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ค าน า 
 แผนการด าเนินงานประจ าปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม จัดท าขึ้นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึงฉบับปัจจุบัน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 แผนการด าเนินงานดังกล่าว จึงเป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2564 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 2564 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.2564 

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  

 
 

4 
12 
8 
 

2 
3 
4 

 
 

57.14 
92.31 
53.33 

 
18.18 
75.00 
100 

 
 

379,500.- 
360,000.- 
486,840.- 

 
200,000.- 

60,000.- 
9,326,8000.- 

 
 

43.13 
33.96 
27.02 

 
30.77 
49.18 
75.72 

 
 

ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

กองการศึกษา 
กองการศึกษา 

ส านักปลัด 
- 

ส านักปลัด 
                           รวม  33  10,813,140.-   
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 

 
 
 

6 

 
 
 

66.67 

 
 
 

235,000.- 

 
 
 

54.65 

 
 
 

กองการศึกษา 
รวม 6 66.67 235,000.- 54.65  

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

 
 

2 
1 
 

1 

 
 

50.00 
100 

 
100 

 
 

689,304.- 
50,000.- 

 
30,000.- 

 
 

44.00 
25.00 

 
100 

 
- 

กองช่าง 
- 
- 

กองช่าง 
รวม 4  769,304.-   

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
    5.1 แผนงานการเกษตร 
    5.2 แผนงานสาธารณสุข 
 

 
 

1 

 
 

25.00 

 
 

40,000.- 

 
 

10.26 

 
 

ส านักปลัด 
- 

รวม 1  40,000.- 10.26  
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมือง การบริหาร และ
การจัดการ 
     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 

6 

 
 

66.67 

 
 

620,000.- 

 
 

54.39 

 
 

ส านักปลัด 
 

รวม 6  620,000.-   
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต 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.2563 พ.ศ.2564 
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. โครงการเฝ้าระวังรักษาความสงบ
และปลอดภัยในชุมชน              
( แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 140 ข้อ 
4 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ปี 
2564 หน้า 14/42 ) 

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

300,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

งานป้องกันฯ
ส านักปลดั 

            

2. โครงการอบรมให้ความรู้ การ
ป้องกันช่วยเหลือการจมน้ าและ
ฝึกทักษะการวายน้ าให้แก่เด็ก ( 
แผนพัฒนาท้องถิ่น หนา้ 140 ข้อ 5 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ป ี
2564 หน้า 15/42 ) 

ค่าใช้จ่ายโครงการฯ ส าหรับ
เด็กและเยาวชนได้มีทักษะใน
การว่ายน้ าและช่วยเหลือ 
ตนเองได ้

29,500.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

งานป้องกันฯ
ส านักปลดั 

            

3. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ในเทศกาลส าคัญ ( แผนพัฒนา
ท้องถิ่น หน้า 141 ขอ้ 7 ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย ปี 2563 หนา้ 
14/42 ) 

ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนตั้งจุด
ตรวจบริการประชาชนในช่วง
เทศกาลส าคัญ เช่น ปีใหม่ 
สงกรานต์ เป็นต้น 

20,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

งานป้องกัน
ส านักปลดั 

            

4. โครงการจดัซื้อถังเคมดีับเพลิง 
ประเภท AB ( แผนพัฒนาท้องถิ่น 
หน้า 141 ข้อ 8 ขอ้บัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย ปี 2563 หนา้ 
16/42 ) 

เป็นค่าถังดับเพลิง ชนิดเหลว
ระเหยคาร์บอนไดออกไซค์ ซี
โอทู ขนาด 10 ปอนด์ จ านวน 
12 ถัง   

30,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

งานป้องกัน
ส านักปลดั 
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1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

 

 

 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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. โครงการ อบต.พบประชาชน ( 
แผนพัฒนาท้องถิ่น หนา้ 146 ข้อ 
13 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 
2564 หน้า 31/42 ) 

ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.พบ
ประชาชน ค่าป้าย ค่าใช้สอย
อื่นๆ ฯลฯ 

5,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

ส านักปลดั             

2. โครงการจ้างงานนักเรียน
นักศึกษาท างานในช่วงเวลาปิด
ภาคเรียน  ( แผนพัฒนาท้องถิ่น 
หน้า 144 ข้อ 13 ขอ้บัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย ปี 2564 หนา้ 
31/42 ) 

ค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรยีน 
นักศึกษาช่วงปิดภาคเรยีน  

80,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

ส านักปลดั             

3. โครงการจดัเวทีประชาคมเพื่อ
จัดท าแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาท้องถิ่น              
โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต าบลพระงาม 
( แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 146 ข้อ 
13 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 
2564 หน้า 31/42 ) 

เพิ่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิ 
นโครงการประชุมประชาคม
หมู่บ้านและต าบล เพื่อ
เพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลง และ
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น  

15,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

ส านักปลดั             

4. โครงการฝึกทักษะพัฒนาอาชีพ
ต าบลพระงาม   ( แผนพัฒนา
ท้องถิ่น หน้า 146 ขอ้ 9 ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย ปี 2564 หนา้ 
31/42 )            

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ฝึกทักษะพัฒนาอาชีพต าบล
พระงาม  

20,000.- 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.2563 พ.ศ.2564 
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. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง    
(แผนพัฒนาท้องถิ่น หนา้ 144 ข้อ 
5 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ปี 
2564 หน้า 32/42 )            
 

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา
ทักษะอาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

50,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

ส านักปลดั             

6. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสตรีและครอบครัว
(แผนพัฒนาท้องถิ่น หนา้ 144 ข้อ 
5 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ปี 
2564 หน้า 32/42 )            

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสตรีและ
ครอบครัวต าบลพระงาม 

40,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

ส านักปลดั             

7. โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (หนังสือสั่งการ) 

เพื่อเป็นค่าใช้ในการ
ด าเนินการคา่ใช้จ่ายโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ต่างฯ 

20,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

ส านักปลดั             

8. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด (แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 144 
ข้อ 5 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย 
ปี 2564 หน้า 32/42 )            

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอบรม
รณรงค์และป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติ ปัญหา
อาชญากรรม การจัดระเบยีบ 
สังคม ปัญหาโรคเอดส์  

40,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

ส านักปลดั             

9. โครงการบ าบดัทุกข์ บ ารุงสุข  
แบบ ABC (แผนพัฒนาท้องถิ่น 
หน้า 144 ข้อ 5 ขอ้บัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย ปี 2564 หนา้ 
32/42 )            

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด าเนิน
โครงการบ าบดัทุกข์ บ ารุงสุข
แบบ ABC เพื่อแก้ไขปัญหา
ความยากจน ฯลฯ 

10,000.- 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.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10.  โครงการบริหารจัดการขยะ
อย่างยั่งยืน (แผนพัฒนาท้องถิ่น 
หน้า 126 ,193 ขอ้  1,2 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ป ี
2564 หน้า 33/42 )            
 

1.ค่าใช้จ่ายโครงการคดัแยก
ขยะต้นทาง 
2.ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม
รณรงค์ให้ความรู้การคัดแยก
ขยะ  

50,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

ส านักปลดั        
 
 
 

     

11. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น หนา้ 192 ข้อ 
4 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ปี 
2564 หน้า 33/42 )            

ค่าใช้จ่ายโครงการอนรุักษ์
พันธุกรรมพืช เพื่อสนอง
พระราชด าริฯ 

20,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

ส านักปลดั             

12. โครงการสนับสนุนสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์ของ
คนในชาติ (ตามหนังสือสั่งการ) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการ
สร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์ 

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.2563 พ.ศ.2564 
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. โครงการส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็กก่อนวัยเรยีน เรียนรู้สูโ่ลก
กว้าง (แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 
152 ข้อ 10 ขอ้บัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ป ี2564 หน้า 20/42 )            

ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
ก่อนวัยเรียน 

15,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

กองการศึกษา             

2. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษาค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น หนา้ 151 ข้อ 
7 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ปี 
2564 หน้า 21/42 )            

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ส าหรับเด็กปฐมวยัในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พระงาม 
จ านวน 38 คน อัตราคนละ 
430 บาท/ป ี

16,340.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

กองการศึกษา             

3. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษาค่า
เครื่องแบบนักเรยีน (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น หน้า 151 ขอ้ 6 ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย ปี 2564 หนา้ 
21/42 )            

ค่าใช้จ่ายเครื่องแบบนักเรียน
ส าหรับเด็กปฐมวยัในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 38 
คน อัตราคนละ 300 บาท/ป ี

11,400.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

กองการศึกษา             

4. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาค่าจดัการ
เรียนการสอนรายหัว (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น หน้า 150 ขอ้ 3 ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย ปี 2564 หนา้ 
21/42 )            

ค่าจัดการเรียนการสอน (ราย
หัว) จ านวน 38 คน อัตราคน
ละ 1,700 บาท/ป ี

65,000.- 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.2563 พ.ศ.2564 
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
บริหารสถานศึกษาค่าหนังสือ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น หนา้ 150 ข้อ 
3 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ปี 
2564 หน้า 21/42 )            

ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าหนังสือ จ านวน 
38 คน คนล่ะ 200 บาท 

7,600.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

กองการศึกษา             

6. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาค่าอุปกรณ ์
(แผนพัฒนาท้องถิ่น หนา้ 151 ข้อ 
5 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ปี 
2564 หน้า 25/42 )            

ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าอุปกรณ์การ
เรียน จ านวน 38 คน คนละ่ 
200 บาท 

7,600.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

กองการศึกษา             

7. โครงการจดัซื้ออาหารเสริม 
(นม) (แผนพัฒนาท้องถิ่น หนา้ 
149 ข้อ 1 ขอ้บัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ป ี2564 หน้า 24/42 )            
 

จัดซื้อนม  
-เด็กก่อนวัยเรียน ศพด. 
-เด็กนักเรียนประถมศึกษา 2 
แห่ง 

283,900.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

กองการศึกษา             

8. โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา (แผนพัฒนาท้องถิ่น 
หน้า 179 ข้อ 18 ขอ้บัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย ปี 2564 หนา้ 
24/42) 

ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสนาม
เด็กเล่นสร้างปัญญา 

80,000.- 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.2563 พ.ศ.2564 
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. โครงการอุดหนุนส่วนราชการ
เพื่ออุดหนุนเป็นค่า อาหาร
กลางวันให้กับเด็กนักเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษาถึง
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ของ
โรงเรียนในสังกัด  สพฐ. 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 154 ข้อ 
14 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 
2564 หน้า 25/42 ) 

อุดหนุนโรงเรียนวัดเตย 
โรงเรียนวดัประสาท ในอัตรา
คนละ 20 บาท/วัน จ านวน 
120 คน 

440,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

กองการศึกษา             

10. โครงการจดักิจกรรม วันเด็ก
แห่งชาติ   (แผนพัฒนาท้องถิ่น 
หน้า 151 ข้อ 8 ขอ้บัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย ปี 2564 หนา้ 
26/42 ) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดั
งานวันเด็ก  
 

 

80,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

กองการศึกษา             

11. โครงการพัฒนาผู้น าเด็กและ
เยาวชนต าบลพระงาม 
 ( แผนพัฒนาทอ้งถิ่นหน้า 152 ข้อ 
17 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 
2564 หน้า 27/42 ) 

เป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา
ผู้น าเด็กและเยาวชนต าบล
พระงาม จ่ายเป็น อาหารว่าง 
อาหารกลางวัน ฯลฯ 

20,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

กองการศึกษา             

12. โครงการอุดหนุนส่วนราชการ
เพื่ออุดหนุนเป็นค่า อุดหนุน
การศึกษา  การจัดกจิกรรมที่
เกี่ยวกับการศึกษาให้แก่
โรงเรียนในพื้นที่ต าบลพระงาม( 
แผนพัฒนาท้องถิ่นหน้า 154 ข้อ 
15 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 
2564 หน้า 27/42 ) 

จ่ายเป็นเงินอุดหนุนการศึกษา 
การจัดกิจกรรมทีเ่กี่ยวกับ
การศึกษาให้แก่โรงเรียน ใน
พื้นที่ต าบลพระงาม 

30,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

กองการศึกษา             
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1.4 แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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
สวางควัฒนวรขัตตยิราชนาร ี
( แผนพัฒนาท้องถิ่นหนา้ 155 ข้อ 3 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ป ี
2564 หน้า 28/42 ) 
 

จ่ายใหส้ัตว์ในพื้นที่บริการ 
ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าอย่างครอบคลมุ
ทั่วถึง 

80,000 พื้นที่ต าบล
พระงาม 

ส านักปลดั             

2. โครงการเงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ( 
แผนพัฒนาท้องถิ่นหน้า 157 ข้อ 6
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ป ี
2564 หน้า 28/42 )  

เพื่อส่งเสริมการด าเนินงานตาม 
แนวทางโครงการพระราชด าร ิ
ด้านสาธารณสุข   

120,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

ส านักปลดั             
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1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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.  โครงการสนบัสนุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลพระงาม( แผนพัฒนา
ท้องถิ่นหน้า 160 ข้อ 4 ขอ้บัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย ปี 2564 หนา้ 
29/42 ) 
 

จ่ายเป็นค่าด าเนินการ
โครงการพัฒนาและส่งเสริม
สวัสดิการผูสู้งอายุ ผู้พิการ ฯ 

10,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

ส านักปลดั             

2. โครงการเงินอุดหนุนให้แก่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลพระงาม (ตามหนังสือสั่งการ)  

เพื่ออุดหนุนส่วนราชการ ให้ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ต าบลพระงาม 
 

20,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

ส านักปลดั             

3. โครงการอุดหนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบลพระงาม 
(ตามหนังสือสั่งการ) 

เพื่ออุดหนุนกองทุนสวัสดิการ 
ชุมชนต าบลพระงาม 

30,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

ส านักปลดั             

 

 

 

 

 

 

 



- 16 - 
 

 

1.6 แผนงานงบกลาง 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 ี2564 หน้า 42/42 ) 
 

เพื่อสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

7,270,800.
- 

พื้นที่ต าบล
พระงาม 

ส านักปลดั             

2. โครงการสร้างหลักประกันรายได้
ให้แก่ผู้พิการ (เบี้ยยังชีพผู้พิการ) 
( แผนพัฒนาท้องถิ่นหนา้ 161 ข้อ 2 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ป ี
2564 หน้า 42/42 ) 

เพื่อสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้
พิการทุกคน 

1,536,000.
- 

พื้นที่ต าบล
พระงาม 

ส านักปลดั             

3. โครงการสนับสนุนและการบูร
ณาการเพื่อบรรเทาทุกข์ด้านสา
ธารณภัยให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลพระงาม( แผนพัฒนาท้องถิ่น
หน้า 162 ข้อ 4 ขอ้บัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย ปี 2564 หนา้ 
42/42 )  

 เพื่อเตรียมการช่วยเหลือและ 
ป้องกันการเกิดภัยพิบตัิตลอด 
จนพัฒนาขีดความสามารถใน 
การฟื้นฟูบูรณะเมื่อเกิด 
ภัยต่างๆ 

400,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

ส านักปลดั             

4 สนับสนุนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.พระงาม จังหวัด
สิงห์บุรี( แผนพัฒนาท้องถิ่นหนา้ 
162 ข้อ 5 ขอ้บัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ป ี2564 หน้า 42/42 ) 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตของประชาชนใน 
ต าบลให้มสีุขภาพและ 
คุณภาพชีวิตที่ด ี
 

120,000.- พืน้ท่ีต ำบล
พระงำม 

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

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโครงการ  

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 ี2564 หน้า 37/42 ) 

เพื่อจ่ายเป็นการสนับสนุนวัด
ภายในต าบลพระงาม  

20,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม  

กองการศึกษา             

2. โครงการสืบสานวัฒนาธรรม
ประเพณีสงกรานต์  (แผนพัฒนา
ท้องถิ่นหน้า 166 ข้อ 5ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย ปี 2564 หนา้
35/42) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการจัด
งาน อาหารว่าง วิทยากร จัด
สถานท่ี ฯลฯ 

 

70,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

ส านักปลดั             

3. โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีลอยกระทง  
 (แผนพัฒนาท้องถิ่นหน้า 166 ขอ้ 
6 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ปี 
2564 หน้า 35/42) 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการจัด
งาน ค่าเวที ค่าเครื่องไฟ ฯลฯ 

70,000.- 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.2563 พ.ศ.2564 
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 36/42 ) 
 

เพื่อจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัน
ส าคัญทางศาสนา 

10,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

กองการศึกษา             

5. โครงการจดัท าหุ่นปลาและ
ตกแต่งภูมิทัศน์ ในงานเทศกาล
กินปลาของจังหวัดสิงห์บุร ี
( แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 167 ข้อ 
8 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ปี 
2563 หน้า 34/42 ) 

จัดสร้างหุ่นปลา 1 ตัวพร้อม
ตกแต่งสถานท่ี ในงานเทศกาล
กินปลา 

50,000.- จังหวัด
สิงห์บุร ี

กองการศึกษา             

6. โครงการสืบสานภูมิปญัญา
ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการเรยีนรู้
ในชุมชน ( แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 
167 ข้อ 7 ขอ้บัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ป ี2564 หน้า 36/42 ) 

จ่ายเป็นค่าจดักิจกรรม
เผยแพรค่วามรู้ของปราชญ์
ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ 

15,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

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.2563 พ.ศ.2564 
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. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนภายในต าบลพระงาม    
( แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 175 ข้อ 
9 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ปี 
2564 หน้า 30/42 ) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพยส์ินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
เช่น ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. 
ถนนลูกรัง หินคลุก ที่ช ารุด
เสียหาย รางระบายน้ า ฯลฯ 

300,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

กองโยธา             

2. โครงการปรับปรุง/ต่อเตมิ 
อาคารเอนกประสงค์ อบต.  
( แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมครั้งที่ 
3 หน้า 12 ขอ้ 16 ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย ปี 2564 หนา้ 
10/42 ) 

ค่าต่อเตมิอาคารอเนกประสงค์ 
ด้านหลัง อบต.พระงาม ตาม
แบบแปลน ของอบต.พระงาม 

389,304.- อบต.พระงาม กองโยธา             

 

4.3 แผนงานการพาณิชย์ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโครงการ  

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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
ระบบประปาหมูบ่้าน ประจ า
ต าบลพระงาม ( แผนพัฒนา
ท้องถิ่น หน้า 187 ขอ้ 4 ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย ปี 2564 หนา้ 
41/42 ) 

จ่ายเป็นค่ารังวัดที่ดินท่ีมีการ
ร้องขอหรือท่ีดินท่ีเป็น
สาธารณะประโยชน์ 

50,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม  

กองช่าง             
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 4.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  - 
 4.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโครงการ  

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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. จัดจ้างรังวัดที่ดิน ( แผนพัฒนา
ท้องถิ่น หน้า 182 ขอ้ 25 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ป ี
2564 หน้า 38/42 ) 

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.2563 พ.ศ.2564 
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 ี2564 หน้า 41/42 ) 
   

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

40,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม  

ส านักปลดั             
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6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมือง การบริหาร และการจัดการ 
 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโครงการ  

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 2564 หนา้ 
6/42 ) 
 

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 ี
2564 หน้า 5/27 ) 

ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ปรับปรุงอาคาร จดักิจกรรม 5 
ส หรือตรวจสุขภาพพนักงานฯ 

5,000.- อบต.พระงาม ส านักปลดั             

3. โครงการพัฒนาคณุธรรม
จริยธรรมในการท างาน            
( แผนพัฒนาสี่ป ีหน้า 197 ข้อ 7 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ป ี
2564 หน้า 5/42 ) 

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 
5/42 ) 

เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
บุคลากรขององค์กรมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องหลัก ธรร
มาภิบาล  คุณธรรมและ
จริยธรรม 

10,000.- 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.2563 พ.ศ.2564 
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 ี2564 หน้า 12/42 ) 

เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่
ข้อมูลแผนที่ภาษีทะเบียน
ทรัพย์สินครอบคลุมพื้นท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลพระ
งาม 
เพื่อใหไ้ด้ข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ินท่ีครบถ้วน
สมบูรณ ์

90,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม  

กองคลัง             

6. โครงการปกป้องสถาบันของ
ชาติ ( แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 
142 ข้อ 10 ขอ้บัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ป ี2564 หน้า 5/42 ) 

ค่าใช้จ่ายการด าเนินการ
กิจกรรม ฯลฯ 

10,000.- 
 

พื้นที่ต าบล
พระงาม 

ส านักปลดั             
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บัญชีจัดซื้อครุภัณฑ์ 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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. จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน  จ่ายเป็นค่าจดัซื้อตูเ้หล็กเก็บ
เอกสารแบบ 2 บานมีมือจบั
ชนิดบิด มีแผ่นช้ันปรับ
ประดับ 3 ช้ิน (มอก.) 

5,000.- ต าบลพระ
งาม 

ส านักปลดั             

2. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ All in 
one 

จ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 
เครื่อง  

46,000.- 
 

ต าบลพระ
งาม 

ส านักปลดั             

3. จัดซื้อป้ายไฟสามเหลี่ยม
หยุดตรวจแบบโปร่ง 

จ่ายเป็นค่าจดัซื้อป้ายไฟ
สามเหลี่ยมหยุดตรวจแบบ
โปร่ง  

15,000.- ต าบลพระ
งาม 

ส านักปลดั             

4. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 1 ชุด  

จ่ายเป็นค่าเครื่องคอมฯ 
ส าหรับประมวลผล แบบท่ี 2 
แบบมีจอแยก 

30,000.- ต าบลพระ
งาม 

กองการศึกษา             

5. จัดซื้อเครื่องเล่นสนามชุด
กระดาษลื่นพร้อมชิงช้า 

จ่ายเป็นเครื่องเล่นสนามชุด
กระดานลื่นพร้อมชิงช้า 4 ตัว 

80,000.- 
 

ต าบลพระ
งาม 

กองการศึกษา             

6. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 1 ชุด 

จ่ายเป็นค่าเครื่อง
คอมพิวเตอร์ แบบมจีอแยก 

30,000.- ต าบลพระ
งาม 

กองโยธา             

  
 


