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ค าน า 
 แผนการด าเนินงานประจ าปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม จัดท าขึ้นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึงฉบับปัจจุบัน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 แผนการด าเนินงานดังกล่าว จึงเป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม โดยจ าแนก
รายละเอียดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงานการพัฒนาที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้ทราบกิจกรรมการพัฒนาที่
แสดงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณที่ชัดเจน ตลอดจนกรอบระยะเวลาการด าเนินงานตามภารกิจ
ให้แล้วเสร็จในรอบปีงบประมาณ เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง 

 ดังนั้น แผนการด าเนินงานจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานในเขตพ้ืนที่ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานด้วย จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินการ ประจ าปี 2563 ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลพระงาม จะเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน การปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนาของ
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ต่อไป 
 
 
   
 
 
 
 
       คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
             องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 
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 ส่วนที่  1 บทน า 
 
1. ความหมายของแผนการด าเนินงาน 

 “แผนการด าเนินงาน” หมายความว่า แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น         
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม จนถึงฉบับปัจจุบัน ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนาสามปี และแผนด าเนินงาน ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงรายละเอียด
แผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณนั้นแผนการด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการกิจกรรมทั้งหมดที่จะด าเนินการใน
ปีงบประมาณนั้น ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความขัด
เจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ 
ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีก
ด้วย 

2. วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

 2.1 แผนการด าเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมด ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้น เพ่ือใช้
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน
มากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรการการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียด
ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในการด าเนินการ 
 แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุน โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมีที่มา
จาก 
  1. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ)  
  2. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
  3. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่ด าเนินงานในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจาก
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
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  4. โครงการ/กิจกรรมพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นที่  

        2.2 ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน
ให้เสร็จภายในเดือน ธันวาคมของปีงบประมาณนั้น หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณด าเนินการ
หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ   
ที่ต้องด าเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้น 
                  หากคาดว่าจะด าเนินการจัดท าไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดในการขอขยายเวลาการจัดการขยาย
การจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

3. ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
(หมวด 5 ข้อ 26 และข้อ 27) ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมีขั้นตอน
ดังนี้  
                   1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการ
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                   2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าร่าง
แผนการด าเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการ จากแผนงาน/โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล      
และหน่วยงานต่างๆ 
                   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น น าร่างแผนปฏิบัติการเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
                   4. คณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
                   5. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้ว ให้ประกาศเป็นแผน
ด าเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
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ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างฯต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานอ่ืน 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
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4.ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

           แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารงานท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน      
และการประเมินผล ดังนั้นแผนการด าเนินงานจึงมีประโยชน์ดังนี้ 
            1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ 
            2. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการ
ด าเนินงานจริง 
            3. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการ 
******************* 

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงานด าเนินการ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 
    1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
    1.2 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
    1.3 แผนงานการศึกษา 
    1.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    1.5 แผนงานสาธารณสุข 
    1.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
    1.6 แผนงานงบกลาง  

 
 

5 
9 

14 
- 
3 
- 
4 

 
 

9.8 
17.6 
27.5 

- 
5.9 
- 

7.8 

 
 

399,500.- 
305,000.- 

1,321,184.- 
- 

230,000.- 
- 

9,160,400.- 

 
 

3.0 
2.3 

10.0 
- 

1.7 
- 

69.0 

 
 

ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

กองการศึกษา 
กองการศึกษา 

ส านักปลัด 
- 

ส านักปลัด 
                           รวม  35 68.6 11,416,084.- 86.0  
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
    2.1 แผนงานการเกษตร 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวม      
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยว 
    3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 
 

5 

 
 
 

55.6 

 
 
 

250,000.- 

 
 
 

58.1 

 
 
 

กองการศึกษา 
รวม 5 55.6 250,000.- 58.1  

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    4.1 แผนงานการเกษตร 
    4.2 แผนงานการเคหะและชุมชน 
    4.3 แผนงานการพาณิชย์ 
    4.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    4.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
- 
3 
- 
- 
1 

 
- 

23.1 
- 
- 

7.7 

 
- 

614,000.- 
- 
- 

30,000.- 

 
- 

18.7 
- 
- 

0.9 

 
- 

กองช่าง 
- 
- 

กองช่าง 
รวม 4 30.8 644,000.- 19.6  

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
    5.1 แผนงานการเกษตร 
    5.2 แผนงานสาธารณสุข 
 

 
 

2 
1 

 
 

40.0 
20.0 

 
 

80,000.- 
50,000.- 

 
 

23.5 
14.7 

 
 

ส านักปลัด 
- 

รวม 3 60.0 130,000.- 38.2  
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมือง การบริหาร และ
การจัดการ 
     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 

5 

 
 

55.0 

 
 

630,000.- 

 
 

40.9 

 
 

ส านักปลัด 
 

รวม 5 55.0 630,000.- 40.9  
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บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงานอ่ืนๆ  

 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงานด าเนินการ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาโครสร้างพื้นฐาน 
     1.1 แผนงานเคหะชุมชน 

1 6.3 6,000,000.- เป็นโครงการตามแผน 
แต่หน่วยงานอ่ืน

รับผิดชอบ 

 
โยธาฯ 

 
                           รวม  1 6.3 6,000,000.-   
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์กาบริหารส่วนต าบลพระงามด าเนินการเอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 1.1 แผนงานการรักษาความสบภายใน 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการให้ความรู้ซ้อมแผนการ
ป้องกันสาธารณภัยส าหรับ
หน่วยงาน สถานศึกษาในพื้นที่
และประชาชนทั่วไป  ( แผนพัฒนา
ท้องถิ่น หน้า 140 ขอ้ 3 ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย ปี 2563 หนา้ 
12/27 ) 
 

ค่าใช้จ่ายโครงการใหค้วามรู้ 
ในโครงการ เพื่อให้หน่วยงาน 
นักเรียนและอาจารย์โรงเรียน
ในชุมชนได้รับความรู้ในการ
รับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน
เกี่ยวกับอัคคีภัย 

15,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม  

งานป้องกันฯ
ส านักปลดั 

            

2. โครงการเฝ้าระวังรักษาความสงบ
และปลอดภัยในชุมชน              
( แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 140 ข้อ 
4 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ปี 
2563 หน้า 11/27 ) 

ค่าใช้จ่ายให้แก่ อปพร.ที่มี
ค าสั่งให้ปฏิบัติงานที่ศูนย์ อป
พร. หรือนอกท่ีตั้งศูนย์การ
ออกตรวจเวรยาม การตั้งจุด
ตรวจบริการประชาชน 

300,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

งานป้องกันฯ
ส านักปลดั 

            

3. โครงการอบรมให้ความรู้ การ
ป้องกันช่วยเหลือการจมน้ าและ
ฝึกทักษะการวายน้ าให้แก่เด็ก ( 
แผนพัฒนาท้องถิ่น หนา้ 140 ข้อ 5 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ป ี
2563 หน้า 11/27 ) 

ค่าใช้จ่ายโครงการฯ ส าหรับ
เด็กและเยาวชนได้มีทักษะใน
การว่ายน้ าและช่วยเหลือ 
ตนเองได ้

49,500.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

งานป้องกันฯ
ส านักปลดั 

            

 

 

 

 

- 11 - 



- 9 - 
 

 

1.1 แผนงานการรักษาความสบภายใน (ต่อ) 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ในเทศกาลส าคัญ ( แผนพัฒนา
ท้องถิ่น หน้า 141 ขอ้ 7 ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย ปี 2563 หนา้ 
11/27 ) 

ค่าตอบแทนให้ผู้ปฏิบตัิหน้าที่
ปฏิบัติงานตามโครงการตั้งจุด
ตรวจบริการประชาชนในช่วง 

20,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

งานป้องกันฯ
ส านักปลดั 

            

5. โครงการปกป้องสถาบันของชาติ 
( แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 142 ข้อ 
10 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 
2563 หน้า 3/27 ) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ 15,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

ส านักปลดั             
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1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

 

 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  โครงการรณรงค์/จัดกิจกรรม
ต่างๆ อบรม เกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหาของชุมชน เช่น ยาเสพ
ติด โรคเอดส์ อาชญากรรม จัด
ระเบียบสังคมฯ  ( แผนพัฒนา
ท้องถิ่น หน้า 143 ขอ้ 1 ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย ปี 2563 หนา้ 
22/27 ) 

ค่าใช้จ่ายอบรมรณรงค์และ
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
ปัญหาอาชญากรรม 

40,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

ส านักปลดั             

2. โครงการบ าบดัทุกข์ บ ารุงสุข  
แบบ ABC ( แผนพัฒนาทอ้งถิ่น
หน้า 143 ข้อ 3 ขอ้บัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย ปี 2563 หนา้ 
22/27 ) 

ค่าใช้จ่ายเพื่อด าเนินโครงการ
บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข แบบ 
ABC 

20,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

ส านักปลดั             

3. โครงการจ้างงานนักเรียน
นักศึกษาท างานในช่วงเวลาปิด
ภาคเรยีน ( แผนพัฒนาท้องถิ่น 
หน้า 144 ข้อ 4 ขอ้บัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย ปี 2563 หนา้ 
20/27 ) 

เพื่อเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน หรือ
การจ้างนักเรียน นักศึกษา
ในช่วงปิดภาคเรียน 

80,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

ส านักปลดั             

4. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง  ( 
แผนพัฒนาท้องถิ่น หนา้ 144 ข้อ 5 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ป ี
2563 หน้า 21/27 ) 

เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพตาม
หลักปรญัญาเศรษฐกิจเพยีง 
เพื่อเสรมิสร้างทักษะ ความรู้ 
ประสบการณ์ในการประกอบ
อาชีพ 

50,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

ส านักปลดั             
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1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ) 

 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสตรีและครอบครัว 
( แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 144 ข้อ 
6 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ปี 
2563 หน้า 21/27 ) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสตรีและครอบครัว 
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาสและ
ครอบครัว 

60,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

ส านักปลดั             

6. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสตรีและครอบครัว 
( แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 145 ข้อ 
9 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ปี 
2563 หน้า 21/27 ) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ฝึกทักษะพัฒนาอาชีพ 

30,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

ส านักปลดั             

7. โครงการจดัเวทีประชาคมเพื่อ
จัดท าแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาท้องถิ่น              
โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต าบลพระงาม 
 ( แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 146 ขอ้ 
10 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 
2563 หน้า 21/27 ) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการประชุม
ประชาคมหมู่บ้านและต าบล 
เพื่อเพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง 
และแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น  

15,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

ส านักปลดั             

8. โครงการ อบต.พบประชาชน ( 
แผนพัฒนาท้องถิ่น หนา้ 146 ข้อ 
13 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 
2563 หน้า 20/27 ) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ 
ค่าใช้สอยอ่ืนๆ 

10,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

ส านักปลดั             
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1.3 แผนงานการศึกษา 

 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการจดัซื้ออาหารเสริม 
(นม)  
( แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 149 ข้อ 
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ปี 
2563 หน้า 16/27 ) 

จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่
เด็กก่อนวัยเรยีน เด็กนักเรียน
ก่อนประถมศึกษาและระดับ
ประถมศึกษา 1-6 

302,900.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

กองการศึกษา             

2. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา
ค่าอาหารกลางวันเด็กก่อนวัย
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
พระงาม 
 ( แผนพัฒนาทอ้งถิ่น หนา้ 150 ข้อ 
2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ปี 
2563 หน้า 15/27 ) 

จัดซื้ออาหารกลางวันให้เด็ก
ก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

186,200.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

กองการศึกษา             

3. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาค่าจดัการ
เรียนการสอนรายหัว ( 
แผนพัฒนาท้องถิ่น หนา้ 150 ข้อ 3 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ป ี
2563 หน้า 15/27 ) 

เพื่อจัดซื้อวัสดุการศึกษา 
ส าหรับจัดกิจกรรมการเรยีน
การสอน 

65,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

กองการศึกษา             

4. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาค่าหนังสือ( 
แผนพัฒนาท้องถิ่น หนา้ 150 ข้อ 
13 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 
2563 หน้า 15/27 ) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ 
ค่าใช้สอยอ่ืนๆ 

10,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

กองการศึกษา             
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1.3 แผนงานการศึกษา (ต่อ) 

 

 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาค่าอุปกรณ์( 
แผนพัฒนาท้องถิ่น หนา้ 151 ข้อ 5 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ป ี
2563 หน้า 16/27 ) 

เพื่อจัดหาอุปกรณ์การเรียน
การสอนให้กับเด็กก่อนวัย
เรียน ศพด.อบต.พระงาม 

10,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

กองการศึกษา             

6. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษาค่า
เครื่องแบบนักเรยีน( แผนพัฒนา
ท้องถิ่น หน้า 151 ขอ้ 6 ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย ปี 2563 หนา้ 
15/27 ) 

เพื่อสนับสนุนเครื่องแบบ
นักเรียนให้กับเด็กก่อนวัยเรยีน 
ศพด.อบต.พระงาม 

11,400.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

กองการศึกษา             

7. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษาค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( 
แผนพัฒนาท้องถิ่น หนา้ 151 ข้อ 7 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ป ี
2563 หน้า 14/27 ) 

เพื่อส่งเสริมเด็กก่อนวัยเรยีน 
ศพด.อบต.พระงาม  ให้มี
พัฒนาการรอบด้านเหมาะสม
ตามวัย 

16,340.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

กองการศึกษา             

8. โครงการจดักิจกรรม วันเด็ก
แห่งชาติ  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น 
หน้า 151 ข้อ 8 ขอ้บัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย ปี 2563 หนา้ 
17/27 ) 

จัดกิจกรรมงานวันเด็กของเด็ก
ก่อนวัยเรียน เด็กนักเรียน
ระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา และเยาวชน 

70,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

กองการศึกษา             
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1.3 แผนงานการศึกษา (ต่อ) 

 

 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9. โครงการพัฒนาผู้น าเด็กและ
เยาวชนต าบลพระงาม( 
แผนพัฒนาท้องถิ่น หนา้ 152 ข้อ 9 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ป ี
2563 หน้า 18/27 ) 

สนับสนุนให้เด็กและเยาวชน
ได้เรียนรู้การมสี่วนร่วม พัฒนา
ศักยภาพตนเอง และมีภาวะ
ความเป็นผู้น า 

10,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

กองการศึกษา             

10. โครงการส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็กก่อนวัยเรยีน เรียนรู้สูโ่ลก
กว้าง( แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 
152 ข้อ 10 ขอ้บัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ป ี2563 หน้า 14/27 ) 

ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
ก่อนวัยเรียน เรียนรูสู้่โลกกว้าง 

15,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

กองการศึกษา             

11. โครงการจดัหาสื่อการศึกษาเพื่อ
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรยีน ศพด. 
อบต.พระงาม ( แผนพัฒนาท้องถิ่น
หน้า 153 ข้อ 12 ขอ้บัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย ปี 2563 หนา้ 
16/27 ) 

จัดซื้อวัสดุการศึกษาที่ใช้ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น
แบบเรียน วัสดุเสริมทักษะ 
ฯลฯ 

15,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

กองการศึกษา             

12. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.พระ
งาม (จัดซื้อเครื่องเล่นเด็ก
กลางแจ้ง)( แผนพัฒนาท้องถิ่นหน้า 
153 ข้อ 13 ขอ้บัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ป ี2563 หน้า 17/27 ) 

จัดซื้อเครื่องเล่นสนามชุด
กระดานลื่นพร้อมชิงช้า 4 ตัว 

100,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

กองการศึกษา             
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1.3 แผนงานการศึกษา (ต่อ) 

 

 

 

 

 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13. โครงการอุดหนุนส่วนราชการ
เพื่ออุดหนุนเป็นค่า อาหาร
กลางวันให้กับเด็กนักเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษาถึง
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ของ
โรงเรียนในสังกัด  สพฐ. 
 ( แผนพัฒนาทอ้งถิ่นหน้า 154 ข้อ 
14 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 
2563 หน้า 17/27 ) 

อุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรยีนระดับก่อน
ประถมศึกษาระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ของ
โรงเรียนในสังกัด สพฐ 2 แห่ง 

480,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

กองการศึกษา             

14. โครงการอุดหนุนส่วนราชการ
เพื่ออุดหนุนเป็นค่า อุดหนุน
การศึกษา  การจัดกจิกรรมที่
เกี่ยวกับการศึกษาให้แก่
โรงเรียนในพื้นที่ต าบลพระงาม( 
แผนพัฒนาท้องถิ่นหน้า 154 ข้อ 
15 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 
2563 หน้า 18/27 ) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาผู้น าเด็กและเยาวชน 
ค่าอาหาร อาหารกลางวัน 

30,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

กองการศึกษา             
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1.5 แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  โครงการสตัว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตตยิราชนารี( 
แผนพัฒนาท้องถิ่นหน้า 155 ข้อ 3 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ป ี
2563 หน้า 18/27 ) 
 

จ่ายใหส้ัตว์ในพื้นที่บริการ 
ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าอย่างครอบคลมุ
ทั่วถึง 

80,000 พื้นที่ต าบล
พระงาม 

ส านักปลดั             

2. โครงการอุดหนุนเงินส่วน
ราชการเพื่อสนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรมของชมรมผูสู้งอายุ
ต าบลพระงาม( แผนพัฒนาท้องถิ่น
หน้า 156 ข้อ 4 ขอ้บัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย ปี 2563 หนา้ 
19/27 ) 

เพื่อส่งเสริมในการ 
ด าเนินกิจกรรมของ 
ชมรมผูสู้งอาย ุ
ต าบลพระงาม 

30,000 พื้นที่ต าบล
พระงาม 

ส านักปลดั             

3. โครงการเงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ( 
แผนพัฒนาท้องถิ่นหน้า 157 ข้อ 6
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ป ี
2563 หน้า 19/27 )  

เพื่อส่งเสริมการด าเนินงานตาม 
แนวทางโครงการพระราชด าร ิ
ด้านสาธารณสุข   

120,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

ส านักปลดั             
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1.6 แผนงานงบกลาง 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการสร้างหลักประกันรายได้
ให้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ)  ( แผนพัฒนาท้องถิ่นหนา้ 
161 ข้อ 1 ขอ้บัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ป ี2563 หน้า 26/27 ) 
 

เพื่อสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

7,004,400.
- 

พื้นที่ต าบล
พระงาม 

ส านักปลดั             

2. โครงการสร้างหลักประกันรายได้
ให้แก่ผู้พิการ (เบี้ยยังชีพผู้พิการ) 
( แผนพัฒนาท้องถิ่นหนา้ 161 ข้อ 2 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ป ี
2563 หน้า 27/27 ) 

เพื่อสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้
พิการทุกคน 

1,536,000.
- 

พื้นที่ต าบล
พระงาม 

ส านักปลดั             

3. โครงการสนับสนุนและการบูร
ณาการเพื่อบรรเทาทุกข์ด้านสา
ธารณภัยให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลพระงาม( แผนพัฒนาท้องถิ่น
หน้า 162 ข้อ 4 ขอ้บัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย ปี 2563 หนา้ 
27/27 )  

 เพื่อเตรียมการช่วยเหลือและ 
ป้องกันการเกิดภัยพิบตัิตลอด 
จนพัฒนาขีดความสามารถใน 
การฟื้นฟูบูรณะเมื่อเกิด 
ภัยต่างๆ 

500,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

ส านักปลดั             

4 สนับสนุนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.พระงาม จังหวัด
สิงห์บุรี( แผนพัฒนาท้องถิ่นหนา้ 
162 ข้อ 5 ขอ้บัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ป ี2563 หน้า 27/27 ) 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตของประชาชนใน 
ต าบลให้มสีุขภาพและ 
คุณภาพชีวิตที่ด ี
 

120,000.- พืน้ท่ีต ำบล
พระงำม 

ส ำนกัปลดั             
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 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
          2.1 แผนงานการเกษตร 
  - 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว 
 3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโครงการ  

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการส่งเสริมสนับสนุน
วัฒนธรรมประเพณีงาน
ประเพณีสรงน้ าพระ “หลวงพ่อ
ด า” วัดประสาท และวดั
ชีปะขาว( แผนพัฒนาท้องถิ่นหนา้ 
165 ข้อ 1,2 ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ป ี2563 หน้า 24/27 ) 

เพื่อจ่ายเป็นการสนับสนุนวัด
ภายในต าบลพระงาม  

20,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม  

กองการศึกษา             

2. โครงการจัดงานรัฐพิธีและพระ
ราชพิธีต่างๆ ( แผนพัฒนาท้องถิ่น
หน้า 166 ข้อ 5,6 ขอ้บัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย ปี 2563 หนา้ 
23/27) 
 

จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
ชนมพรรษา จัดท าซุ้มเฉลิมพระ
เกียรต ิ

 

140,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

ส านักปลดั             

3. โครงการสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ( แผนพัฒนาท้องถิ่นหน้า 
167 ข้อ 7 ขอ้บัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ป ี2563 หน้า 24/27) 
 
 

ส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชนเป็น
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ปราชญ์ 
ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ 

20,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

กองการศึกษา             
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3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ) 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโครงการ  

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4. โครงการจดังานวันส าคญัทาง
ศาสนา ( แผนพัฒนาทอ้งถิ่น หนา้ 
167 ข้อ 9 ขอ้บัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ป ี2563 หน้า 24/27 ) 
 

เพื่อจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัน
ส าคัญทางศาสนา 

10,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

กองการศึกษา             

5. โครงการจดัท าหุ่นปลาและ
ตกแต่งภูมิทัศน์ ในงานเทศกาล
กินปลาของจังหวัดสิงห์บุร ี
( แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 166 ข้อ 
8 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ปี 
2563 หน้า 23/27 ) 

จัดสร้างหุ่นปลา 1 ตัวพร้อม
ตกแต่งสถานท่ี ในงานเทศกาล
กินปลา 

60,000.- จังหวัด
สิงห์บุร ี

กองการศึกษา             
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4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 4.1 แผนงานการเกษตร 
  -  

4.2 แผนงานการเคหะและชุมชน 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโครงการ  

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการต่อเติมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ( แผนพัฒนา
ท้องถิ่น หน้า 178 ขอ้ 18 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ป ี
2563 หน้า 16/27 ) 

ปรับปรุงอาการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

100,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

กองการศึกษา             

2. โครงการปรับปรุง ต่อเติม
อาคาร เอนกประสงค์  ต าบล
พระงาม (อาคารหลัง อบต.พระ
งาม) ( แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 
182 ข้อ 25 ขอ้บัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ป ี2563 หน้า 7/27 ) 

ปรับปรุง ต่อเตมิอาคาร
ผู้สูงอายุ ตามแบบแปลน 
อบต.พระงาม 

264,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

กองช่าง             
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4.3 แผนงานการพาณิชย์ 
  - 
 4.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  - 
 4.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโครงการ  

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดจ้างรางวัดที่ดิน ( แผนพัฒนา
ท้องถิ่น หน้า 182 ขอ้ 25 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ป ี
2563 หน้า 7/27 ) 

จ่ายเป็นค่ารังวัดที่ดินท่ีมีการ
ร้องขอหรือท่ีดินที่เป็น
สาธารณะประโยชน์ 

30,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม  

กองช่าง             
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5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.1 แผนงานการเกษตร 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโครงการ  

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการรณรงค์และฟื้นฟูป่าไม้ 
ส่งเสริมการแกไ้ขปัญหาภาวะ
โลกร้อน ( แผนพัฒนาท้องถิ่น หนา้ 
191 ข้อ 1 ขอ้บัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ป ี2563 หน้า 26/27 ) 
 

ด าเนินการ หรือสนับสนุน
โครงการตามพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
สมเด็จพระนางเจ้าๆ 
พระบรมราชินีนาถ หรือการ
ด าเนินงานตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงหรือโครงการอนรุักษ์ 
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ หรือ
ส่งเสริม สนับสนุน และ
รณรงค์โครงการเกี่ยวกับ
อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ 
ส่งเสริมการแกไ้ขปัญหาภาวะ
โลกร้อน 

50,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม  

ส านักปลดั             

2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ( 
แผนพัฒนาท้องถิ่น หนา้ 192 ข้อ 4 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ป ี
2563 หน้า 22/27 ) 
 

เพื่อสนองพระราชด าริฯ 
เพื่อจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่น 
เพื่อจัดตั้ง ศูนย์อนุรักษ ์

30,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

ส านักปลดั             
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5.2 แผนงานสาธารณสุข 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโครงการ  

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการคดัแยกขยะต้นทาง( 
แผนพัฒนาท้องถิ่น หนา้ 193 ข้อ 2 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ป ี
2563 หน้า 22/27 ) 
 

เพื่อคัดแยกขยะต้นทางรักษา
สิ่งแวดล้อม ภายในต าบลพระ
งาม 

50,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม  

ส านักปลดั             



- 24 - 
 

 

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมือง การบริหาร และการจัดการ 
 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโครงการ  

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
เลือกตั้งของ อบต. ( แผนพัฒนา
ท้องถิ่น หน้า 195 ขอ้ 1 ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย ปี 2563 หนา้ 
4/27 ) 
 

ด าเนินการจ่ายในการเลือกตั้ง 
ผู้บริหาร อบต. สมาชิกสภา 
อบต. 

500,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม  

ส านักปลดั             

2. โครงการที่ท างานน่าอยู่น่า
ท างาน 
แผนพัฒนาสี่ปี หนา้ 196 ข้อ 5 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ป ี
2563 หน้า 5/27 ) 

ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ปรับปรุงอาคาร จดักิจกรรม 5 
ส หรือตรวจสุขภาพพนักงานฯ 

10,000.- อบต.พระงาม ส านักปลดั             

3. โครงการพัฒนาคณุธรรม
จริยธรรมในการท างาน            
( แผนพัฒนาสี่ป ีหน้า 197 ข้อ 7 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ป ี
2563 หน้า 3/27 ) 

อบรมให้ความรู้ พัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมในที่ท างาน 

5,000.- อบต.พระงาม ส านักปลดั             

4. โครงการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
(ตามแผนปฏิบัติการทุจรติ สี่ปี 
2561-2564) ( แผนพัฒนา
ท้องถิ่น หน้า 198 ขอ้ 9 ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย ปี 2563 หนา้ 
3/27 ) 

เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
บุคลากรขององค์กรมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องหลัก ธรร
มาภิบาล  คุณธรรมและ
จริยธรรม 

15,000.- อบต.พระงาม ส านักปลดั             
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6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโครงการ  

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลแผนท่ีภาษี
และทะเบยีนทรัพยส์ินด้วย
ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์
(GIS) ( แผนพัฒนาทอ้งถิ่น หนา้ 
199 ข้อ 10 ขอ้บัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ป ี2563 หน้า 8/27 ) 

เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่
ข้อมูลแผนที่ภาษีทะเบียน
ทรัพย์สินครอบคลุมพื้นท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลพระ
งาม 
เพื่อใหไ้ด้ข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ินท่ีครบถ้วน
สมบูรณ ์

100,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม  

กองคลัง             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงานอ่ืนๆ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะชุมชน                                                                                                                                           
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางบริเวณเรียบ
แม่น้ าน้อย หมูที่ 4  
( งบประมาณ 2562-2563 แขวง
ทางหลวงชนบท ที่ คค.
0703.64/1641  

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี สาย
หมู่ที 4 สาย สห.2014 

6,000,000.- ต าบลพระ
งาม 

แขวงทาง
หลวงชนบท 

            

  
 


