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ค าน า 
   “แผนการด าเนินงาน” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 นั้น หมายความว่า แผนการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ี
ด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ๆ ซึ่งจะท าให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีแนวทางการด าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณท่ีมีความชัดเจน ในการปฏิบัติงาน
มากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ และท าให้การ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสนได้ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
2565 เมื่อวันท่ี 10 กันยายน 2564 แล้วนั้น  เพื่อให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน
มีประสิทธิภาพและมีกรอบแนวทางการพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสนจึงด าเนินการจัดท า
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยรวบรวมแผนงาน/โครงการ กิจกรรมขององค์การ
บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล ห น อ ง โ ส น   ห น่ ว ย ร า ช ก า ร ส่ ว น ก ล า ง  ส่ ว น ภู มิ ภ า ค  รั ฐ วิ ส า ห กิ จ  
และหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ท่ีมีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสนก าหนดไว้ เพื่อแสดงถึง
เป้าหมายรายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ห้วงระยะเวลาท่ีชัดเจนท่ีจะการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารในการควบคุมการด าเนินงาน
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป  
     
 
                   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน  
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 ส่วนท่ี ๑ 
บทน ำ 

…………………………………………………… 
1. หลกัการและเหตผุล 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 25๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญกับการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย การ
ปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าท่ีของตนเองโดยเฉพาะ 
นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น 
พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดท าขึ้นเพื่อให้กระจายอ านาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ านาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าท่ีบริการสาธารณะพื้นฐานแก่
ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ และ ท่ีแก้ ไขเพิ่ ม เ ติมถึ ง  (ฉบับ ท่ี  ๓) พ .ศ.  ๒๕๖๑ ก าหนดให้อง ค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่ น  
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการด าเนินงาน ส าหรับแผนการด าเนินงาน จะเป็นแผนการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีด าเนินจริงท้ังหมดใน
พื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้น โดยให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับ
แจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ท่ีต้อง
ด าเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
  1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดใน
พื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้นเพื่อให้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ
นั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสาน
และบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 

2. เพื่อเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไป
อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

3. ก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ท่ีจะบรรจุในแผนการด าเนินงานนั้น ต้องมีรายละเอียดดังนี้ 
    3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(รวมทั้งเงินอุดหนุนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 
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    3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกิดจากการจ่ายขาดเงิน
สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ท่ีด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
    3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
    3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ 
ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูล
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ท่ีมีลักษณะการ
ด าเนินงานครอบคลุมพื้นท่ีหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีมีความคาบ
เกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

    3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ใน
การประสานการด าเนินงานในพื้นท่ี 

๓.  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
   การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีข้ันตอนของการ
ด าเนินงาน ดังนี้  
   ๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื ่น  ๆ ท่ี
ด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  
   ๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอนายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงานต่อไป ท้ังนี้ให้เปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ี
ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ท่ีต้องด าเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น   

“การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”  

๔. ประโยชนข์องแผนการด าเนนิงาน 
  ๑. เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ และแสดงถึงความชัดเจนในการน าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 

๒. เพื่อจะได้ทราบถึงแผนงาน/โครงการ และห้วงท่ีจะด าเนินการโครงการ/กิจกรรมท้ังหมดขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓. เพื่อแสดงความสอดคล้องกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
๔. เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการในการปฏิบัติงานกับหน่วยงานต่าง ๆ 



       
    

 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                            หนา้  ๓ 
  

๕. เพื่อเป็นเครื่องมือในการก ากับดูแลของผู้บริหารท้องถิ่นในการควบคุมการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

6. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่  ๒    
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม   



           

 

 
       แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                                                                                                            หนา้ ๕ 

 

บญัชีสรปุจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน อ าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด 

ยุทธศาสตร ์ จ านวน
โครงการที่
ด าเนนิการ 

คิดเปน็รอ้ยละของ
โครงการทัง้หมด 

จ านวนงบประมาณ คิดเปน็รอ้ยละของ
งบประมาณทัง้หมด 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ 

1. ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาคุณภาพชวีิตและสงัคมอยูด่มีีสขุ      
1.1 แผนงานงบกลาง 3 6.67 ๑๐,๓๘๕,๐๐๐ 60.56 ส านักปลัด 
1.2 แผนงานการศึกษา 6 13.33 ๑,๕๓๑,๓๗๓ 8.93 กองการศึกษา ฯ 
1.3 แผนงานสาธารณสุข 4 8.89 ๑๘๐,๐๐๐ 1.05 กองสาธารณสุข ฯ 
1.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 6 13.33 ๑๔๒,๐๐๐ 0.83 กองการศึกษา ฯ 
1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 6.67 400,000 2.33 ส านักปลัด 

รวม 22 ๔๘.๘๙ ๑๒,๖๓๘,๓๗๓ ๗๓.๖๙  
2. ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาเศรษฐกจิ การทอ่งเที่ยวเชงินเิวศ และ
รกัษส์ิง่แวดลอ้ม 

     

2.1 แผนงานการเกษตร ๑ ๒.๒๒ ๓๐,๐๐๐ ๐.๑๗ ส านักปลัด 
รวม ๑ ๒.๒๒ ๓๐,๐๐๐ ๐.๑๗   

3. ยุทธศาสตรด์า้นการเสรมิสร้างความเขม้แขง็ของชมุชนและ
สง่เสรมิการมีสว่นรว่มของประชาชน 

     

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๑ ๒.๒๒ ๔๐,๐๐๐ ๐.๒๓ ส านักงานปลัด 
รวม ๑ ๒.๒๒ ๔๐,๐๐๐ ๐.๒๓   

แบบ ผด. 01 
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ยุทธศาสตร ์ จ านวน
โครงการที่
ด าเนนิการ 

คิดเปน็รอ้ยละของ
โครงการทัง้หมด 

จ านวนงบประมาณ คิดเปน็รอ้ยละของ
งบประมาณทัง้หมด 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ 

4. ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน      
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน ๖ ๑๓.๓๓ ๑,๓๐๖,๐๐๐ ๗.๖๒ กองช่าง 
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑๑ ๒๔.๔๔ ๒,๙๖๑,๒๐๐ ๑๗.๒๗ กองช่าง 

รวม ๑๗ ๓๗.๗๘ ๔,๒๖๗,๒๐๐ ๒๔.๘๘   
5. ยุทธศาสตรด์า้นการบรหิารจดัการทีด่ ี      
5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๔ ๘.๘๙ ๑๗๔,๐๐๐ ๑.๐๑ ส านักงานปลัด/กอง

คลัง 
รวม ๔ ๘.๘๙ ๑๗๔,๐๐๐ ๑.๐๑   

รวมทัง้สิน้ ๔๕ ๑๐๐      17,149,573  ๑๐๐   
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บญัชโีครงการพฒันาทอ้งถิน่ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน 
1. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคณุภาพชวีติและสงัคมอยูด่ีมสีขุ 
    1.1 แผนงานงบกลาง 

ที ่
  

โครงการ 
  

รายละเอียดของกจิกรรมที่
มีขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 (เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ จ านวน ๑๒ เดือน 

8,830,000 อบต. หนอง
โสน 

ส านักปลัดฯ             

2 โครงการสนับสนุนการ
เสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่คนพิการฯ 
(เบี้ยยังชีพความพิการ) 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้
พิการ สนับสนุนการ
เสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมและทุพพล
ภาพ  จ านวน 12 เดือน 

1,465,000 อบต. หนอง
โสน 

ส านักปลัดฯ             

3 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ (เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยโรคเอดส ์ที่แพทย์
รับรองและท าการวินิจฉัย
แล้ว จ านวน 12 เดือน 

90,000 อบต. หนอง
โสน 

ส านักปลัดฯ             

รวม 3 โครงการ  10,385,000               
 

แบบ ผด. 02 
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    1.2 แผนงานการศกึษา 

ที ่
  

โครงการ 
  

รายละเอียดของกจิกรรมทีม่ขีึน้
จากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการจัดขบวนรถ
บุปผาชาติร่วมงานวัน
ตราดร าลึก ประจ าปี
งบประมาณ 2565 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
ขบวนรถบุปผาชาติร่วมงานวัน
ตราดร าลึก ประจ าปี
งบประมาณ 2565 

10,000 อ าเภอเมือง
ตราด 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2 โครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ ประจ าปี
งบประมาณ 2565 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมพานักเรียนในสังกัด 
ศพด. ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ 
 

10,000 ศพด. 
อบต. หนอง
โสน 

กอง
การศึกษา 

            

3 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่า
จัดการเรียนการสอน) 

เพ่ือสนับสนุนค่าจัดการเรียนการ
สอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 
หนองโสน  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียน
การสอน อัตราคนละ 1,700/
คน, ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 
200/คน,  
ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 
200/คน, ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน อัตราคนละ 300/คน, 
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตรา
คนละ 430/คน ฯ 

50,940 ศพด. 
อบต. หนอง
โสน 

กอง
การศึกษา 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แบบ ผด. 02 
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ที ่

  
โครงการ 

  
รายละเอียดของกจิกรรมทีม่ขีึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 ค่าอาหารเสริม (นม) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหาร
เสริม (นม) ให้แก่ 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 
18 คน  
จ านวน 260 วัน 
2. โรงเรียนวัดไทรทอง จ านวน 
205 คน  
จ านวน 260 วัน 
3. โรงเรียนบ้านปากคลองน้ า
เชี่ยว  
จ านวน 13 คน  
จ านวน 260 วัน 

452,223 ศพด. อบต.
หนองโสน, 
โรงเรียน
สังกัด สพฐ. 
ในพ้ืนที่
ต าบลหนอง
โสน  

กอง
การศึกษาฯ 

            

5 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
(ค่าอาหารกลางวัน) 

เพ่ือสนับสนุนค่าจ้างเหมา
ประกอบอาหารกลางวันส าหรับ
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 
หนองโสน จ านวน 18 คน คน
ละ 21 บาท จ านวน 245 วัน  
 

92,610 ศพด. 
อบต.  
หนองโสน 

กอง
การศึกษา 
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ที ่

  
โครงการ 

  
รายละเอียดของกจิกรรมทีม่ขีึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 อุดหนุนส าหรับเป็น
ค่าอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน 
- โรงเรียนบ้านปาก
คลองน้ าเชี่ยว 
- โรงเรียนวัดไทร
ทอง 

เพ่ืออุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กนักเรียน โรงเรียน
สังกัด สพฐ. 
- โรงเรียนบ้านปากคลองน้ า
เชี่ยว จ านวน 13 คน คนละ 
21 บาท จ านวน 200 วัน 
จ านวน 54,600 บาท 
- โรงเรียนวัดไทรทอง จ านวน 
205 คน คนละ 21 บาท 
จ านวน 200 วัน จ าวน 
861,000 บาท 

915,600 โรงเรียน
บ้านปาก
คลองน้ า
เชี่ยว, 
โรงเรียนวัด
ไทรทอง 

กอง
การศึกษา 

            

รวม 6 โครงการ  1,531,373               
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    1.3 แผนงานสาธารณสขุ 

ที ่
  

โครงการ 
  

รายละเอียดของกจิกรรมที่
มีขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
อบรม/กิจกรรม และ
รณรงค์ท าความเข้าใจ
เก่ียวกับพิษภัยยาเสพติด 

30,000  อบต. 
หนองโสน 

กอง
สาธารณสุข 

            

2 โครงการป้องกันควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
อบรม/กิจกรรม และ
รณรงค์ท าความเข้าใจ
เก่ียวกับพิษภัยโรคพิษสุนัข
บ้า และจัดซื้อวัคซีน
ป้องกัน ฯ 

50,000  อบต. 
หนองโสน 

กอง
สาธารณสุข 

            

3 โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

จัดอบรม/กิจกรรมและ
รณรงค์ท าความเข้าใจ
เก่ียวกับการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

50,000  อบต. 
หนองโสน 

กอง
สาธารณสุข 

            

4 โครงการสง่เสริมการคัด
แยกขยะที่ต้นทาง 

จัดอบรม/กิจกรรมและ
รณรงค์ให้ความรู้และ
ส่งเสริมการคัดแยกขยะ
ของครัวเรือน ชุมชน 
หน่วยงาน 

50,000 อบต. 
หนองโสน 

กอง
สาธารณสุข 

            

รวม 4 โครงการ  180,000               
 
 

แบบ ผด. 02 



           

 

 
       แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                                                                                                            หนา้ ๑๒ 

 

     1.4 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 

ที ่
  

โครงการ 
  

รายละเอียดของกจิกรรมที่
มีขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการแข่งขันกีฬา
ประจ าต าบล 

เพ่ือจัดโครงการ/กิจกรรม 
การแข่งขันกีฬาประจ า
ต าบล ประจ าปี 2565 

20,000 ต าบลหนอง
โสน 

กอง
การศึกษา ฯ 

            

2 โครงการ “เด็กไทยวัยใส 
ใส่ใจการเรียนรู้” 

เพ่ือจัดโครงการ/กิจกรรม 
“เด็กไทยวัยใส ใส่ใจการ
เรียนรู้” ประจ าปี
งบประมาณ 2565 

30,000 ต าบลหนอง
โสน 

กอง
การศึกษา ฯ 

            

3 โครงการขอรับเงิน
อุดหนุนการจัดงาน “ปี
ใหม่ – กาชาด จังหวัด
ตราด” ประจ าปี 2565 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
การจัดงาน “ปีใหม่ – 
กาชาด จังหวัดตราด” 
ประจ าปีงบประมาณ 
2565 ให้แก่เทศบาลเมือง
ตราด 

11,000 เทศบาล
เมืองตราด 

กอง
การศึกษา ฯ 

            

4 โครงการขอรับเงิน
อุดหนุนการจัดงาน “วัน
วีรกรรมทหารไทยใน
ยุทธนาวีที่เกาะช้าง” 
ประจ าปี 2565 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
การจัดงาน “วันวีรกรรม
ทหารไทยในยุทธนาวีที่
เกาะช้าง” ประจ าปี 
2565 ให้แก่ที่ท าการ
ปกครองจังหวัดตราด 

11,000 อ าเภอ
แหลมงอบ 

กอง
การศึกษา ฯ 

            

 
 

แบบ ผด. 02 



           

 

 
       แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                                                                                                            หนา้ ๑๓ 

 

 
ที ่

  
โครงการ 

  
รายละเอียดของกจิกรรมที่

มีขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

5 โครงการจัดงาน “วัน
ระก าหวาน ผลไม้และ
ของดีเมืองตราด” 
ประจ าปี 2565 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
การจัดงาน “วันระก า
หวาน ผลไม้และของดี
เมืองตราด” ประจ าปี 
2565 ให้แก่ส านักงาน
เกษตรและสหกรณ์จงัหวัด
ตราด 

20,000 เทศบาล
เมืองตราด 

กอง
การศึกษา ฯ 

            

6 โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถ่ิน ประจ าปี 2565 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถ่ิน ประจ าปี 2565 
ให้แก่ สภาวัฒนธรรม
ต าบลหนองโสน 

50,000 ต าบลหนอง
โสน 

กอง
การศึกษา ฯ 

            

รวม 6 โครงการ  142,000               
 
 
 
 
 
 
 



           

 

 
       แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                                                                                                            หนา้ ๑๔ 

 

    1.5 แผนงานสงัคมสงเคราะห ์

ที ่
  

โครงการ 
  

รายละเอียดของกจิกรรมทีม่ขีึน้
จากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เพ่ือด าเนินการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง 

100,000 ต าบลหนอง
โสน 

ส านักปลัด             

2 โครงการสง่เสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ ประจ าปี
งบประมาณ 2565 

เพ่ือด าเนินโครงการสง่เสริมและ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โดย
เป็นค่าใช้จ่าย ค่าป้ายโครงการ 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวัน ฯ 

200,000 อบต.หนอง
โสน /ศึกษา
ดูงาน 

ส านักปลัด             

3 โครงการสง่เสริมและ
พัฒนาอาชีพต าบล
หนองโสน ประจ าปี
งบประมาณ 2565 

เพ่ือด าเนินการจัดอบรม/
กิจกรรมส่งเสริมความรู้และ
พัฒนาทักษะอาชีพให้แก่
ประชาชนต าบลหนองโสน 

100,000 อบต.หนอง
โสน /ศึกษา
ดูงาน 

ส านักปลัด             

รวม 3 โครงการ  400,000               
 
 



           

 

 
       แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                                                                                                            หนา้ ๑๕ 

 

บญัชโีครงการพฒันาทอ้งถิน่ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน 
2. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกิจ การทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ และรกัษส์ิง่แวดลอ้ม 
    2.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่
  

โครงการ 
  

รายละเอียดของกจิกรรมที่
มีขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการสง่เสริมการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพ่ือการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้เก่ียวกับการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

30,000 ต าบลหนอง
โสน 

ส านักปลัด             

รวม 1 โครงการ  30,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 



           

 

 
       แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                                                                                                            หนา้ ๑๖ 

 

บญัชโีครงการพฒันาทอ้งถิน่ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน 
3. ยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชนและสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชน 
    3.1 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

ที ่
  

โครงการ 
  

รายละเอยีดของ
กจิกรรมทีม่ขีึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลต่าง ๆ (เทศกาล
ปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนิน
โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ ช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 เช่น ค่าป้าน ค่า
เต็นท์ ฯ 
 

40,000 อบต. 
หนองโสน 

ส านักปลัดฯ             

รวม 1 โครงการ  40,000               
 
 
 
 
 

 

แบบ ผด. 02 



           

 

 
       แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                                                                                                            หนา้ ๑๗ 

 

บญัชโีครงการพฒันาทอ้งถิน่ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน 
4. ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 4.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่
  

โครงการ 
  

รายละเอียดของกจิกรรมที่
มีขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

 อุดหนนุกจิการประปา                 
1 ขยายเขตประปาซอยพรง

ทะเล หมู่ที่ 3 
อุดหนุนส านักงานประปา
ส่วนภูมิภาค สาขาตราด 
เพ่ือขยายเขตประปาซอย
พรงทะเล หมู่ที่ 3 

131,000 หมู่ที่ 3 
บ้านพรงล า

บิด 

กองช่าง             

รวม 1 โครงการ  131,000               
 อุดหนนุกจิการไฟฟา้                 
1 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 

พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ ซอยมิ่งขวัญ 
1,2 หมู่ที่ ๒ 

อุดหนุนส านักงานการ
ไฟฟ้าจังหวัดตราด เพ่ือ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ ซอยมิ่งขวัญ 
1,2 หมู่ที่ ๒ 

110,000 หมู่ที่ 2 
บ้านหนอง

โสน 

กองช่าง             

 
 
 

แบบ ผด. 02 



           

 

 
       แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                                                                                                            หนา้ ๑๘ 

 

 
ที ่

  
โครงการ 

  
รายละเอียดของกจิกรรมที่

มีขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

2 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ ซอยพรงล าบิด 
4 หมู่ที่ 3 

อุดหนุนส านักงานการ
ไฟฟ้าจังหวัดตราด เพ่ือ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ ซอยพรงล าบิด 
4 หมู่ที่ 3 

148,500 หมู่ที่ 3 บ้าง
พรงล าบิด 

กองช่าง             

3 ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ หมู่ที่ 4 
- ซอยพระคุณแม่  
- ซอยแสงไทย  
- ซอยร่วมใจพัฒนา 
- ซอยดอนศาลเจ้า 

อุดหนุนส านักงานการ
ไฟฟ้าจังหวัดตราด เพ่ือ
ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ หมู่ที่ 4 
- ซอยพระคุณแม่  
- ซอยแสงไทย  
- ซอยร่วมใจพัฒนา 
- ซอยดอนศาลเจ้า 

280,500 หมู่ที่ 4 
บ้านสระบัว 

กองช่าง             

4 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ ซอยเพ่ือนรัก 
3 หมู่ที่ 5 

อุดหนุนส านักงานการ
ไฟฟ้าจังหวัดตราด เพ่ือ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ ซอยเพ่ือนรัก 3 
หมู่ที่ 5 

66,000 หมู่ที่ 5 บ้าง
หนองโพรง 

กองช่าง             

 
 



           

 

 
       แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                                                                                                            หนา้ ๑๙ 

 

ที ่
  

โครงการ 
  

รายละเอียดของกจิกรรมที่
มีขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

5 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ ต้ังแต่บ้านนาย
สถิตถึงถนนชลประทาน 
หมู่ 8  

อุดหนุนส านักงานการ
ไฟฟ้าจังหวัดตราด เพ่ือ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ ต้ังแต่บ้านนาย
สถิตถึงถนนชลประทาน 
หมู่ 8 

300,000 หมู่ที่ 8 บ้าง
พรงจาก 

กองช่าง             

รวม 5 โครงการ  905,000               
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 4.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  

ที ่
  

โครงการ 
  

รายละเอียดของกจิกรรมที่
มีขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระ
น้ าเขาน้อย (ก่อสร้างถนน 
คสล. รอบสระน้ าเขา
น้อย) หมู่ที่ 1  

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 4.00 ม. ยาว 210 
ม. หนา 0.15 ม. หรือ
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 840 ตร.
ม. 

500,000 หมู่ที 1 
บ้านหนอง
โสนบน 

กองช่าง             

2 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
สุทธิวารี หมู่ที 2  

ก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ 
1 ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 128 ม. ช่วงที่ 2 
ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 
5 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 527 ตร.
ม. 

330,600 หมู่ที่ 2 
บ้านหนอง

โสน 

กองช่าง             

3 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
พรงทะเล 1 หมู่ที 3  

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 3.50 ม. ยาว 220 
ม. หนา 0.15 ม. หรือ
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 777 ตร.
ม. 

443,000 หมู่ที่ 3 
บ้านพรงล า

บิด 

กองช่าง             

4 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
สายทอง หมู่ที 5  

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 4.00 ม. ยาว 115 
ม. หนา 0.15 ม. หรือ
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 515 ตร.
ม. 

333,500 หมู่ที่ 5 
บ้านหนอง

โพรง 

กองช่าง             
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ที ่

  
โครงการ 

  
รายละเอียดของกจิกรรมที่

มีขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

5 ปรับปรุงถนนดิน ซอย
ยายเหลียว หมู่ที่ 5 

ปรับปรุงถนนดิน ปริมาณ
ดินไม่น้อยกว่า 780 ลบ.ม.  

78,000 หมู่ที่ 5 
บ้านหนอง

โพรง 

กองช่าง             

6 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
นาตาเปลื่อง หมู่ที 6  

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 3.00 ม. ยาว 292 
ม. หนา 0.15 ม. หรือ
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 876 ตร.
ม. 

500,000 หมู่ที 6 
บ้านหนอง

โพรง 

กองช่าง             

7 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
วังชะอม หมู่ที 7  

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 3.00 ม. ยาว 166 
ม. หนา 0.15 ม. หรือ
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 498 ตร.
ม. 

287,000 หมู่ที่ 7 
บ้านปลาย
คลองน้ า

เชี่ยว 

กองช่าง             

8 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
สะพานชากดา หมู่ที 7  

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 4.00 ม. ยาว 16 
ม. หนา 0.15 ม. หรือ
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม. 

46,400 หมู่ที่ 7 
บ้านปลาย
คลองน้ า

เชี่ยว 

กองช่าง             

9 ก่อสร้างฝายกั้นน้ าจืด
สวนยายนี หมู่ที่ 7 

ก่อสร้างฝายกั้นน้ าจืด 
ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 
9.00 ม.  

97,000 หมู่ที่ 7 
บ้านปลาย
คลองน้ า

เชี่ยว 

กองช่าง             
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ที ่

  
โครงการ 

  
รายละเอียดของกจิกรรมที่

มีขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

10 ปรับพ้ืนที่ขยายพ้ืนผิว
ถนน ซอยห้วงน้ าขาว หมู่
ที่ 7  

ปรับพ้ืนที่ขยายพ้ืนผิวถนน 
ซอยห้วงน้ าขาว หมู่ที่ 7 

69,600 หมู่ที่ 7 
บ้านปลาย
คลองน้ า

เชี่ยว 

กองช่าง             

11 ก่อสร้างถนนดิน ซอย
เพ่ิมพูน หมู่ที่ 8 

ก่อสร้างถนนดิน ปริมาณ
ดินไม่น้อยกว่า 360 ลบ.ม. 
พร้อมวางท่อ คสล. Ø 
0.80 ม. จ านวน 57 ท่อน 
พร้อมบ่อพักและฝา
ตะแกรงเหล็ก จ านวน 6 
ชุด 

276,100 หมู่ที่ 8 
บ้านพรง

จาก 

กองช่าง             

รวม 11 โครงการ  2,961,200               
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
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บญัชโีครงการพฒันาทอ้งถิน่ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน 
5. ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการทีด่ี 
    5.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

ที ่
  

โครงการ 
  

รายละเอียดของกจิกรรมทีม่ี
ขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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  โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงาน
ให้กับผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถ่ิน พนักงาน
ส่วนต าบล และพนักงาน
จ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองโสน 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา
ท้องถ่ิน พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองโสน 
ประจ าปีงบประมาณ ดังน้ี 
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสถานที่
ฝึกอบรม ค่าวัสดุ ฯ 

50,000 อบต. หนอง
โสน 

ส านักปลัด             

2 โครงการปรับปรงุแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ข้ันตอนการ
ส ารวจภาคสนามและการ
จัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการส ารวจข้อมูล
ภาคสนามแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน พร้อม
บันทึกข้อมูลในระบบ 

100,000 อบต. หนอง
โสน 

กองคลงั             

 

แบบ ผด. 02 

แบบ ผด. 02 
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ที ่

  
โครงการ 

  
รายละเอียดของกจิกรรมทีม่ขีึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์การเสีย
ภาษีประจ าปี 
ปีงบประมาณ 2565 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดท า
ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเสีย
ภาษี เพ่ือการจัดเก็บรายได้ที่มี
ประสิทธิภาพ ติดต้ังป้ายหน้า
ส านักงาน อบต. หนองโสน และ
ศาลาประจ าหมู่บ้านทั้ง 8 หมู่ 
รวมจ านวน 9 แผ่นป้าย 

15,000 อบต. หนอง
โสน 

กองคลงั             

4 โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินที่จัดต้ังเป็น
สถานที่กลาง และศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารเพ่ือ
การวางแผนและพัฒนา
ท้องถ่ินระดับอ าเภอ 
อ าเภอเมืองตราด 
จังหวัดตราด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ที่จัดต้ังเป็นสถานที่กลาง และ
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารเพ่ือการ
วางแผนและพัฒนาท้องถ่ินระดับ
อ าเภอ อ าเภอเมืองตราด จังหวัด
ตราด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

9,000 อบต. หนอง
โสน 

ส านักปลัด             

รวม 4 โครงการ  174,000               
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บญัชีจ านวนครภุณัฑ ์
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน 
1. ประเภทครภุณัฑ์ส านกังาน 
    1.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

ที ่
  

ครภุณัฑ ์
  

รายละเอียด 
ของครภุณัฑ ์

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 เก้าอี้แบบพนัก
พิงสูง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้แบบพนักพิง
สูง จ านวน 1 ตัว รายละเอียด ดังน้ี 
- กว้าง 605 มม. สูง 1155 – 1270 
มม. 
- พนักพิงและที่น่ังหุ้มด้วยหนัง PU เกรด 
A 
- ชุดที่เท้าแขนท าจากเหล็กดัด ภาพชุด
โครเมียม ท่ีเท้าแขนท าจากวัสดุ PU สีด า 
ฯ 
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) 

6,500 อบต. 
หนองโสน 

ส านักปลัด             

2 ตู้เหล็กแบบ 2 
บาน  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน
จ านวน 3 ตู้  รายละเอียด ดังน้ี 
- มีมือจับชนิดปิด 
- มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
- มี คุ ณ ส ม บั ติ ต า ม ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  
(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ) 

17,700 อบต. 
หนองโสน 

ส านักปลัด             

แบบ ผด. 03 แบบ ผด. 02/1 
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ที ่

  
ครภุณัฑ ์

  
รายละเอียด 
ของครภุณัฑ ์

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับ
ประมวลผล 
แบบที่ 2 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับประมวลผล แบบที่ 2 ราคา 30,000 
บาท จ านวน 1 ชุด 
รายละเอียด ดังน้ี 
คุณสมบัติพื้นฐาน – มีหน่วยความประมวลผล
กลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 
core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 
หน่วย – มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 
น้ิว จ านวน 1 หน่วย ฯ ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ฯ 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัล ฯ) 

30,000 อบต. 
หนองโสน 

ส านักปลัด             

4 เครื่องส ารอง
ไฟฟ้า ขนาด 
800 VA 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA  จ านวน 1 เคร่ือง  
คุณสมบัติพื้นฐาน  - มีก าลงัไฟด้านนอกไม่น้อย
กว่า 800 VA (480 Watts)   
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัล ฯ) 

2,500 อบต. 
หนองโสน 

ส านักปลัดฯ             

รวม   56,700               
 



           

 

 
       แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                                                                                                            หนา้ ๒๗ 

 

 1.2 แผนงานการศกึษา 

ที ่
  

ครภุณัฑ ์
  

รายละเอียด 
ของครภุณัฑ ์

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้
เหล็ก 2 บาน 
จ านวน 1 ตู้  รายละเอียด 
ดังน้ี 
- มีมือจับชนิดปิด 
- มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
- มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิ ตภั ณ ฑ์ อุ ต ส า หก ร ร ม 
(มอก.)  
(รายละเอียดตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ) 

5,900 อบต.หนอง
โสน 

กอง
การศึกษาฯ 

            

รวม   5,500               
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02/1 



           

 

 
       แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                                                                                                            หนา้ ๒๘ 

 

1.3 แผนงานสาธารณสขุ 

ที ่
  

ครภุณัฑ ์
  

รายละเอียด 
ของครภุณัฑ ์

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รบัผดิชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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. ตู้แบบบานเลื่อน
กระจก 5 ฟุต  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เลื่อน
แบบบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต 
จ านวน 1 ตู้  
(จัดซื้อตามราคาในท้องตลาด) 

5,000 อบต.หนอง
โสน 

กอง
สาธารณสุข 

            

2.  ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 
5 ฟุต 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก
บานเลื่อนทึบ 5 ฟุต จ านวน 1 
ตู้  
(จัดซื้อตามราคาในท้องตลาด) 

4,900 อบต.หนอง
โสน 

กอง
สาธารณสุข 

            

3 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้
เหล็ก 2 บาน 
จ านวน 1 ตู้  รายละเอียด 
ดังน้ี 
- มีมือจับชนิดปิด 
- มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
- มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  
(รายละเอียดตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ) 

5,900 อบต.หนอง
โสน 

กอง
สาธารณสุข 

            

รวม   15,800               
 
 

แบบ ผด. 02/1 
 



 
 

 
 

 

 


