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คํานํา 
  แผนการดําเนินงานจัดทําข้ึนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ .ศ . 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2) พ .ศ . 2559  
โดยแผนการดําเนินงานเป็นเอกสารท่ีแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภายในปีงบประมาณนั้น เพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึงหน่วยงานอ่ืนได้ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานทั้งด้านการจัดการโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาคนและ สังคม การเมืองการบริหาร การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีภูมิปัญญาท้องถ่ิน ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
  ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนตําบลเสาธง จึงได้ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้ึน เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลเสาธง ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2563  
รวมทั้งเป็นเอกสารที่จะใช้เป็นเคร่ืองมือในการติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเสาธง ต่อไป 
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บทนํา 
1.1  บทนํา 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี และแผนการดําเนินงาน สําหรับแผนการดําเนินงานน้ัน มีจุดมุ่งหมายที่แสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินประจําปีงบประมาณน้ัน แผนการดําเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน /โครงการ / กิจกรรม 
ท้ังหมดที่จะดําเนินการในปีงบประมาณน้ัน ทําให้การดําเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน มีการประสานและบูรณาการ การทํางานกับหน่วยงานและ
การจําแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน / โครงการ / ในแผนการดําเนินงานจะทําให้การติดตาม
ประเมินผลเม่ือส้ินปีมีความสะดวกมากข้ึนอีกด้วย 
  องค์การบริหารส่วนตําบลเสาธง จึงได้ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ข้ึน เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลเสาธง และใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน มีการประสานและบูรณาการการ
ทํางานกับหน่วยงานและการจําแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงานจะทํา
ให้การติดตามประเมินผลเม่ือส้ินปีงบประมาณมีความสะดวกมากข้ึน 
1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน 
           2.1 เพ่ือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559   
   2.2 เพ่ือเป็นการแปลงแผนงาน/โครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ท่ีได้รับการจัดสรร
งบประมาณไปสู่การปฏิบัติจริงให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน   
   2.3 เพ่ือแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมท่ีดําเนินการจริง
ท้ังหมดในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลเสาธง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  2.4 เพ่ือควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานการตามแผนงาน/โครงการ ให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  

2.5 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม และประเมินผลแผนงาน/โครงการพัฒนาสําหรับ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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1.3  ข้ันตอนในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 5 การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  
  ข้อ 26 ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทําแผนดําเนินการ โดยมีข้ันตอน
ดําเนินการ ดังน้ี 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ  
ท่ีดําเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แล้วจัดทําร่างแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถ่ิน 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถ่ิน ประกาศแผนการดําเนินงาน ทั้งน้ีให้ปิดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน   

ข้อ 27  กําหนดให้แผนการดําเนินงานให้จัดทําให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือ
ได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ท่ีต้องดําเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมาณน้ัน  
   
1.4  ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน 
  1. เป็นเครื่องมือสําคัญของผู้บริหารท้องถ่ินในการควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  2. เป็นเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 
  3. เป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานประสานงานการดําเนินการงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินกับหน่วยงานอ่ืนท่ีจะเข้ามาดําเนินการภายในพ้ืนท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 



แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จํานวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยดําเนินการ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

1.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 9 21.43 617,000 9.30 สํานักปลัด
1.2 แผนงานการศึกษา 5 11.90 1,449,790 21.84 สํานักปลัด
1.3 แผนงานสาธารณสุข 5 11.90 205,500 3.10 สํานักปลัด
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6 14.29 331,500 4.99 สํานักปลัด
1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 2.38 10,000 0.15 สํานักปลัด

รวม 26 61.90 2,613,790 39.38
2.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย

2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 7 16.67 374,000 5.63 สํานักปลัด
รวม 7 16.67 374,000 5.63

3.ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนและ
พาณิชยกรรม

3.1 แผนงานการเกษตร 1 2.38 20,000 0.30 สํานักปลัด
รวม 1 2.38 20,000 0.30

3
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตําบลเสาธง  อําเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จํานวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยดําเนินการ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

4.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานสาธารณสุข 1 2.38 70,000 1.05 สํานักปลัด
รวม 1 2.38 70,000 1.05

5.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4 9.52 210,000 3.16 สํานักปลัด
รวม 4 9.52 210,000 3.16

6.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 3 7.14 3,350,000 50.47 สํานักปลัด

รวม 3 7.14 3,350,000 50.47
รวมทั้งสิ้น 42 100.00 6,637,790 100

4
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตําบลเสาธง  อําเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



1.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ 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 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
นายก อบต. สมาชิกฯ

300,000 พื้นที่ อบต.เสาธง สํานักปลัด

2 จัดประชุมประชาคมจัดทําแผน
ชุมชน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
ประชาคม

20,000 พื้นที่ อบต.เสาธง สํานักปลัด

3 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมพนักงานส่วนตําบล
และลูกจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วน
ตําบลและลูกจ้าง

130,000 พื้นที่ อบต.เสาธง สํานักปลดั

4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมกีฬา 
นันทนาการสร้างความรู้รักสามัคคีของ
ประชาชนในชุมชน

30,000 พื้นที่ อบต.เสาธง สํานักปลัด

5 โครงการออกหน่วย อบต.
เคลื่อนที่

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกบริการ
ประชาชนนอกสถานที่ ฯลฯ

10,000 พื้นที่ อบต.เสาธง สํานักปลัด
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แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตําบลเสาธง  อําเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



1.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค
.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.
ค. มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

6 โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชนชนของ
องค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น
ระดับอําเภอ

เพื่ออุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชนชน

30,000 พื้นที่ อบต.เสาธง กองคลัง

7 อุดหนุนโครงการดูแลบํารุงรักษา
ภูมิทัศน์และบ้านเรือนไทย อบต.
โพธิ์สามต้น

เพื่ออุดหนุนให้แก่ อบต.โพธิ์สามต้น 17,000 พื้นที่ อบต.เสาธง กองคลัง

8 โครงการเฉลิมพระเกียรติ และ
สนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย การดําเนินการ
กิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ 
การดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

50,000 พื้นที่ อบต.เสาธง สํานักปลัด

9 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนที่ภาษี 
โดยการจัดทําหรือปรับข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

30,000 พื้นที่ อบต.เสาธง สํานักปลัด

รวม 9 617,000
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1.2 แผนงานการศึกษา
ลําดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ 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 โครงการรัฐพิธี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี 
เช่น งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา งาน
วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม งานปกป้อง
สถาบันฯลฯ

300,000 พื้นที่ อบต.เสาธง สํานักปลัด

2 โครงการสนับสนุนกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน
กิจกรรมเด็กและเยาวชนภายในเขต อบต.
เสาธง

50,000 พื้นที่ อบต.เสาธง สํานักปลัด

3 โครงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการศึกษา

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษา 
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น

50,000 พื้นที่ อบต.เสาธง สํานักปลัด

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

เพื่อจ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษาให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ร.ร. วัดเสาธงเก่า  และ ร.ร. วัด
ทางกลาง

177,790 1.ศพด. ร.ร. วัดเสา
ธงเก่า
2.ศพด.  ร.ร. วัด
ทางกลาง

สํานักปลัด

5 อุดหนนุโครงการอาหารกลางวัน เพื่อจ่ายอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนในเขต อบต.เสาธง

872,000 1.ร.ร.วัดเสาธงเก่า
2.ร.ร.วัดทางกลาง

สํานักปลัด

รวม 5 1,449,790
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1.3 แผนงานสาธารณสุข
ลําดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ 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 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า/
ทําหมัน ตามปณิธานของศาตรา
จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

เพื่อใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น จัดซื้อวัคซีน
 อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ ในการทําหมัน

100,000 พื้นที่ อบต.เสาธง สํานักปลัด

2 โครงการพัฒนางานการแพทย์
ฉุกเฉินระดับตําบล

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
ประชาชนในพื้นที่ด้านงานการแพทย์
ฉุกเฉิน

10,000 พื้นที่ อบต.เสาธง สํานักปลัด

3 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

เพื่อรณรงค์ป้องกันฯและให้ความรู้แก่
ประชาชน

8,000 พื้นที่ อบต.เสาธง สํานักปลัด

4 โครงการสนับสนุนดูแลสุขภาพ
ประชาชนในเขตอบต.เสาธง

เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ฯ

20,000 พื้นที่ อบต.เสาธง สํานักปลัด

5 อุดหนุนเอกชน เพื่อจ่ายอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการ
พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน 9 
หมู่บ้านๆละ 7500 บาทแก่ อสม.

67,500 พื้นที่ อบต.เสาธง สํานักปลัด

รวม 5 205,500
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1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลําดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ 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 โครงการส่งเสริมฝึกอบรมและ
พัฒนากลุ่มอาชีพของประชาชน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม
ฝึกอบรมและพัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆ 
ของประชาชนในพื้นที่ตําบลเสาธงและ
ตําบลทางกลาง

30,000 พื้นที่ อบต.เสาธง สํานักปลัด

2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้าน
สตรี และครอบครัว

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนกิจกรรมเช่น 
การฝึกอบรมให้ความรู้ การส่งเสริม
พัฒนาบทบาทสตรี การส่งเสริมการเท่า
เทียมกัน ระหว่างชายและหญิงฯ

30,000 พื้นที่ อบต.เสาธง สํานักปลัด

3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมสถาน
ท่องเที่ยวภายในเขต อบต.เสาธง

เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริมกิจกรรมสถานที่
ท่องเที่ยวภายในเขนพื้นที่ อบต.เสาธง

5,000 พื้นที่ อบต.เสาธง สํานักปลัด

4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุน เช่น การ
ฝึกอบรมให้ความรู้ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ 
การเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุ การ
พัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ฯ

200,000 พื้นที่ อบต.เสาธง สํานักปลัด

5 โครงการสง่เสริมและสนับสนุน
พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนกิจกรรมเช่น 
การฝึกอบรมให้ความรู้ แลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ ยกระดับ คุณภาพชีวิตคนพิการ
และผู้ด้อย โอกาส ส่งเสริมศักยภาพของ
คน พิการและผู้ด้อยโอกาสฯ

30,000 พื้นที่ อบต.เสาธง สํานักปลัด
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1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลําดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค
.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.
ค. มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

6 โครงการอุดหนุนค่าใช้จ่าย
ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของ
ชมรมผู้สูงอายุ ให้แก่ชมรม
ผู้สูงอายุและผู้พิการ อบต.เสาธง

เพื่อจ่ายอุดหนุนให้แก่ชมรมผู้สูงอายุและ
ผู้พิการ

36,500 พื้นที่ อบต.เสาธง สํานักปลัด

รวม 6 331,500
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1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลําดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ 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 โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดให้กับ
อําเภอบางปะหัน

เพื่อจ่ายให้เป็นอุดหนุนกิ่งกาชาดให้กับ
อําเภอฯ

10,000 พื้นที่ อบต.เสาธง สํานักปลัด

รวม 1 10,000
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2.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลําดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ 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 โครงการฝึกอบรมและทบทวน
ความรู้อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
หลักสูตรทบทวน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
ฝึกอบรมและทบทวนความรู้อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
หลักสูตรทบทวน และค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานของศูนย์ อปพร.ฯลฯ

180,000 พื้นที่ อบต.เสาธง สํานักปลัด

2 โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหาฯ

50,000 พื้นที่ อบต.เสาธง สํานักปลัด

3 โครงการออกตรวจร่วม อปพร.
ของ อบต.

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดโครงการ
ออกตรวจร่วม อปพร.

10,000 พื้นที่ อบต.เสาธง สํานักปลัด

4 โครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
รณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล วันหยุดติดต่อกันหลายวัน

50,000 พื้นที่ อบต.เสาธง สํานักปลัด

5 โครงการป้องกันและช่วยเหลือ
สงเคราะห์ผู้ประสบภัย

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินการป้องกันและ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่
เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ เช่น การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย

60,000 พื้นที่ อบต.เสาธง สํานักปลัด
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พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แบบ ผด.02



2.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลําดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค
.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.
ค. มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

6 โครงการรักษาความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย การดูแลการจราจร 
และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงาน
อื่นในการปฏิบัติหน้าที่ 
(ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร)

เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาขน

10,000 พื้นที่ อบต.เสาธง สํานักปลัด

7 โครงการส่งเสริมความรู้และการ
ป้องกันสาธารณะภัยให้ความรู้
แก่ประชาชน

เพื่อส่งเสริมความรู้ในการป้องกัน
สาธารณะภัยแก่ประชาชน

14,000 พื้นที่ อบต.เสาธง สํานักปลัด

รวม 7 374,000
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พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



3.ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม
3.1 แผนงานการเกษตร

ลําดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ 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 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ตระหนักถึงความสําคัญของพันธุกรรมพืช

20,000 พื้นที่ อบต.เสาธง สํานักปลัด

รวม 1 20,000
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พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แบบ ผด.02



4.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานสาธารณสุข

ลําดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ 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 โครงการส่งเสริมการบริหาร
จัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการ
บริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

70,000 พื้นที่ อบต.เสาธง สํานักปลัด

รวม 1 70,000
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แบบ ผด.02

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



5.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ 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 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ มีทักษะ มี
ประสบการณ์มากขึ้น

40,000 พื้นที่ อบต.เสาธง สํานักปลัด

2 โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา
 นันทนาการเพื่อสร้างความ
สามัคคีภายในหมู่บ้าน

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ แข็งแรง
สร้างความสามัคคี

30,000 พื้นที่ อบต.เสาธง สํานักปลัด

3 โครงการศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วัฒนธรรมประเพณีต่างๆ

100,000 พื้นที่ อบต.เสาธง สํานักปลัด

4 อุดหนุนส่วนราชการ ตามโครงการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยา
มรดกโลก และงานกาชาด จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

40,000 พื้นที่ อบต.เสาธง สํานักปลัด

รวม 4 210,000
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แบบ ผด.02

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



6.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ 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 โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้าง
สํานักงาน

เพื่ออํานายความสะดวกให้แก่ประชาชน
ผู้มาติดต่อราชการ

3,000,000 พื้นที่ อบต.เสาธง สํานักปลัด

2 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งาน การเพิ่มประสิทธิภาพและ
พัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติ
หน้าที่ของสมาชิกสภา 
อบต.เสาธง พนักงานส่วนตําบล 
และพนักงานจ้าง อบต.เสาธง

เพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา อบต.เสา
ธง พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง
 อบต.เสาธง

150,000 พื้นที่ อบต.เสาธง สํานักปลัด

3 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

เพื่ออํานายความสะดวกให้แก่ประชาชน
ผู้มาติดต่อราชการ

200,000 พื้นที่ อบต.เสาธง สํานักปลัด

รวม 3 3,350,000
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แบบ ผด.02

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



1.ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 ตู้เก็บเอกสาร - ตู้เอกสารเหล็กแบบบานเลื่อนทรงเตี้ย ชนิด
 2 บานเลื่อน ขนาดกว้าง
ไม่น้อยกว่า 4 ฟุต ผลิตจากเหล็ก มีคุณภาพ 
ใช้งานคงทน หน้าบานสีสดใส หรือสีเทา 
แผ่นชั้นวางปรับระดับได้ จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ 
3000 บาท
- ตู้เอกสารเหล็กทรงสูงบานเปิด ผลิตจาก
เหล็ก มีคุณภาพ ใช้งานคงทน หน้าบานสี
สดใส หรือสีเทา บานเปิดได้ 2 ประตู มือจับ
แบบก้านโยกบิด พร้อมกุญแจล็อค แผ่นชั้น
วางปรับระดับได้ (มอก.) จํานวน  2 ตู้ ๆ ละ 
5,500 บาท

17,000 อบต.เสาธง สํานักปลัด
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แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท) สถานที่ดําเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

  แบบ ผด.02/1
บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับที่ไม่ได้ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตําบลเสาธง  อําเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



1.ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ต.ค
.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.
ย.

พ.
ค. มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

๒ ตู้เก็บเอกสาร - ตู้เอกสารเหล็กแบบบานเลื่อนทรงเตี้ย ชนิด
 2 บานเลื่อน ขนาดกว้าง
ไม่น้อยกว่า 4 ฟุต ผลิตจากเหล็ก มีคุณภาพ 
ใช้งานคงทน หน้าบานสีสดใส หรือสีเทา 
แผ่นชั้นวางปรับระดับได้ จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ 
3000 บาท
- ตู้เอกสารเหล็กทรงสูงบานเปิด ผลิตจาก
เหล็ก มีคุณภาพ ใช้งานคงทน หน้าบานสี
สดใส หรือสีเทา บานเปิดได้ 2 ประตู มือจับ
แบบก้านโยกบดิ พร้อมกุญแจล็อค แผ่นชั้น
วางปรับระดับได้ (มอก.) จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ 
5,500 บาท

17,000 อบต.เสาธง กองคลัง

รวม 34,000
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รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท) สถานที่ดําเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

  แบบ ผด.02/1

ที่ ครุภัณฑ์



1.ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

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 ตู้เก็บเอกสาร - ตู้เอกสารเหล็กแบบบานเลื่อนทรงเตี้ย ชนิด
 2 บานเลื่อน ขนาดกว้าง
ไม่น้อยกว่า 4 ฟุต ผลิตจากเหล็ก มีคุณภาพ 
ใช้งานคงทน หน้าบานสีสดใส หรือสีเทา 
แผ่นชั้นวางปรับระดับได้ จํานวน 1 ตู้ ๆ ละ 
3000 บาท
- ตู้เอกสารเหล็กทรงสูงบานเปิด ผลิตจาก
เหล็ก มีคุณภาพ ใช้งานคงทน หน้าบานสี
สดใส หรือสีเทา บานเปิดได้ 2 ประตู มือจับ
แบบก้านโยกบิด พร้อมกุญแจล็อค แผ่นชั้น
วางปรับระดับได้ (มอก.) จํานวน 1 ตู้ ๆ ละ 
5,500 บาท

8,500 อบต.เสาธง กองช่าง

รวม 8,500
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  แบบ ผด.02/1

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท) สถานที่ดําเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร
อเนกประสงค์ Smart Card 
Reader)

อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ Smart Card
 Reader) จํานวน 2 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2562 ณ วันที่ 15 
มีนาคม 2562)

1,400 อบต.เสาธง สํานักปลัด

รวม 1,400
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พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท) สถานที่ดําเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

  แบบ ผด.02/1




