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ค าน า 
 แผนการด าเนินงานประจ าปี 2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม จัดท าขึ้นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ.2559 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด
ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 แผนการด าเนินงานดังกล่าว จึงเป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562 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 2562 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 าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปี และแผนด าเนินงาน ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดง
รายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจ าปีงบประมาณนั้นแผนการด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการกิจกรรมทั้งหมดที่จะด าเนินการ
ในปีงบประมาณนั้น ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
ขัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียด
ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมาก
ขึ้นอีกด้วย 

2. วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

 2.1 แผนการด าเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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 าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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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  งานนโยบายและแผน 
  ส านักปลดัองค์การบรหิารส่วนต าบลพระงาม 
  โทร 036-8105-57 
  E-Mail Prangam_2537@hotmail.com   
 

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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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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.2561 พ.ศ.2562 
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. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ในเทศกาลส าคัญ 
 

ตั้งจุดตรวจ ๗ วัน อันตราย 
ในช่วงเทศกาลส าคัญ ได้แก่ 
เทศกาลปีใหม่ และวัน
สงกรานต ์

20,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม  

ส านักปลดั 
 
 
 

            

2. โครงการฝึกอบรมทบทวนเพิ่ม
ศักยภาพส าหรับสมาชิก (อปพร.)  

เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันประเภท
ต่างๆ 

50,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

             

3. โครงการเฝ้าระวังรักษาความสงบ
และปลอดภัยในชุมชน 
 

จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ อป
พร.ที่มีค าสั่งให้ปฏบิัติงานท่ี 
ศูนย์ อปพร. หรือนอกท่ีตั้ง
ศูนย์การออกตรวจเวรยาม 
การตั้งจุดตรวจ บริการ
ประชาชนฯลฯ 

300,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 
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1.1 แผนงานการรักษาความสบภายใน (ต่อ) 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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. โครงการอบรมให้ความรู้การ
ป้องกันช่วยเหลือการจมน้ าและ
ฝึกทักษะการวายน้ าให้แก่เด็ก 
  

เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
ส าหรับเด็กและเยาวชนได้มี
ทักษะในการว่ายน้ าและ
ช่วยเหลือ ตนเองได้  

30,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม  

ส านักปลดั 
 
 
 

            

5. โครงการให้ความรู้ซ้อมแผนการ
ป้องกันสาธารณภัยส าหรับ
หน่วยงานสถานศึกษาในพื้นที่
และประชาชนทั่วไป 
 

เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
เพื่อให้หน่วยงาน นักเรียนและ
อาจารย์โรงเรียนในชุมชน 
ฯลฯ 

25,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

ส านักปลดั             
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1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนนิการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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/จดักิจกรรม
ต่างๆ อบรม เกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหาของชุมชน เช่น ยาเสพติด 
โรคเอดส์ อาชญากรรม จดั
ระเบียบสังคมฯ 

เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม
รณรงค์และป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ ฯลฯ 

40,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม  

 ส านักปลัด 
 

            

2. โครงการบ าบดัทุกข์ บ ารุงสุข 
แบบ ABC  
 

เป็นค่าใช้จ่ายการด าเนินการ
โครงการบ าบดัทุกข์ บ ารุงสุข 
ABC 

30,000.-  พื้นที่ต าบล
พระงาม 

ส านักปลดั             

3. โครงการสนับสนุนแก้ไขปัญหา
การว่างงานในต าบลพระงาม 
 

เป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนหรือ
การจ้างนักเรียน นักศึกษา
ในช่วงปิดภาคเรียน 

60,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

ส านักปลดั             

4. โครงการสนับสนุนด าเนินงาน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง 
 

พัฒนาทักษะอาชีพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

40,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

ส านักปลดั             

5. โครงการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว 
 

เป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสรมิ
และพัฒนาศักยภาพสตรีและ
ครอบครัว 

30,000.- 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.2561 พ.ศ.2562 
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. โครงการจดัอบรมพัฒนาอาชีพ
ให้ประชาชนต าบล 
 

เป็นค่าจัดฝึกอบรม 30,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม  

 ส านักปลัด 
 

            

7. โครงการจัดเวทีประชาคม
เพ่ือจัดท าแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาท้องถิ่น  

 

เป็นค่าจัดประชุมประชาคม 20,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

ส านักปลดั             

4. โครงการสนับสนุนแกไ้ขปัญหา
การว่างงานในต าบลพระงาม 
 

การสนับสนุนแก้ไขปญัหาการ
ว่างงาน หรือส่งเสรมิการ
ประกอบอาชีพของประชาชน
พื้นที่ตามอ านาจหน้าท่ี เพื่อ
เป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน หรือ
การจ้างนักเรียน นักศึกษา
ในช่วงปิดภาคเรียน 

80,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

ส านักปลดั             

5. โครงการสนับสนุนด าเนินงาน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง  
 

การส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับ
ครัวเรือน ระดับชุมชน และ
ระดับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามหนังสือสั่งการ 

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.2561 พ.ศ.2562 
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. กิจกรรมพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว  

 

ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ด้านการพัฒนาสตรี และ
ครอบครัวส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
และครอบครัว 

100,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

ส านักปลดั             

7. โครงการจดัเวทีประชาคมเพื่อ
จัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนา
ท้องถิ่นโดยการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนต าบลพระงาม  
 

การส่งเสริมการจัดท า
แผนพัฒนา แผนชุมชน และ
กิจกรรมสนับสนุนการจดั
ประชุมประชาคมแผนชุมชน 
การพัฒนาผู้น าชุมชม สร้าง
เครือข่ายองค์กรชุมชม เพื่อน า
ข้อมูลมาจดัท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

30,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

ส านักปลดั             

8. โครงการบริหารจัดการขยะ     
 

การด าเนินการบรหิารจดัการ
ขยะตามนโยบายรัฐบาล และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตาม
แผนปฏิบัติการ ประเทศไทย
ไร้ขยะ และตามอ าเนินหน้าที่
ของ อปท. 

150,000.- 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.2561 พ.ศ.2562 
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. กิจกรรมสร้างความปรองดอง
และสมานฉันท์ 
 

ส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างความปรองดอง และ
สมานฉันท์ของคนในชาติ เช่น
การจัดกิจกรรมกีฬา 
นันทนาการ กิจกรรมอันเป็น
การพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ การ
ฝึกอบรม ประชุมช้ีแจงท า
ความเข้าใจ เพื่อสร้างทัศนคติ
และจิตส านึกท่ีดีงามในการอยู่
ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดย
เน้นการมสี่วนร่วมของชุมชน 
ฯลฯ 

50,000.- 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.2560 พ.ศ.2561 
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.  โครงการสนบัสนุนอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน สังกัด 
สพฐ. 
 

จัดซื้ออาหารกลางวันให้กับ
เด็กนักเรยีนระดับก่อน
ประถมศึกษาถึงระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ของ
โรงเรียนในสังกัด สพฐ 2 แห่ง 

516,000.- โรงเรียนวดั
ประสาท 
โรงเรียนวดั
เตย 

กองการศึกษา             

2. โครงการอาหารกลางวันเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

จัดซื้ออาหารกลางวันให้เด็ก
ก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

212,800.- ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
อบต.พระ
งาม 

กองการศึกษา             

3. โครงการอาหารเสรมิ (นม) 
 

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

325,700.- โรงเรียนใน
เขตพื้นท่ี
ต าบลพระ
งาม 

กองการศึกษา             

4. โครงการจดักิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

จัดกิจกรรมงานวันเด็กของเด็ก
ก่อนวัยเรียน เด็กนักเรียน
ระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา และเยาวชน 

80,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

กองการศึกษา             

5. โครงการสนับสนุนพัฒนาผู้น า
เด็กและเยาวชนต าบลพระงาม    

สนับสนุนให้เด็กและเยาวชน
ได้เรียนรู้การมสี่วนร่วม พัฒนา
ศักยภาพตนเอง และมีภาวะ
ความเป็นผู้น า 

30,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

กองการศึกษา             

 

 



- 12 - 
 

 

1.3 แผนงานการศึกษา (ต่อ) 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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. โครงการส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็กก่อนวัยเรยีน เรียนรู้สูโ่ลก
กว้าง  

ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
ก่อนวัยเรียน เรียนรูสู้่โลกกว้าง 

30,000.- ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
ต าบลพระ
งาม 

กองการศึกษา             

7. โครงการสนับสนุนการศึกษา
โรงเรียนในพื้นที่ต าบลพระงาม   

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

65,000.- โรงเรียนใน
เขตพื้นท่ี
ต าบลพระ
งาม 

กองการศึกษา             

8. โครงการพัฒนาสื่อการศึกษาเพื่อ
พัฒนา  

จัดซื้อวัสดุการศึกษาที่ใช้ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น
แบบเรียน วัสดุเสริมทักษะ 
ฯลฯ 

14,000.- ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก,
โรงเรียน
ต าบลพระ
งาม  

กองการศึกษา             
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1.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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.  โครงการสนบัสนุนอุปกรณ์กีฬา     
 

จัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ฟุตบอล 
ตะกร้อ วอลเล่ย์บอล ฯลฯ 

20,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

กองการศึกษา             

 

 1.5 แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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.  โครงการต าบลพระงามปลอด
โรคไขเ้ลือดออก  
 

จ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุเช้ือเพลิง
และหล่อลื่น เช่น น้ าเบนซิน 
ดีเซล น้ ามันเครื่องฯ เพื่อใช้ใน
เครื่องพ่นหมอกควัน เพื่อ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

10,000 พื้นที่ต าบล
พระงาม 

ส านักปลดั             

2. โครงการป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้าและไข้เลือดออก  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อสารพ่น
หมอกควัน ทรายอะเบทสารที่
ป้องกันไขเลือดออกจัดซื้อ/
จัดหา วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ใน
ต าบลพระงาม  

100,000 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.2561 พ.ศ.2562 
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.  โครงการสร้างหลักประกัน
รายได้ให้แก่ผูสู้งอายุ (เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ)  
 

จ่ายเป็นเบีย้ยังชีพให้แก่
ผู้สูงอายุตามหลักเกณฑ ์

6,589,200- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

ส านักปลดั             

2. โครงการสร้างหลักประกันรายได้
ให้แก่ผู้พิการ (เบี้ยยังชีพผู้พิการ  
 

เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพให้แก่ผู้
พิการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

1,190,040- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

ส านักปลดั             

3. สนับสนุนและการ บูรณาการ
เพื่อบรรเทาทุกข์ด้านสาธารณ
ภัยให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล
พระงาม 
 

ช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับ
ความเดือดร้อนอัน
เนื่องมาจากสาธารณภัยตา่ง ๆ 
ที่ไม่สามารถคาดการณไ์ด้
ล่วงหน้า ในเขตต าบลพระงาม
โดยถือปฏิบตัิตามหนังสือสั่ง
การ 

600,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

ส านักปลดั             
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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.2561 พ.ศ.2562 
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. โครงการจดังานพิธีทางศาสนา
และประเพณีวัฒนธรรม 
 

จัดงานประเพณสีงกรานต ์
วัฒนธรรมไทยประเพณีลอย
กระทง 
 

150,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม  

กองการศึกษา             

2. โครงการจัดงานรัฐพิธีและพระ
ราชพิธีต่างๆ  
 

จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
ชนมพรรษา จัดท าซุ้มเฉลิมพระ
เกียรต ิ

 

200,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

ส านักปลดั             

3. โครงการสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

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.2561 พ.ศ.2562 
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. โครงการจัดท าหุ่นปลาและ
ตกแต่งภูมิทัศน์ ในเทศกาลกิน
ปลา งานกาชาดของจังหวัด
สิงห์บุร ี
 

จัดท าหุ่นปลาและตกแต่งจัด
ให้มีองค์ประกอบ อ่ืนๆ เช่น 
รูปหุ่นปลา ภูมิทัศน์ ฯลฯ ใน
งานเทศกาลกินปลาประจ า
จังหวัด 

60,000.- จังหวัด
สิงห์บุร ี

กองการศึกษา             

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.2561 พ.ศ.2562 
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
ถนนลูกรังภายในต าบลพระงาม  
 

ซ่อมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า
บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินอื่นๆ เช่น ถนนลูกรัง 
ถนนคสล. ฯลฯ ที่ช ารด
เสียหาย 

253,486.- พื้นที่ต าบล
พระงาม  

กองช่าง             

2. โครงการซ่อมแซมและปรับปรุง
ไฟฟ้าสาธารณะ 
 

จัดซื้อโคมไฟฟ้าสาธารณะ
พร้อมอุปกรณ์ เพื่อซ่อมแซม
ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณทีเ่สียหาย 
 

30,000.- 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.2561 พ.ศ.2562 
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  
 

จ่ายเป็นค่ารังวัดที่ดินท่ีมีการ
ร้องขอหรือท่ีดินที่เป็น
สาธารณะประโยชน์ 

30,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม  

กองช่าง             

2. โครงการจัดท าผังชุมชน  
 

การด าเนินการวางและ
ปรับปรุงผังเมืองรวม/ชุมชน 
การพัฒนาบุคลากรให้มีความ 

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.2561 พ.ศ.2562 
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  
 

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

100,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม  

ส านักปลดั             

 5.2 แผนงานสาธารณสุข 
  - 
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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.2561 พ.ศ.2562 
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.  
 

ด าเนินการจ่ายในการเลือกตั้ง 
ผู้บริหาร อบต. สมาชิกสภา 
อบต. 

400,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม  

ส านักปลดั             

2. โครงการส ารวจความพึงพอใจ
ด้านคุณภาพการใช้บริการ 

ด าเนินการจัดจ้างหน่วยงาน
เอกชน ส ารวจความพึงพอใน
เขตพื้นท่ีต าบลพระงาม 

25,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม 

ส านักปลดั             

3. โครงการที่ท างานน่าอยู่น่า
ท างาน 
 

ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ปรับปรุงอาคาร จดักิจกรรม 5 
ส หรือตรวจสุขภาพพนักงานฯ 

20,000.- อบต.พระงาม ส านักปลดั             

4. โครงการพัฒนาศักยภาพ และ
ศึกษาดูงานของ อบต.พระงาม 
 

อบรม และเดินทางไปศึกษาดู
งาน ค่าพวงมาลัย กระเขา้
ดอกไม้และพวงมาลา ฯลฯ 

200,000.- อบต.พระงาม ส านักปลดั             

5. โครงการปกป้องสถาบันส าคญั
ของชาติ 
 

ด าเนินการจัดกิจกรรมให้เกดิ
ความรักสามัคคีในความเป็น
ชาติไทยท่ีมีสถาบัน
พระมหากษตัริยเ์ป็นศูนย์กลาง 

50,000.- 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.2561 พ.ศ.2562 
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. โครงการพัฒนาคณุธรรม
จริยธรรมในการท างาน             
 

อบรมให้ความรู้ พัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมในที่ท างาน 

10,000.- พื้นที่ต าบล
พระงาม  

ส านักปลดั             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


