่ 5 
- ขนาด กว้าง 3.00 เมตร 
- ยาว 166.00 เมตร 
- หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า  498 ตารางเมตร   
- พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
โครงการ จ านวน  1  ป้าย  

     275,800  ซอยบ้าน
นายไหล  
หมู่ที่ 5 

กองช่าง             

7. ก่อสร้างถนน คสล.ซอย
บุญวาที 2 หมู่ที่ 1 

ก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยบุญ 
วาที 2  หมู่ที่ 1 
- ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
- ยาว 86.00 เมตร 
- หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 258 ตารางเมตร  
- พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
โครงการ จ านวน  1  ป้าย 

146,500 ซอยบุญ 
วาที 2  
หมู่ที่ 1 

กองช่าง             

8. ก่อสร้างถนน คสล.ซอย
บุญวาที หมู่ที่ 1 

ก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยบุญ 
วาที 1  หมู่ที่ 1  
- ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
- ยาว 60.00 เมตร  
- หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า  180  ตารางเมตร 

99,700 ซอยบุญวาที 
หมู่ที่ 1 

กองช่าง             

 
 
 

แบบ ผด. 02 



           

 

 
       แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2562 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                                                                                                                       หนา้ ๑๗ 

 

ที ่
  

โครงการ 
  

รายละเอยีดของ
กจิกรรมทีม่ขีึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

9. ก่อสร้างถนน คสล.ซอย
ประชา หมู่ที่ 7 

ก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยประชา  
หมู่ที่ 7 
- ขนาดกว้าง 3 เมตร 
- ยาว 47 เมตร 
- หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 145 ตารางเมตร 

80,000 ซอยประชา  
หมู่ที่ 7 

กองช่าง             

10 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย
ประชาอุทิศ หมู่ที่ 8 

ก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยประชา 
อุทิศ หมู่ที่ 8  
- ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
- ยาว 194.50 เมตร 
- หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 972.50 ตาราง 
เมตร  
- พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

500,000 ซอยประชา
อุทิศ  

หมู่ที่ 8 

กองช่าง             

11 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย
พรงล าบิด 6 หมู่ที่ 3 

ก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยพรงล า 
บิด 6  หมู่ที่ 3 
- ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
- ยาว 300.00 เมตร 
- หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า  900 ตารางเมตร   
- พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
โครงการ จ านวน  1  ป้าย 

500,000 ซอยพรงล า
บิด 6  

หมู่ที่ 3 

กองช่าง             

 
 

แบบ ผด. 02 



           

 

 
       แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2562 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                                                                                                                       หนา้ ๑๘ 

 

ที ่
  

โครงการ 
  

รายละเอยีดของ
กจิกรรมทีม่ขีึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

12 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย
เพ่ือนรัก 7 หมู่ที่ 5 

ก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยเพื่อน 
รัก 7  หมู่ที่ 5 
- ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
- ยาว 27.50 เมตร 
- หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า  110 ตารางเมตร 

62,200 ซอยเพ่ือน
รัก 7  

หมู่ที่ 5 

กองช่าง             

13 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย
มิ่งขวัญ หมู่ที่ 2 

ก่อสร้าง ถนน คสล. ซอย  
มิ่งชวัญ หมู่ที่ 2 
- ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
- ยาว 16.50 เมตร 
- หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า  66 ตารางเมตร 

37,300 ซอยมิ่งขวัญ 
หมู่ที่ 2 

กองช่าง             

14 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย
สินธุนาคิน 1 หมู่ที่ 1 

ก่อสร้าง ถนน คสล.  
ซอยสินธุนาคิน 1 หมู่ที่ 1 
- ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
- ยาว 26.50 เมตร 
- หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 79.50 
 ตารางเมตร 

43,600 ซอยสินธุ
นาคิน 1  
หมู่ที่ 1 

กองช่าง             

15 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย
หลังศาลเจ้าปู่หมอ  
หมู่ที่ 4 

ก่อสร้างถนนคสล. ซอยหลังศาล 
เจ้าปู่หมอ หมู่ที่ 4 
- ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
- ยาว 117.00 เมตร 
- หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า  473 ตารางเมตร   
- พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
โครงการ จ านวน  1  ป้าย 

269,800 ซอยหลัง
ศาลเจ้า 
ปู่หมอ  
หมู่ที่ 4 

กองช่าง             

แบบ ผด. 02 



           

 

 
       แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2562 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                                                                                                                       หนา้ ๑๙ 

 

 
 
 

ที ่
  

โครงการ 
  

รายละเอยีดของ
กจิกรรมทีม่ขีึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

16 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.ซอยเนินขวาง  
หมู่ที่ 6 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
ซอยเนินขวาง หมู่ที่ 6 
- ขนาดกว้าง 0.50 เมตร 
- ยาว 47.00 เมตร 
- ลึก 0.50 เมตร 
- พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
โครงการ จ านวน  1  ป้าย  

112,000 ซอยเนิน
ขวาง  

หมู่ที่ 6 

กองช่าง             

17 ปรับปรุงต่อเติมศูนย์
พัฒนาอาชีพและส่งเสริม
สุขภาพ หมู่ที่ 7 

ปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนา
อาชีพและส่งเสริมสุขภาพ  
หมู่ที ่ 7 โดยการปูกระเบื้องพื้น
และเวที   
- พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

180,400 ศูนย์พัฒนา
อาชีพและ
ส่งเสริม
สุขภาพ  
หมู่ที่ 7 

กองช่าง             

18 ปรับปรุงเสริมดิน ถนน
ซอยบ้านยายหง่า  
หมู่ที่ 4 

ปรับปรุงเสริมดิน ถนนซอย 
บ้านยายหง่า หมู่ที่ 4  
- ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 
 72 ลบ.ม.  
- พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ 

7,200 ซอยบ้าน
ยายหง่า  
หมู่ที่ 4 

กองช่าง             

19 ปรับปรุงเสริมดิน ถนนริม
คลองวัง หมู่ที่ 4 

ปรับปรุงเสริมดิน   
ถนนริมคลองวัง  หมู่ที่ 4 
ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 900  
 ลบ.ม.  
- พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ 

90,000 ถนนริม
คลองวัง  
หมู่ที่ 4 

กองช่าง             

แบบ ผด. 02 



           

 

 
       แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2562 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                                                                                                                       หนา้ ๒๐ 

 

 
 
 
 

ที ่
  

โครงการ 
  

รายละเอยีดของ
กจิกรรมทีม่ขีึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

20 วางท่อระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพัก (บริเวณ
บ้านนายอุมาน) หมู่ที่ 6 

วางท่อระบายน้ า คสล.  
พร้อมบ่อพัก (บริเวณบ้านนายอุ
มาน) หมู่ที่ 6  
โดยการวางท่อระบายน้ า คสล. 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร  
จ านวน 36 ท่อน 
และบ่อพักพร้อมฝาตะแกรง
เหล็ก จ านวน 1 ลูก  
(บริเวณบ้านนายอุมาน)   
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน  1  ป้าย 

114,000 (บริเวณบ้าน
นายอุมาน)  

หมู่ที่ 6 

กองช่าง             

21 วางท่อระบายน้ า คสล.
ข้ามถนน ซอยเฉลิมชนม์  
หมู่ที่ 1 

วางท่อระบายน้ า คสล. 
ข้ามถนนซอยเฉลิมชนม์ 
หมู่ที่ 1   
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
 0.60 เมตร จ านวน  7  ท่อน 

13,200 ซอยเฉลิม
ชนม์ 

หมู่ที่ 1 

กองช่าง             

22 วางท่อส่งน้ าคลองน้ า
เชี่ยว - สระน้ าบ้านปลาย
คลองน้ าเชี่ยว หมู่ที่ 7 

วางท่อส่งน้ าคลองน้ าเชี่ยว-สระ
น้ าบ้านปลายคลองน้ าเชี่ยว  
หมู่ที่ 7  
โดยการวางท่อ PVC Ø 6 "  
(ชั้น 8.5) ระยะทาง 112 เมตร 

39,600 หมู่ที ่7 กองช่าง             

แบบ ผด. 02 



           

 

 
       แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2562 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                                                                                                                       หนา้ ๒๑ 

 

 
 
 
 

ที ่
  

โครงการ 
  

รายละเอยีดของ
กจิกรรมทีม่ขีึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

23 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
และไฟฟ้าสาธารณะ ซอย
ร่วมใจ (บ้านนายต๊ิก)  
หมู่ที่ 1 

อุดหนุนกิจการไฟฟ้าให้แก ่
ส านักงานไฟฟ้าจังหวัดตราด
เป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
และไฟฟ้าสาธารณะ  
ซอยร่วมใจ (บ้านนายต๊ิก)  
หมู่ที่ 1 

197,000 ซอยร่วมใจ   
(บ้านนาย

ต๊ิก)  
หมู่ที่ 1 

ส านักงาน
ไฟฟ้า

จังหวัดตราด 

            

24 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
และไฟฟ้าสาธารณะ ซอย
แหลมตอง หมู่ที่ 2 

อุดหนุนกิจการไฟฟ้าให้แก ่
ส านักงานไฟฟ้าจังหวัดตราด
เป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
และไฟฟ้าสาธารณะ ซอย
แหลมตอง หมู่ที่ 2 

144,700 ซอยแหลม
ตอง หมู่ที่ 2 

ส านักงาน
ไฟฟ้า

จังหวัดตราด 

            

25 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
ซอยเพ่ือนรัก 5  
หมู่ที่ 5 

อุดหนุนกิจการไฟฟ้าให้แก ่
ส านักงานไฟฟ้าจังหวัดตราด
เป็นค่าขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ซอยเพื่อนรัก 5 
 หมู่ที่ 5 

56,000 ซอยเพ่ือน
รัก 5  

หมู่ที่ 5 

ส านักงาน
ไฟฟ้า

จังหวัดตราด 

            

26 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
และไฟฟ้าสาธารณะ ซอย
เพ่ือนรัก 2  
หมู่ที่ 5 

อุดหนุนกิจการไฟฟ้า ใหแ้ก่ 
ส านักงานไฟฟ้าจังหวัดตราด
เป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
และไฟฟ้าสาธารณะ ซอยเพื่อน
รัก 2 หมู่ที่ 5 

106,000 ซอยเพ่ือน
รัก 2  

หมู่ที่ 5 

ส านักงาน
ไฟฟ้า

จังหวัดตราด 

            

รวม 26 โครงการ  4,000,000               

แบบ ผด. 02 



           

 

 
       แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2562 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                                                                                                                       หนา้ ๒๒ 

 

บญัชีจ านวนโครงการพฒันาทอ้งถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน 
5. ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการทีด่ี 
    5.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

ที ่
  

โครงการ 
  

รายละเอยีดของ
กจิกรรมทีม่ขีึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

1. โครงการจัดท าแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินฯ (ระยะที ่3) 

การด าเนินการโครงการจัดท า
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินฯ (ระยะที่ 3)  
การส ารวจข้อมูลภาคสนามฯ  

200,000 อบต. 
หนองโสน 

กองคลงั             

รวม 1 โครงการ  200,000               
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       แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2562 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                                                                                                                       หนา้ ๒๓ 

 

บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัทีไ่มไ่ดด้ าเนนิการตามโครงการพฒันาทอ้งถิน่ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน 
1. ประเภทครภุณัฑ์ส านกังาน 
    1.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

ที ่
  

ครภุัณฑ ์
  

รายละเอยีด 
ของครภุัณฑ ์

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

1. เครื่องถ่ายเอกสาร เคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล  
(ขาว-ด า) ความเร็วไม่น้อย
กว่า 40 แผ่นต่อนาที  
จ านวน 1 เคร่ือง  
(รายละเอียดบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ)  

180,000 อบต. 
หนองโสน 

ส านักปลัดฯ             

2. เครื่องปรับอากาศ  
แบบแยกส่วน 

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน  
(มีระบบฟอกอากาศ)  
ขนาด 30,000 บีทียู 
จ านวน 2 เคร่ือง เคร่ือง
ละ 40,200 บาท (รายละเอียด
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของส านักงบประมาณ) 

80,400 อบต. 
หนองโสน 

กองคลงั             
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       แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2562 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                                                                                                                       หนา้ ๒๔ 

 

ที ่
  

ครภุัณฑ ์
  

รายละเอยีด 
ของครภุัณฑ ์

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

3. ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.)  
จ านวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท 
มีมือจับ ชนิดปิด มีแผ่นชั้นปรับ
ระดับ 3 ชิ้น (มีคุณสมบัติตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม)  
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อ
ตามราคาท้องตลาด 

11,000 อบต. 
หนองโสน 

กองคลงั             

รวม 3 โครงการ  271,400               
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       แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2562 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                                                                                                                       หนา้ ๒๕ 

 

    2.1 แผนงานการศกึษา 
ที ่

  
ครภุัณฑ ์

  
รายละเอยีด 
ของครภุัณฑ ์

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

1. โต๊ะพร้อมเก้าอ้ี 
(ส าหรับเด็กน่ัง
รับประทานอาหาร) 

โต๊ะพร้อมเก้าอี้ ส าหรับเด็กน่ัง
รับประทานอาหารและจัด
กิจกรรมส าหรับเด็กในศูนย์เด็ก
เล็ก จ านวน 10 ชุด   
มีคุณสมบัติดังน้ี 
- แบบโต๊ะไม้ ประกอบด้วยโครง
เหล็ก หน้าพื้นโต๊ะบุ/เคลือบเมก้า 
- โต๊ะขนาด 120x60x50 ซ.ม.   
- เก้าอี้ขนาด 120x30x30 ซ.ม. 
(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อ
ตามราคาท้องตลาด) 

40,000 ศูนย์เด็กเล็ก 
อบต. 

หนองโสน 

กอง 
การศึกษา 

            

รวม 1 โครงการ  40,000               
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       แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2562 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                                                                                                                       หนา้ ๒๖ 

 

2. ประเภทครภุณัฑก์ารเกษตร 
    2.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

ที ่
  

ครภุัณฑ ์
  

รายละเอยีด 
ของครภุัณฑ ์

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

1. เครื่องสูบน้ าเครื่องยนต์
ดีเซล 

เคร่ืองสูบน้ า เคร่ืองยนต์
ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ 2 ใบพัด 
จ านวน 1 เคร่ือง  
(เน่ืองจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ  จึงจัดซื้อตามราคาที่
สืบได้ในท้องตลาด)  
(รายละเอียดตามที่ อบต.หนอง
โสนก าหนด) 

320,000 อบต. 
หนองโสน 

ส านักปลัดฯ             

รวม 1 โครงการ  320,000               
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       แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2562 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                                                                                                                       หนา้ ๒๗ 

 

3. ประเภทครภุณัฑไ์ฟฟา้และวทิย ุ
    3.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

ที ่
  

ครภุัณฑ ์
  

รายละเอยีด 
ของครภุัณฑ ์

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

1. เครื่องบันทึกเสียง เคร่ืองบันทึกเสียง  
จ านวน 1 เคร่ือง  
เป็นเงิน 5,000 บาท  
(เน่ืองจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ จึงจัดซื้อตามราคาที่
สืบได้ในท้องตลาด) 

5,000 อบต. 
หนองโสน 

ส านักปลัดฯ             

รวม 1 โครงการ  5,000               
4. ประเภทครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร ่
    4.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

ที ่
  

ครภุัณฑ ์
  

รายละเอยีด 
ของครภุัณฑ ์

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

1. กล้องถ่ายภาพ  
ระบบดิจิตอล 

กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล  
(แบบ DSLR) ความละเอียดไม่
น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล  
จ านวน 1 ตัว   
(ไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ จึงจัดซื้อตามราคาที่
สืบได้ในท้องตลาด) 

25,000 อบต. 
หนองโสน 

ส านักปลัดฯ             

รวม 1 โครงการ  25,000               
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       แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2562 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                                                                                                                       หนา้ ๒๘ 

 

5. ประเภทครภุณัฑ์คอมพวิเตอร ์
    5.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

ที ่
  

ครภุัณฑ ์
  

รายละเอยีด 
ของครภุัณฑ ์

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับประมวลผล 
แบบที่ 2 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
ประมวลผล แบบที ่2  
จ านวน 1 เคร่ือง  
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2561  
กระทรวงดิจิทัลฯ)  

30,000 อบต. 
หนองโสน 

ส านักปลัดฯ             

2. เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค ส าหรับงาน
ประมวลผล 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  
ส าหรับงานประมวลผล  
จ านวน 1 เคร่ือง  
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2561 
กระทรวงดิจิทัลฯ) 

21,000 อบต. 
หนองโสน 

ส านักปลัดฯ             

3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED ขาวด า 

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ขาวด า  
(18 หน้า/นาที) 
จ านวน 1 เคร่ือง  
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2561  
กระทรวงดิจิทัลฯ) 

2,600  อบต. 
หนองโสน 

ส านักปลัดฯ             
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ที ่
  

ครภุัณฑ ์
  

รายละเอยีด 
ของครภุัณฑ ์

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

4. เครื่องส ารองไฟ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า  
ขนาด 800 VA  
จ านวน 1 เคร่ือง  
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2561  
กระทรวงดิจิทัลฯ)  

2,500 อบต. 
หนองโสน 

ส านักปลัดฯ             

5. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร ์
หรือชนิด LED ขาวด า 

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ขาวด า 
(18 หน้า/นาที)  
จ านวน 1 เคร่ือง  
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2561  
กระทรวงดิจิทัลฯ) 

2,600 อบต. 
หนองโสน 

กองคลงั             

รวม 3 โครงการ  58,700               
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02/1 



           

 

 
       แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2562 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                                                                                                                       หนา้ ๓๐ 

 

    5.2 แผนงานเคหะและชมุชน 
ที ่

  
ครภุัณฑ ์

  
รายละเอยีด 
ของครภุัณฑ ์

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับประมวลผล 
แบบที่ 2 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
ประมวลผล แบบที ่2  
จ านวน 1 เคร่ือง  
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2561  
กระทรวงดิจิทัลฯ)  

30,000 อบต. 
หนองโสน 

กองช่าง             

2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED ขาวด า 

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ขาวด า  
(18 หน้า/นาที) 
จ านวน 1 เคร่ือง  
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2561  
กระทรวงดิจิทัลฯ) 

2,600  อบต. 
หนองโสน 

กองช่าง             

3. เครื่องส ารองไฟ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า  
ขนาด 800 VA  
จ านวน 1 เคร่ือง  
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2561  
กระทรวงดิจิทัลฯ)  

2,500 อบต. 
หนองโสน 

กองช่าง             

รวม 3 โครงการ  35,100               
 
 

แบบ ผด. 02/1 



           

 

 
       แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2562 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                                                                                                                       หนา้ ๓๑ 

 

6. ประเภทครภุณัฑย์านพาหนะและขนสง่ 
    6.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่
  

ครภุัณฑ ์
  

รายละเอยีด 
ของครภุัณฑ ์

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

1. รถบรรทุก (ดีเซล) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  
ปริมาตรกระบอกสูบ  
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ า
กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 
ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 
 จ านวน 1 คัน (รายละเอียดตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
ส านักงบประมาณ) 

957,000 อบต. 
หนองโสน 

กองช่าง             

รวม 1 โครงการ  957,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02/1 



 
 

 
 

 

 


