
 
1. ด้านกายภาพ
 - แผนงานบริหารงานทั่วไป
ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

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

 - แผนงานการศึกษา
ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

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

ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอประจันตคาม  จังหวดัปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่

 -  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

150,000.00        

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 หมู่ที่ 2 จากที่ดินนายยศพนธ์ สารีบท 
ถึงที่ดินนางพทัธนันธ์ ประสารกก

โดยการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 68 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 272 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง)

หมู่ 2 ต าบล
หนองแสง

กองช่าง

โครงการ/กิจกรรม

147,000.00        

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กต าบลหนองแสง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พฒันา
เด็กเล็กต าบลหนองแสง 
จ านวน 150,000.-บาท

1 โครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าโครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
จ านวน 150,000.-บาท 150,000.00        

หมู่ 5 ต าบล
หนองแสง

ส านักงานอบต.
กองช่าง

หมู่ 5 ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กต าบล

หนองแสง

กองช่าง2

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 8



1. ด้านกายภาพ

ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟสัต์
ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3  จากศาลากลางบา้น
 ถึงที่ดินร้อยโทเดชา ขุมทอง

โดยการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟสัต์ติกคอนกรีต. 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตรยาว 370 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,480 ตาราง
เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสง)

397,300.00        
หมู่ 3 ต าบล
หนองแสง

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 หมู่ที่ 5 จากที่ดินนางอุบล      นกน้อย  
ถึงที่ดินนายต่วน  มาสแสง

โดยการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 225 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร (รายละเอียด
ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง)

491,000.00        
หมู่ 5 ต าบล
หนองแสง

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟสัต์
ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1  จากที่ดินนายตุ๋ย 
ปริกสุวรรณ ถึงที่ดินนางอ าพร สายสงวน

โดยการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟสัต์ติกคอนกรีต. 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตรยาว 460 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,840 ตาราง
เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสง)

494,000.00        
หมู่ 1 ต าบล
หนองแสง

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟสัต์
ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 
จากที่ดินนายวิจารณ์ ค าด า ถึงที่ดินนาง
กองแพง เกตุทองสุข

โดยการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟสัต์ติกคอนกรีต. 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตรยาว 370 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,480 ตาราง
เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสง)

397,300.00        
หมู่ 2 ต าบล
หนองแสง

กองช่าง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอประจันตคาม  จังหวดัปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู ่

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

 -  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 9



1.1 ด้านกายภาพ

ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.2 ด้านเศรษฐกิจ
  -  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑๐ โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ  - จัดอบรมอาชีพระยะส้ันใหก้ับประชาชน 15,000.00          อบต.หนองแสง ส านักงาน

ของประชาชนต าบลหนองแสง ในการประกอบอาชีพในต าบลหนองแสง ปลัด อบต.

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินโครงการส่งเสริมการประกอบ

อาชีพของประชาชนต าบลหนองแสง

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอประจันตคาม  จังหวดัปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่

 -  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

8 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟสัต์
ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 จากที่ดินนางสาว
นิตยา มีชัย ถึงที่ดิน นางศรีสุดา มานะบงั

โดยการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟสัต์ติกคอนกรีต. 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตรยาว 370 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,480 ตาราง
เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสง)

397,000.00        
หมู่ 4 ต าบล
หนองแสง

กองช่าง

๙ โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟสัต์
ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 จากที่ดินนางจ าลอง
 มีชัย  ถึงที่ดินนายพชิิต แปลกจิตร

โดยการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟสัต์ติกคอนกรีต. 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตรยาว 370 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,480 ตาราง
เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแสง)

397,000.00        
หมู่ 6 ต าบล
หนองแสง

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 10



ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่
 1.3 ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา 
-  แผนงานบริหารงานทั่วไป
ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑๑ โครงการจัดท าแผนที่ภาษ ีและทะเบยีน 1. การปรับปรุงข้อมูลแผนที่แม่บท 150,000.00        หมู่ที่ 1-6 กองคลัง

ทรัพย์สิน (ปรับข้อมูล แผนที่ 2. ประสานขอข้อมูลเพื่อท าการคัดลอกข้อมูล
 คัดลอกข้อมูลที่ดิน ส ารวจข้อมูล ที่ดิน
ภาคสนาม และจัดท าแผนที่และทะเบยีน 3. ส ารวจข้อมูลภาคสนาม
ทรัพย์สิน) ของ อบต.หนองแสง 4. จัดท าแผนที่และทะเบยีนทรัพย์สิน

๑๒ โครงการประชาสัมพนัธ์ขัน้ตอนและวิธี ออกพื้นที่ใหบ้ริการช าระภาษนีอกสถานที่ร่วมกับ 200,000.00        ภายในเขตพื้นที่ กองคลัง

การช าระภาษ ีประจ าป ี2563 โครงการจัดประชุมเวท ีประชาคม โครงการ อบต. อบต.หนองแสง

เคล่ือนที่และโครงการจัดกิจกรรมอืน่
๑๓ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้จ่ายใน 50,000.00          สถาบนัการศึกษา/ ส านักงานปลัด

การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก 50,000.00          หน่วยงานอืน่ที่ กองคลัง
ราชอาณาจักร 20,000.00          จัดอบรม กองการศึกษา

10,000.00          กองช่าง
๑๔ โครงการพฒันาศักยภาพชุมชน ภายใต้ - จัดฝึกอบรมบคุลากรผู้บริหารทอ้งถิน่ สมาชิกสภาฯ 550,000.00        อบต. หนองแสง/ ส านักงาน

โครงการรวมพลังเครือข่ายต าบลน่าอยู่  และผู้น าทอ้งถิน่ จ านวน 1 คร้ัง/ปี หน่วยงานอืน่ ปลัด อบต.
สู่สุขภาวะชุมชน และศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

๑๕ ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็  - จ่ายเปน็เงินประโยชน์ตอบแทนอืน่เปน็กรณีพิเศษ 50,000.00          อบต. หนองแสง ส านักงานปลัด

ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ (เงินรางวัล ประจ าป)ี ส าหรับพนักงานส่วนทอ้งถิน่ 50,000.00          กองคลัง

ประจ าปงีบประมาณ 2563 จ านวน ๑ คร้ัง/ป ี 30,000.00          กองการศึกษา
 - จ่ายเปน็ค่าตอบแทน ใหแ้ก่คณะกรรมการงานจ้าง 30,000.00          กองช่าง
ที่ปรึกษา คณะกรรมการจัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
 คณะกรรมการ ตรวจการจ้างงานก่อสร้างและผู้คุม
งานก่อสร้าง
 - เพื่อจ่ายเปน็ค่าคอบแทนใหบ้คุคลหรือคณะกรรมการ
จัดซ้ือจัดจ้างของพนักงานอบต.หนองแสง

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอประจันตคาม  จังหวดัปราจีนบุรี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 11



ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่
 1.3 ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา 
 - แผนงานการศึกษา
ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑๖ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 262,820.00        อบต.หนองแสง กองการศึกษา

สถานศึกษา  - ค่าจัดการเรียนการสอน    
 - ค่าอาหารกลาง
 - ค่าหนังสือเรียน  
 - ค่าอุปกรณ์
 - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน    
 - ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน

 
17 โครงการพฒันาความรู้และทกัษะการดูแล เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการโครงการพฒันาความรู้ 15,000.00 อบต.หนองแสง กองการศึกษา

เด็กก่อนวันเรียนแก่พอ่แม่ ผู้ปกครอง และทกัษะการดูแลเด็กก่อนวันเรียนแก่พอ่แม่    
หรือครูผู้ดูแลเด็กและเด็กในศูนย์พฒันา ผู้ปกครอง หรือครูผู้ดูแลเด็กและเด็กใน
เด็กเล็ก ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  

๑๘ โครงการวันเด็กแหง่ชาติ เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการโครงการวันเด็กแหง่ชาติ 80,000.00          อบต.หนองแสง กองการศึกษา
ประจ าป ี2563

๑๙ โครงการส่งเสริมพฒันาการและการเรียน เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการโครงการส่งเสริม 15,000.00          อบต.หนองแสง กองการศึกษา
รู้ในเด็กแรกเกิด เด็กเล็กก่อนวัยเรียน พฒันาการและการเรียนรู้ในเด็กแรกเกิด 

เด็กเล็กก่อนวัยเรียน

๒๐ โครงการอาหารเสริม(นม) เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการโครงการอาหารเสริม(นม) 295,097.00        อบต.หนองแสง กองการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอประจันตคาม  จังหวดัปราจีนบุรี

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 12



ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่
 1.3  ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา 
-  แผนงานสาธารณสุข
ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๒๑ โครงการส่งเสริมปอ้งกันควบคุมโรคติดต่อ เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการโครงการส่งเสริมปอ้งกัน 50,000.00          อบต.หนองแสง ส านักงาน

ประจ าป ี2563 และควบคุมโรคติดต่อ ประจ าป ี2563 ปลัด อบต.

22 48,000.00          อบต.หนองแสง ส านักงาน
ปลัด อบต.

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยั จาก
พษิสุนัขบา้  ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟา้จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวร
ขัตติยราชนารี

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอประจันตคาม  จังหวดัปราจีนบุรี
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภยั จากพษิสุนัขบา้  ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟา้
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 13



ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่
 1.3  ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา 
 -  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๒๓ โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา  - จัดกิจกรรมวัดเฉลิมพระชนมพรรษา 20,000.00          อบต.หนองแสง ส านักงาน

พระบามสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี พระบามสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ปลัด อบต.

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ 

พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั

๒๔ โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา  - จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง 20,000.00          อบต.หนองแสง ส านักงาน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินี เจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพนัปี ปลัด อบต.
นาถ พระบรมราชชนนีพนัปหีลวง หลวง

๒๕ โครงการเสริมสร้างความจงรักภคัดี จัดกิจกรรมเสริมสร้างความจงรักภกัดีต่อชาติและ 20,000.00          อบต.หนองแสง ส านักงาน

ต่อชาติและความจงรักภกัดีต่อสถาบนั ความจงรักภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริย์ ปลัด อบต.

พระมหากษตัริย์

๒๖ โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ -เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุและการเตรียมพร้อมในการ 150,000.00        อบต.หนองแสง ส านักงาน

เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ปลัด อบต.

-เพื่อใหผู้้สูงอายุมีความรู้ในการพฒันาตนเอง และเข้า

มามีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งงถิน่

-จัดกิจกรรมเนื่อในวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ไทย

-จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอประจันตคาม  จังหวดัปราจีนบุรี

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 14



ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่
 1.3 ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา 
-  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๒๗ โครงการจัดเวทปีระชาคมหมู่บา้นและ จัดเวทปีระชุมหมู่บา้นภายในต าบลหนองแสง 11,000.00          อบต.หนองแสง ส านักงาน

ต าบล ในการร่วมคิดร่วมท าร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบ ปลัด อบต.

ร่วมรับประโยชน์ร่วมกันแก้ปญัหา ปรึกษาหารือ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อแก้ปญัหาส าหรับการ

พฒันาทอ้งถิน่ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองแสง กับประชาชน

๒๘ โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาการ จัดกิจกรรมอบรมการด าเนินโครงการปอ้งกัน 13,000.00          อบต.หนองแสง ส านักงาน

ต้ังครรภไ์ม่พร้อมในวัยรุ่น และแก้ไขปญัหาการต้ังครรภไ์ม่พร้อมในวัยรุ่น ปลัด อบต.

๒๙ โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา จัดกิจกรรมการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 30,000.00          อบต.หนองแสง ส านักงาน

ยาเสพติด ปลัด อบต.

๓๐ โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตผู้ปว่ยเอดส์ จัดกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิตผู้ปว่ยเอดส์/ผู้ด้อย 13,000.00          อบต.หนองแสง ส านักงาน

ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัว/ผู้มีรายได้ โอกาสและครอบครัว/ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง ปลัด อบต.

น้อยและไร้ที่พึ่ง

๓๑ โครงการพฒันาศัยกภาพกลุ่มสตรีต าบล จัดกิจกรรมพฒันาศักยภาพกลุ่มสตรีต าบลหนองแสง 13,000.00          อบต.หนองแสง ส านักงาน

หนองแสง เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมฯ ปลัด อบต.

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอประจันตคาม  จังหวดัปราจีนบุรี

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

โครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 15



ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่
 1.3 ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา 
-  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๓๒ โครงการพฒันาศักยภาพพนักงานส่วน  - จัดกิจกรรมอบรมพฒันาศักยภาพพนักงานส่วน 20,000.00          อบต.หนองแสง ส านักงาน

ต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ปลัด อบต.

๓๓ โครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ  - จัดกิจกรรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตของ 82,000.00          อบต.หนองแสง ส านักงาน

ชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง ปลัด อบต.

คนไร้ที่พึ่ง เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินโครงการส่งเสริมฯ

๓๔ โครงการอบรมเด็กและเยาวชนร่วมใจ  - จัดกิจกรรมใหค้วามรู้เกีย่วกับภยัยาเสพติด 130,000.00        อบต.หนองแสง ส านักงาน

ต้านภยัยาเสพติด ปลัด อบต.

๓๕ โครงการออกหน่วยบริการเคล่ือนที่ -  จัดกิจกรรม อบต. เคล่ือนที่ใหบ้ริการประชาชน 5,000.00            เขตพื้นที่ ส านักงาน
พบประชาชน นอกสถานที่  อบต. หนองแสง ปลัด อบต.

และหน่วยงาน
ราชการอืน่ที่

จัดกิจกรรม

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอประจันตคาม  จังหวดัปราจีนบุรี

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 16



ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่
 1.3 ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา 
-  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๓๖ โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพนัธ์ก านัน  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินโครงการแข่งขันกีฬาสาน 30,000.00          สนามก๊ฬา ส านักงาน

ผู้ใหญ่บา้น องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ฯ สัมพนัธ์ก านัน ผู้ใหญ่บา้น องค์กรปกครองส่วน อบต.เกาะลอย ปลัด อบต.
ต้านภยัยาเสพติด ทอ้งถิน่ต้านภยัยาเสพติด อ.ประจันตคาม

 - จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพนัธ์ระหว่าง
อบต. หนองแสงกับอบต.ใกล้เคียงในอ.ประจันตคาม

๓๗ โครงการแข่งขันกีฬาภายในต าบล  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดงานแข่งขันกีฬาภายในต าบล 150,000.00        เขตพื้นที่ ส านักงาน
หนองแสง หนองแสง อบต. หนองแสง ปลัด อบต.

จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพนัธ์ระหว่าง
อบต. หนองแสงกับผู้น าทอ้งที่และชุมชน

๓๘ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จัดงานประเพณีลอยกระทงและกิจกรรม 60,000.00          บริเวณโดยรอบ ส านักงาน
เนื่องด้วยเทศกาลวันลอยกระทง อบต. หนองแสง ปลัด อบต.

๓๙ โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ต าบลหนองแสง 100,000.00        อบต. หนองแสง ส านักงาน
ต าบลหนองแสง เพื่อด าเนินการจัดงานฯ จ านวน 1 คร้ัง ปลัด อบต.

๔๐ โครงการหล่อเทยีนและถวายเทยีน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการหล่อเทยีนและถวาย 30,000.00          เขตพื้นที่ ส านักงาน
พรรษา เทยีนพรรษา อบต.หนองแสง ปลัด อบต.

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอประจันตคาม  จังหวดัปราจีนบุรี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 17



ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่
 1.3 ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา 
-  แผนงานงบกลาง
ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๔๑ โครงการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ที่มีสิทธิไ์ด้รับเงินตาม 36,000.00 ผู้ปว่ยเอดส์ ส านักงาน

ระเบยีบฯ ในเขตพื้นที่ ปลัด อบต.

๔๒ โครงการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพใหแ้ก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงิน 4,532,516.00 ผู้สูงอายุ ส านักงาน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบยีบฯ ในเขตพื้นที่ ปลัด อบต.

อบต. หนองแสง
๔๓ โครงการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพคนพกิาร จัดสวัสดิการเบี้ยความพกิารใหแ้ก่คนพกิารที่มี 1,017,600.00 คนพกิาร ส านักงาน

สิทธิรับเงินเบี้ยความพกิารตามระเบยีบฯ ในเขตพื้นที่ ปลัด อบต.
อบต. หนองแสง

๔๔ เงินสมทบกองทนุประกันสังคม เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบกองทนุประกันสังคม ในอัตรา 150,000.00 อบต. หนองแสง ส านักงาน
ร้อยละ 5 ตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ปลัด อบต.
ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.5/ว 9 ลว 22 ม.ค.
2557 และพระราชบญัญัติประกันสังคม พ.ศ.2553
และหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ด่วนที่สุดที่ มท 0809.5/ว 81 ลว 10 ก.ค. 57

45 เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน กรณีลูกจ้าง 10,000.00          อบต.หนองแสง ส านักงาน
ประสบอันตราย เจ็บปว่ยหรือสูญหาย ปลัด อบต.

๔๖ ส ารองจ่าย จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการใหค้วามช่วยเหลือประชาชน 100,000.00 ในเขตพื้นที่ ส านักงาน
กรณีประสบสาธารณภยัหรือบรรเทาปญัหาความ อบต. หนองแสง ปลัด อบต.
เดือดร้อนของประชาชนที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ โดย
ส่วนรวมและอยูใ่นอ านาจหน้าที่ อบต.

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอประจันตคาม  จังหวดัปราจีนบุรี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 18



ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่
 1.3 ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา 
-  แผนงานงบกลาง
ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๔๗ เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จข้าราชการ เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญ 168,722.00 อบต.หนองแสง ส านักงาน

ทอ้งถิน่ (กบท)   ราชการส่วนทอ้งถิน่ ในอัตราร้อยละ ๑ ของประมาณ ปลัด อบต.
ประมาณการรายรับตามข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ีไม่รวมเงินอุดหนุนที่มีผู้อุทศิใหแ้ละเงิน
อุดหนุน

48 รายจ่ายตามข้อผูกพนั เพื่อจ่ายเปน็เงินสบทบกองทนุหลักประกันสุขภาพ 70,000.00 อบต.หนองแสง ส านักงาน
ในระดับทอ้งถิน่หรือในพื้นที่องค์การบริหารส่วน ปลัด อบต.
ต าบลหนองแสง
' - จัดกิจกรรมดูแลประชาชน 9 กลุ่มเปา้หมาย
ตามระเบยีบกองทนุ ได้แก่
1. กลุ่มหญิงต้ังครรภ ์ ๒.กลุ่มเด็กแรกเกิด - ๖ ปี
๓.กลุ่มเด็กโต อายุ ๖ ป ี- อายุต่ ากว่า ๒๕ ปี
๔.กลุ่มผู้ใหญ่ต้ังแต่อายิ ๒๕ ปขีึน้ไป
๕.กลุ่มผู้พกิารทพุพลภาพ
๖.กลุ่มผู้ปว่ยเร้ือรัง
๗.กลุ่มผู้สูงอายุ ๘.กลุ่มเยาวชน ๑๕-๒๕ ปี
๙.กลุ่มอายุ ๓๕ - ๖๐ ป ี  

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง   อ าเภอประจันตคาม  จังหวดัปราจีนบุรี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 19



ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่
1.4 ด้านการเมืองการปกครองและบริหาร

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป

๔๙ ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังผู้บริหาร  จัดการเลือกต้ังผู้บริหารทอ้งถิน่และสมาชิกสภา 500,000.00        อบต. หนองแสง ส านักงาน
ทอ้งถิน่และสมาชิกสภาทอ้งถิน่ ทอ้งถิน่ (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนต าแหน่ง ปลัด อบต.

ที่ว่างและกรณีคณะกรรมการการเลือกต้ังส่ังใหม้ี
การเลือกต้ัง

๕๐ จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอีท้ างาน (เจ้าหน้าที่ ) จ านวน 11 เคร่ือง 40,700.00          ส านักงาน ส านักงาน
อบต.หนองแสง ปลัด อบต.

๕๑ จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก (เจ้าหน้าที)่  8,100.00            ส านักงาน ส านักงาน
จ านวน 1 ชุด อบต.หนองแสง ปลัด อบต.

๕๒ จัดซ้ือยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจัดซ้ือรถบรรทกุ(ดีเชล) จ านวน 1 คัน 868,000.00        อบต. หนองแสง ส านักงาน
 - แบบดับเบิ้ลแค็บ ปลัด อบต.

๕๓ จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 34,000.00          ส านักงาน ส านักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ) จ านวน 2 เคร่ือง อบต.หนองแสง ปลัด อบต.
ชุดละ 17,000 บาท

๕๔ จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า 5,200.00            ส านักงาน ส านักงาน
(18หน้า/นาท)ี จ านวน 2 เคร่ือง อบต. หนองแสง ปลัด อบต.

๕๕ จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ ส าหรับงานเอกสารทั่วไป 3,200.00            ส านักงาน ส านักงาน
จ านวน 2 เคร่ือง อบต. หนองแสง ปลัด อบต.

๕๖ จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซ้ือเก้าอีท้ างาน (เจ้าหน้าที่ ) 11,100.00          ส านักงาน กองคลัง
 จ านวน 3 เคร่ือง อบต.หนองแสง

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอประจันตคาม  จังหวดัปราจีนบุรี

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 20



ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่
1.4 ด้านการเมืองการปกครองและบริหาร

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป

ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ล าดับ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๕๗ จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก (เจ้าหน้าที)่  24,000.00          ส านักงาน กองคลัง

จ านวน 3 ชุด อบต.หนองแสง
๕๘ จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน  (มอก) จ านวน 5 ตู้ 27,500.00          ส านักงาน กองคลัง

อบต.หนองแสง
๕๙ จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 13,920.00          ส านักงาน กองคลัง

จ านวน 3 ตู้ อบต.หนองแสง
๖๐ จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 51,000.00          ส านักงาน กองคลัง

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ) จ านวน 3 เคร่ือง อบต.หนองแสง 
ชุดละ 17,000 บาท

61 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า 7,800.00            ส านักงาน กองคลัง
(18หน้า/นาท)ี จ านวน 3 เคร่ือง อบต. หนองแสง

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่
1.4 ด้านการเมืองการปกครอง และบริหาร
 - แผนงานการศึกษา
ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ล าดับ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๖๒ จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน  (มอก) จ านวน 3 ตู้ 16,500.00          ส านักงาน กองการศึกษา

อบต.หนองแสง
๖๓ จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 17,000.00          ส านักงาน กองการศึกษา

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ) จ านวน 1 เคร่ือง อบต.หนองแสง 
ชุดละ 17,000 บาท

๖๔ จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า 2,600.00            ส านักงาน กองการศึกษา
(18หน้า/นาท)ี จ านวน 1 เคร่ือง อบต. หนองแสง

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอประจันตคาม  จังหวดัปราจีนบุรี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 21



ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่
1.5 ด้านความสงบเรียบร้อย ความปลอดภยัในชีวิต และทรัพย์สิน

-  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๖๕ โครงการซักซ้อมแผนปอ้งกันและ ด าเนินการซักซ้อมแผนปอ้งกันและ 350,000.00        อบต.หนองแสง ส านักงาน

บรรเทาสาธารณภยั ประจ าป ี2563 บรรเทาสาธารณภยั ปลัด อบต.

๖๖ โครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทางถนน - จัดอบรมเพื่อใหป้ระชาชนทราบถึงกฎหมาย 15,000.00          อบต.หนองแสง ส านักงาน

ช่วงเทศกาลปใีหม่ ประจ าป ี2563 การขับขีอ่ย่างปลอดภยับนทอ้งถนน ปลัด อบต.

 - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการ

ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปใีหม่ 

๖๗ โครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทาง  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินโครงการปอ้งกันและลด 15,000.00          อบต.หนองแสง ส านักงาน
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าป ี อุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปลัด อบต.
2563

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอประจันตคาม  จังหวดัปราจีนบุรี

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 22



ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน
-แผนงานการเกษตร
ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๖๘ โครงการรักน้ า รักปา่ รักษาแผ่นดิน  - จัดกิจกรรมปลูกปา่ เพื่อเพิ่มพื้นที่ปา่ และปล่อย 30,000.00          หมู่ที่ 1 และ ส านักงาน 

พนัธุสั์ตว์น้ า เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเปน็ หมู่ที่ 4 ปลัด อบต.
พระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ต.หนองแสง
และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องใน
วันเฉลิมพระชนม์พรรษา
 - จัดอบรมใหค้วามรู้และสร้างจิตส านึกใหเ้ด็ก
เยาวชน และประชาชนรักและหวงแหนปา่ธรรมชาติ
ร่วมกันพฒันาและฟื้นฟรูะบบนิเวศน์

๖๙ โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพชือันเนื่อง - จัดท าข้อมูลทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และ 50,000.00          อบต.หนองแสง ส านักงาน
มาจากพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐา ทรัพยากรวัฒนธรรมภมูิปญัญาเพื่ออนุรักษแ์ละพฒันา ปลัด อบต.
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรัพยากรทอ้งถิน่ในต าบลคลองต าหรุ อย่างยัง่ยืนสู่
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เศรษฐกิจพอเพยีง

- อบรมใหค้วามรู้ ความเข้าใจใหป้ระชาชน เยาวชนใน
พื้นที่ในการเข้าร่วมโครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพชื
อันเนื่องมาจากโครงการพระราชด าหริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
-ศึกษาดูงาน

๗๐ โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตาม เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการโครงการสนับสนุนการ 15,000.00          อบต. หนองแสง ส านักงาน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ปลัด อบต.

-ขับเคลือนการพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอประจันตคาม  จังหวดัปราจีนบุรี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 23



ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านวิถีชีวิตพอเพียง
 -ไม่มีโครงการ/กิจกรรม

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  อ าเภอประจันตคาม  จังหวดัปราจีนบุรี

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 24


