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ค ำน ำ 
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระ
สี่เหลี่ยม  จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548  และท่ีแก้ไข เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561  โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนงาน  รายละเอียด  โครงการและกิจกรรมที่ต้องการด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของต าบลสระสี่เหลี่ยม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
แผนการด าเนินงานฉบับนี้  ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานส าหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่

ต้องด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของต าบลสระสี่เหลี่ยม  ทั้งท่ีปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2563  และท่ีด าเนินการโดยหน่วยงานอื่นท้ังภาครัฐและเอกชน  โดยได้จ าแนกรายละเอียด
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนงานเพ่ือให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม  รายละเอียด
ของกิจกรรม  งบประมาณ  สถานที่ด าเนินการ  หน่วยงาน  ระยะเวลาการด าเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่เหลี่ยม  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานฉบับนี้  สามารถ

ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  และสามารถใช้ในการควบคุมการด าเนินงานในเขตพ้ืนที่ได้
อย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ  นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการ
ประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารด้วย 

 
 
         
 

       
 
 
 
 
 

    
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
สำรบัญ 

 
 

เรื่อง              หน้ำ 
 
ส่วนที่  ๑  บทน ำ  
 บทน า         ๑ 
 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน     ๑ 
 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน     ๒ – ๓ 
 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน      ๔ 
  
ส่วนที่  ๒  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 
 บัญชีสรุปจ านวนโครงการ/กิจกรรม (ผด. ๑)     ๕ - ๑๑ 
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. ๒)    ๑๒ – ๘๘ 
 
ภำคผนวก 
 ประกาศใช้แผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่เหลี่ยม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2 
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ส่วนที่  ๑  บทน ำ 
 

๑.  บทน ำ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.25๖๐  ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญ

กับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนด
นโยบาย  การปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอ านาจหน้าที่ของ
ตนเองโดยเฉพาะ  นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542  ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542  พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดท าขึ้นเพ่ือให้กระจายอ านาจเป็นไปอย่าง
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ านาจกว้างขวางขึ้น   ซึ่งมิใช่มีหน้าที่
บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น  แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบ
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมาก 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่เหลี่ยมได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่งเป็นแผนที่ก าหนด
ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายใน
การพัฒนา ในช่วง ๔ ปี (พ.ศ.25๖๑ – ๒๕๖๔)  และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดท างบประมาณประจ าปี   
เนื่องจากมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นส าหรับงบประมาณแต่ละปี 
โดยครอบคลุมระยะเวลา  ๔  ปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.2559  ประกอบกับ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐  ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙    องค์การ
บริหารส่วนต าบลสระสี่เหลี่ยมโดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาฯ  คณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่เหลี่ยมจึงได้จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.25๖๑  ตามรูปแบบที่ก าหนด
ตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบ
แผนพัฒนาสี่ปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม  
2559  โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลประจ าปีงบประมาณพ.ศ.25๖2 ขององค์การบริหารส่วนต าบล
สระสี่เหลี่ยมขึ้น  และเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของโครงการต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ.25๖2  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการท างาน
เกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ  รวมทั้งการจ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน 
เพ่ือให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน 
 
๒.  วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

(๑)  แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และ
กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น    เพ่ือให้
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  ลด
ความซ้ าซ้อนของโครงการ   มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของ
แผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 
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(๒)  แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือ
ควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

(๓)  แผนการด าเนินงาน  จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการ
ด าเนินงานจะมีที่มาจาก 
   (3.1) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 
   (3.2)   โครงการ  กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการ
จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   (3.3)  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดย
ไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี) 
   (3.4)  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือ
หน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้
รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มี
ลักษณะการด าเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
ที่มีความคาบเก่ียวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ
จากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   (3.5)   โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ  ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็น
ว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพ้ืนที่ 
 
๓.  ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวดที่ 5  การน าแผนไปปฏิบัติ  ข้อ 26 ได้ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน     โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 จากระเบียบดังกล่าว  สามารถสรุปขั้นตอนในการด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานได้ 3 
ขั้นตอน  ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่  1  การเก็บรวบรวมข้อมูล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสระสี่เหลี่ยม  เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม  ที่จะมีการด าเนินการจริงในพ้ืนที่ข อง
องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่เหลี่ยม   ซึ่งประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลสระ
สี่เหลี่ยม  และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน
อ่ืนๆ  ที่จะด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ขั้นตอนที่  2  การจัดท าร่างแผนกาด าเนินงาน  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่เหลี่ยม  จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนา
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ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่เหลี่ยม  และหน่วยงานต่างๆ  จะต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่เหลี่ยม  เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล  และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาฯ  พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  จึงน าร่างแผนการ
ด าเนินงานเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่เหลี่ยมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
 โดยเค้าโครงแผนการด าเนินงานจะแบ่งออกเป็น  2  ส่วน  คือ   
ส่วนที่ 1  บทน า  ประกอบด้วย    
  1)  บทน า 
  2)  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
  3)  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  4)  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
ส่วนที่ 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย  
  1)  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01) 
  2)  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  (ผด.02) 
  3)  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  (ผด.02/1) 
 ขั้นตอนที่  3     การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระ
สี่เหลี่ยมให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้ว   จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  โดยให้ปิดประกาศ
แผนการด าเนินงานภายใน 15  วัน   นับจากวันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบโดยทั่วกัน  และ
ต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย  30  วัน 
 
4. ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
 1. ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ  มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น 
 2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ  มีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 
 3. เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. ทราบถึงจ านวนงบประมาณท่ีต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
 5. สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลสระ
สี่เหลี่ยม 
 6. สามารถน าแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่างๆ ตาม
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ได้อย่างถูกต้อง 
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ขัน้ตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิ :  แสดงข้ันตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระสี่เหลี่ยม   
            ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖3   
 
 

รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน 

ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่าง
น้อยสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้ งงบประมาณ
ด าเนินการฯ 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่  
หน่วยราชการ
ส่วนกลาง   
ส่วนภูมิภาค  

คณะกรรมการสนับสนนุการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอืน่ๆ  

คณะกรรมการสนับสนนุการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนนุการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 



 

 

5 

ส่วนที่ 2  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 
 
  องค์ประกอบ  ประกอบด้วยบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ  และบัญชีโครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณ  โดยน าเสนอ  ดังนี้ 
2.1  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01) 
  แบบ ผด.01  เป็นแบบบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ  แผนการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  ประกอบด้วย  ยุทธศาสตร์/แผนงาน  จ านวนโครงการที่ด าเนินการ  คิด
เป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด  จ านวนงบประมาณ  คิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด  หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
  การจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ  ผด.01  นี้  จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์แผนงานให้
ครบถ้วนสมบูรณ์  ลงรายการของจ านวนโครงการที่ด าเนินการ   การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด  
จ านวนงบประมาณ  และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด  และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและ
เมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว  จะต้องรวมผลทุกครั้ง  และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย 
  การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด  ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการ
ทั้งหมด  และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด  จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 
   

2.2  บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02) 
  แบบ ผด.02  เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ  แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563  ประกอบด้วย  ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน  โดยมีล าดับที่/โครงการ/
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก/ปีงบประมาณและเดือน  โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 
 

2.3  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.02/1) 
  แบบ ผด.2/1  เป็นแบบจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการการพัฒนา
ท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  ประกอบด้วย  ประเภทครุภัณฑ์  พร้อมแสดงแผนงานโดยมีล าดับ
ที/่โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/
ปีงบประมาณและเดือน  โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละ หน่วยด าเนินการ
ท่ีด าเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ ของงบประมาณ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 25 24.27 8,025,000 26.91 กองช่าง
แผนงานเคหะและชุมชน 16 15.53 2,910,000 9.76 กองช่าง

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต คู่เศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละ หน่วยด าเนินการ
ท่ีด าเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ ของงบประมาณ

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 1.55 180,000 0.60 ส านักปลัด
แผนงานการศึกษา 14 10.85 3,820,460 12.81 กองการศึกษาฯ
แผนงานสาธารณสุข 12 9.30 3,005,000 10.07 กองสาธารณสุขฯ
แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน 13 10.08 195,000 0.65 ส านักปลัด
แผนงานงบกลาง 4 3.10 10,510,000 35.24 ส านักปลัด

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีเหล่ียม  อ าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3  พัฒนาระบบผังเมือง  ระบบ  LOGISTIC  โครงสร้างพ้ืนฐาน  และแหล่งน้ าเพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรีท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  เสริมสร้างสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง  คุณภาพชีวิตท่ีดี  และมีความปลอดภัย  เป็นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรีท่ี 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง

ผด.01



บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีเหล่ียม  อ าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี

ผด.01

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร / อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละ หน่วยด าเนินการ
ท่ีด าเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ ของงบประมาณ

แผนงานการเกษตร 2 1.55 20,000 0.07 ส านักปลัด

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม  ประเพณีและการท่องเท่ียวท่ีย่ังยืน

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละ หน่วยด าเนินการ
ท่ีด าเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ ของงบประมาณ

แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 8 6.20 880,000 2.95 กองการศึกษาฯ

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ / ฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อมและพลังงาน

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละ หน่วยด าเนินการ
ท่ีด าเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ ของงบประมาณ

แผนงานการเกษตร 5 3.88 40,000 0.13 ส านักปลัด

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว  กิจกรรมการท่องเท่ียว  สินค้าและบริการด้านท่องเท่ียว

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  ส่งเสริมสถานประกอบการอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์อุตสาห กรรมให้ได้มาตรฐาน  เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรีท่ี 3 การพัฒนาการเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6  พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรสู่ระบบการผลิตคุณภาพสูง  และพัฒนาเกษตรกรและสถาบันการเกษตรให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรีท่ี 2 การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวย่ังยืน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  บริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศน์และการใช้ประโยชน์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรีท่ี  5  การอนุรักษ์/ฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อม และพลังงาน



บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีเหล่ียม  อ าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี

ผด.01

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละ หน่วยด าเนินการ
ท่ีด าเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ ของงบประมาณ

แผนงานรักษาความสงบภายใน 7 5.43 105,000 0.35 ส านักปลัด

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละ หน่วยด าเนินการ
ท่ีด าเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ ของงบประมาณ

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 11 8.53 136,000 0.46 ส านักปลัด
กองคลัง

รวมท้ังส้ิน 119 29,826,460

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 7   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  เสริมสร้างสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง  คุณภาพชีวิตท่ีดี  และมีความปลอดภัย  เป็นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรีท่ี  7  ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรีท่ี  6  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3  พัฒนาระบบผังเมือง  ระบบ  LOGISTIC  โครงสร้างพ้ืนฐาน  และแหล่งน้้าเพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรีท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค

       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม

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 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างราวก้ันทางโค้ง  ระยะทาง  15  
เมตร  (ตามแบบ อบต.ก าหนด)

85,000 หมู่ท่ี 7 กองช่าง

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 76)

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนางจ าปี  ทองลบ  
หมู่ท่ี 10

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.5 เมตร 
ยาว  86  เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า  301  ตารางเมตร  (ตามแบบ อบต.ก าหนด)

249,000 หมู่ท่ี 10 กองช่าง

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 76)

ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต้าบลสระส่ีเหล่ียม  อ้าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี

**************************

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หน่วยด้าเนินการสถานท่ีด้าเนินการงบประมาณ
ล้าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม

โครงการก่อสร้างราวกันทางโค้ง
 สายบ้านนางสวง  สมินเย  หมู่
ท่ี 7

ผด.2  หน้าท่ี  1



ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต้าบลสระส่ีเหล่ียม  อ้าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี

**************************

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนางเฉวียง  อ าพล  
หมู่ท่ี 6

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.5 เมตร   ยาว 
 127  เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า  445  ตารางเมตร  (ตามแบบ อบต.ก าหนด)

318,000 หมู่ท่ี 6 กองช่าง

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 76)

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนางบ๊วย  สัตย์ซ่ือ  
หมู่ท่ี 6

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร  ยาว 48 
เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
 144  ตารางเมตร   (ตามแบบ อบต.ก าหนด)

107,000 หมู่ท่ี 6 กองช่าง

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 76)

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนางบุญส่ง  จุมจันทร์ 
 หมู่ท่ี 9

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร  ยาว  39
  เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า  117  ตารางเมตร  (ตามแบบ อบต.ก าหนด)

85,000 หมู่ท่ี 9 กองช่าง

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 77)

ล้าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด้าเนินการ หน่วยด้าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ผด.2  หน้าท่ี  2



ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต้าบลสระส่ีเหล่ียม  อ้าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี

**************************

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม

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 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนางวิไล แซ่ต๊ัน   หมู่ท่ี
 1

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร  ยาว  90
 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า
  270 ตารางเมตร   (ตามแบบ อบต.ก าหนด)

193,000 หมู่ท่ี 1 กองช่าง

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 77)

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนางศรีนวล  สวัสด์ิ  
หมู่ท่ี 2

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร  ยาว  33
  เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า  132  ตารางเมตร  (ตามแบบ อบต.ก าหนด)

97,000 หมู่ท่ี 2 กองช่าง

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 76)

8 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.5 เมตร  ยาว  
42  เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า  147  ตารางเมตร  (ตามแบบ อบต.ก าหนด)

107,000 หมู่ท่ี 4 กองช่าง

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 77)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนางสุนีย์  เสือแสง  
หมู่ท่ี 4

ล้าดับ
ท่ี

งบประมาณ สถานท่ีด้าเนินการ หน่วยด้าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563โครงการ/กิจกรรม

ผด.2  หน้าท่ี  3



ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต้าบลสระส่ีเหล่ียม  อ้าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี

**************************

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม

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 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนายนคร  พลอยแหวน
  หมู่ท่ี 9

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร  ยาว  94
 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า
  376  ตารางเมตร  (ตามแบบ อบต.ก าหนด)

265,000 หมู่ท่ี 9 กองช่าง

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 78)

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนายบัญชา  หมู่ท่ี 7

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร  ยาว 
184 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า  552  ตารางเมตร   (ตามแบบ อบต.ก าหนด)

394,000 หมู่ท่ี 7 กองช่าง

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 78)

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนายไพโรจน์  หมู่ท่ี 3

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร  ยาว 
150 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า  750 ตารางเมตร  (ตามแบบ อบต.ก าหนด)

500,000 หมู่ท่ี 3 กองช่าง

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 78)

ล้าดับ
ท่ี

งบประมาณ สถานท่ีด้าเนินการ หน่วยด้าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ผด.2  หน้าท่ี  4



ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต้าบลสระส่ีเหล่ียม  อ้าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี

**************************

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนายวิเชียร เหลืองอ่อน
  หมู่ท่ี 4

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร  ยาว 
151 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า  755 ตารางเมตร    (ตามแบบ อบต.ก าหนด)

500,000 หมู่ท่ี 4 กองช่าง

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 78)

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนายเสมียน  หมู่ท่ี 9

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร  ยาว 
190 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า  760  ตารางเมตร  (ตามแบบ อบต.ก าหนด)

500,000 หมู่ท่ี 9 กองช่าง

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 79)

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนายออด  หมู่ท่ี 1

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร  ยาว  
190 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า  760 ตารางเมตร  (ตามแบบ อบต.ก าหนด)

500,000 หมู่ท่ี 1 กองช่าง

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 79)

ล้าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด้าเนินการ หน่วยด้าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ผด.2  หน้าท่ี  5



ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต้าบลสระส่ีเหล่ียม  อ้าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี

**************************

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านเนินแพง หมู่ท่ี 4 - 
เช่ือมเขตต าบลหัวถนน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6 เมตร  ยาว 
126 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า  756 ตารางเมตร  (ตามแบบ อบต.ก าหนด)

500,000 หมู่ท่ี 4 กองช่าง

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 79)

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายโรงถ่าน  หมู่ท่ี 6

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร  ยาว 
200 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า  800  ตารางเมตร  (ตามแบบ อบต.ก าหนด)

500,000 หมู่ท่ี 6 กองช่าง

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 79)

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายโรงหอย  หมู่ท่ี 11

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6 เมตร  ยาว  
126  เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า  756 ตารางเมตร   (ตามแบบ อบต.ก าหนด)

500,000 หมู่ท่ี 11 กองช่าง

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 80)

ล้าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด้าเนินการ หน่วยด้าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ผด.2  หน้าท่ี  6



ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต้าบลสระส่ีเหล่ียม  อ้าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี

**************************

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายสวนรุกขชาติ  หมู่ท่ี 11

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร  ยาว 
214 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า  642  ตารางเมตร  (ตามแบบ อบต.ก าหนด)

455,000 หมู่ท่ี 11 กองช่าง

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 80)

19 โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ
ลูกรัง  สายบ้านนางเสมอ  สุระ 
 หมู่ท่ี 6

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนยกระดับลูกรัง  กว้าง 4 เมตร 
 ยาว  127  เมตร  หนา  0.20 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า  508  ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.
ก าหนด)

88,000 หมู่ท่ี 6 กองช่าง

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 80)

20 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
ตัวยู  สายบ้านนางดวง หมู่ท่ี 7

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าตัวยู  ขนาดกว้าง 
0.30  เมตร  ลึก 0.15 เมตร  พร้อมฝาตะแกรง  
ระยะทาง 95 เมตร  (ตามแบบ อบต.ก าหนด)

248,000 หมู่ท่ี 7 กองช่าง

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 80)

ล้าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด้าเนินการ หน่วยด้าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ผด.2  หน้าท่ี  7



ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต้าบลสระส่ีเหล่ียม  อ้าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี

**************************

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

21 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
ตัวยู  สายบ้านนายมี  หมู่ท่ี 7

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าตัวยู  ขนาดกว้าง 
0.30  เมตร  ลึก 0.15 เมตร  พร้อมฝาตะแกรง  
ระยะทาง 143 เมตร  (ตามแบบ อบต.ก าหนด)

373,000 หมู่ท่ี 7 กองช่าง

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 79)

22 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
ตัวยู  สายบ้านนายสมศักด์ิ  
พรมสี  หมู่ท่ี 10

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าตัวยู  ขนาดกว้าง 
0.30  เมตร  ลึก 0.15 เมตร  พร้อมฝาตะแกรง  
ระยะทาง 176 เมตร  (ตามแบบ อบต.ก าหนด)

457,000 หมู่ท่ี 10 กองช่าง

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 81)

23 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ า  คสล.มอก. ขนาด 
0.30x1.00 เมตร  ระยะทาง 115 เมตร (ตามแบบ อบต.
ก าหนด)

193,000 หมู่ท่ี 9 กองช่าง

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 81)

โครงการวางท่อระบายน้ า  
สายบ้านนายทวีป หมู่ท่ี 9

ล้าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด้าเนินการ หน่วยด้าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ผด.2  หน้าท่ี  8



ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต้าบลสระส่ีเหล่ียม  อ้าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี

**************************

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

24 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ า คสล.มอก. ขนาด 
0.60x1.00 เมตร  ระยะทาง 169 เมตร (ตามแบบ อบต.
ก าหนด)

500,000 หมู่ท่ี 5 กองช่าง

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 82)

25 โครงการวางท่อระบายน้ า  
สายศูนย์ ศสมช. หมู่ท่ี 4

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ า คสล.มอก. ขนาด 
0.30x1.00 เมตร  ระยะทาง 191 เมตร (ตามแบบ อบต.
ก าหนด)

311,000 หมู่ท่ี 4 กองช่าง

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 82)

โครงการวางท่อระบายน้ า  
สายบ้านนายทองพูล  หมู่ท่ี 5

ล้าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด้าเนินการ หน่วยด้าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ผด.2  หน้าท่ี  9



ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต้าบลสระส่ีเหล่ียม  อ้าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี

**************************

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3  พัฒนาระบบผังเมือง  ระบบ  LOGISTIC  โครงสร้างพ้ืนฐาน  และแหล่งน้้าเพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรีท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค

       แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

26 เพ่ือจ่ายเป็นค่าส ารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบ  ประมาณ
การค่าก่อสร้าง  ค่าจ้างท่ีปรึกษา  ค่าส ารวจทางธรณีฟิสิกส์ 
 ค่าทดสอบต่างๆ ของงานถนนลาดยางหรืออาคารอ่ืนๆ  ท่ี
จ่ายให้กับเอกชนหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซ่ืงส่ิง
ก่อสร้างในเขต อบต.

100,000 ต าบลสระส่ีเหล่ียม กองช่าง

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 60)

27 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
พนัสนิคม  ในการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ าและ
ขยายเขตติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ  สายนางอ าภา  หมู่ท่ี 5

200,000 หมู่ท่ี 5 กองช่าง

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 60)

กองช่าง

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบประมาณ สถานท่ีด้าเนินการ หน่วยด้าเนินการ

ค่าขยายเขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าแรงต่ า  และขยายเขต
ติดต้ังไฟทางสาธารณะ  สาย
นางอ าภา  หมู่ท่ี 5

ค่าจ้างออกแบบและควบคุมงาน

โครงการ/กิจกรรม
ล้าดับ

ท่ี

ผด.2  หน้าท่ี  10



ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต้าบลสระส่ีเหล่ียม  อ้าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี

**************************

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

28 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
พนัสนิคม  ในการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ าและ
ขยายเขตติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ  สายบ้านนางกินนอน  หมู่
ท่ี 4

200,000 หมู่ท่ี 4 กองช่าง

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 61)

29 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
พนัสนิคม  ในการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ าและ
ขยายเขตติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ  สายบ้านนางเฉลา  หมู่ท่ี 8

200,000 หมู่ท่ี 8 กองช่าง

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 61)

30 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
พนัสนิคม  ในการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ าและ
ขยายเขตติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ  สายบ้านนางไฉไล  หมู่ท่ี 8

200,000 หมู่ท่ี 8 กองช่าง

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 61)

ค่าขยายเขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าแรงต่ า  และขยายเขต
ติดต้ังไฟทางสาธารณะ  สาย
บ้านนางกินนอน  หมู่ท่ี 4

โครงการ/กิจกรรม

ค่าขยายเขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าแรงต่ า  และขยายเขต
ติดต้ังไฟทางสาธารณะ  สาย
บ้านนางไฉไล  หมู่ท่ี 8

ค่าขยายเขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าแรงต่ า  และขยายเขต
ติดต้ังไฟทางสาธารณะ  สาย
บ้านนางเฉลา  หมู่ท่ี 8

ล้าดับ
ท่ี

งบประมาณ สถานท่ีด้าเนินการ หน่วยด้าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ผด.2  หน้าท่ี  11



ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต้าบลสระส่ีเหล่ียม  อ้าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี

**************************

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

31 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
พนัสนิคม  ในการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ าและ
ขยายเขตติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ  สายบ้านนางผ่อน  หมู่ท่ี 5

200,000 หมู่ท่ี 5 กองช่าง

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 61)

32 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
พนัสนิคม  ในการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ าและ
ขยายเขตติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ  สายบ้านนางวิไล - บ้าน
นายฉอ้อน  หมู่ท่ี 3

200,000 หมู่ท่ี 3 กองช่าง

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 61)

33 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
พนัสนิคม  ในการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ าและ
ขยายเขตติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ  สายบ้านนางสมหมาย  
หมู่ท่ี 2

200,000 หมู่ท่ี 2 กองช่าง

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 62)

ค่าขยายเขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าแรงต่ า  และขยายเขต
ติดต้ังไฟทางสาธารณะ  สาย
บ้านนางผ่อน  หมู่ท่ี 5

ค่าขยายเขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าแรงต่ า  และขยายเขต
ติดต้ังไฟทางสาธารณะ  สาย
บ้านนางวิไล - บ้านนายฉอ้อน 
 หมู่ท่ี 3

ค่าขยายเขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าแรงต่ า  และขยายเขต
ติดต้ังไฟทางสาธารณะ  สาย
บ้านนางสมหมาย  หมู่ท่ี 2

ล้าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด้าเนินการ หน่วยด้าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ผด.2  หน้าท่ี  12



ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต้าบลสระส่ีเหล่ียม  อ้าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี

**************************

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

34 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
พนัสนิคม  ในการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ าและ
ขยายเขตติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ  สายบ้านนางสุนันท์  หมู่ท่ี
 8

200,000 หมู่ท่ี 8 กองช่าง

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 62)

35 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
พนัสนิคม  ในการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ าและ
ขยายเขตติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ  สายบ้านนางหมวย  ค าผาง
  หมู่ท่ี 1

200,000 หมู่ท่ี 1 กองช่าง

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 61)

36 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
พนัสนิคม  ในการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ าและ
ขยายเขตติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ  สายบ้านนายทัด  หมู่ท่ี 8

200,000 หมู่ท่ี 8 กองช่าง

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 62)

ค่าขยายเขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าแรงต่ า  และขยายเขต
ติดต้ังไฟทางสาธารณะ  สาย
บ้านนางหมวย  ค าผาง  หมู่ท่ี 1

ค่าขยายเขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าแรงต่ า  และขยายเขต
ติดต้ังไฟทางสาธารณะ  สาย
บ้านนายทัด  หมู่ท่ี 8

ค่าขยายเขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าแรงต่ า  และขยายเขต
ติดต้ังไฟทางสาธารณะ  สาย
บ้านนางสุนันท์  หมู่ท่ี 8

ล้าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด้าเนินการ หน่วยด้าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ผด.2  หน้าท่ี  13



ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต้าบลสระส่ีเหล่ียม  อ้าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี

**************************

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

37 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
พนัสนิคม  ในการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ าและ
ขยายเขตติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ  สายบ้านนายอนันต์  หมู่ท่ี
 11

200,000 หมู่ท่ี 11 กองช่าง

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 63)

38 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
พนัสนิคม  ในการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ าและ
ขยายเขตติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ  สายวัดแหลมประดู่ หมู่ท่ี 2

200,000 หมู่ท่ี 2 กองช่าง

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 63)

39 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
พนัสนิคม  ในการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ าและ
ขยายเขตติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ  สายศาลา SML  หมู่ท่ี 8

200,000 หมู่ท่ี 8 กองช่าง

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 63)

ค่าขยายเขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าแรงต่ า  และขยายเขต
ติดต้ังไฟทางสาธารณะ  สาย
บ้านนายอนันต์  หมู่ท่ี 11

ค่าขยายเขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าแรงต่ า  และขยายเขต
ติดต้ังไฟทางสาธารณะ  สายวัด
แหลมประดู่ หมู่ท่ี 2

ค่าขยายเขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าแรงต่ า  และขยายเขต
ติดต้ังไฟทางสาธารณะ  สาย
ศาลา SML  หมู่ท่ี 8

ล้าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด้าเนินการ หน่วยด้าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ผด.2  หน้าท่ี  14



ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต้าบลสระส่ีเหล่ียม  อ้าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี

**************************

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

40 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
พนัสนิคม  ในการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ าและ
ขยายเขตติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ  สายบ้านนางละมัย  หมู่ท่ี 1

200,000 หมู่ท่ี 1 กองช่าง

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 61)

41 ค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะเกิน 
10 %

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
พนัสนิคม  ค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะเกิน 10 %

10,000 ต าบลสระส่ีเหล่ียม กองช่าง

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 60)

ค่าขยายเขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าแรงต่ าและขยายเขตติดต้ัง
ไฟทางสาธารณะ  สายบ้านนาง
ละมัย  หมู่ท่ี 1

ล้าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด้าเนินการ หน่วยด้าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ผด.2  หน้าท่ี  15



ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต้าบลสระส่ีเหล่ียม  อ้าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี

**************************

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  เสริมสร้างสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง  คุณภาพชีวิตท่ีดี  และมีความปลอดภัย  เป็นเมืองน่าอยู่

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรีท่ี 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต คู่เศรษฐกิจพอเพียง

       แผนงานสังคมสงเคราะห์

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

42 โครงการสงเคราะห์และส่งเสริม
คุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่ผู้สูงอายุ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสงเคราะห์และ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่ผู้สูงอายุ

160,000 ต าบลสระส่ีเหล่ียม ส านักปลัด

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 53)

43 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพให้แก่ผู้พิการ , ผู้สูงอายุ 
และผู้ด้อยโอกาส

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพให้แก่ผู้พิการ , ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส

20,000 ต าบลสระส่ีเหล่ียม ส านักปลัด

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 53)

ล้าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด้าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563หน่วยด้าเนินการ

ผด.2  หน้าท่ี  16



ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต้าบลสระส่ีเหล่ียม  อ้าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี

**************************

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  เสริมสร้างสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง  คุณภาพชีวิตท่ีดี  และมีความปลอดภัย  เป็นเมืองน่าอยู่

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรีท่ี 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต คู่เศรษฐกิจพอเพียง

       แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

44 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ

5,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง
 3 ศูนย์

กองการศึกษาฯ

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 32)

45 โครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกห้องเรียน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกห้องเรียน

100,000 ต าบลสระส่ีเหล่ียม กองการศึกษาฯ

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 32)

46 โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน

20,000 ต าบลสระส่ีเหล่ียม กองการศึกษาฯ

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 32)

ล้าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด้าเนินการ หน่วยด้าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ผด.2  หน้าท่ี  17



ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต้าบลสระส่ีเหล่ียม  อ้าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี

**************************

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

47 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
(ค่าอาหารกลางวัน)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โดยจัดสรรส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก , วัดแก้วศิลาราม , บ้านเขาดิน
วังตาสี

695,800 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง
 3 ศูนย์

กองการศึกษาฯ

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 33)

48 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารการศึกษา (เงิน
อุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  โดยจัดสรรให้แก่เด็กปฐมวัย (อายุ 2 – 5 
ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
แก้วศิลาราม , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดินวังตาสี  ใน
อัตราคนละ  1,700 บาท/ปี

241,400 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง
 3 ศูนย์

กองการศึกษาฯ

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 34)

ล้าดับ
ท่ี

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด้าเนินการ หน่วยด้าเนินการ

ผด.2  หน้าท่ี  18



ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต้าบลสระส่ีเหล่ียม  อ้าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี

**************************

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

49 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (ค่า
จัดการการเรียนการสอน)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  โดยจัดสรรให้แก่เด็กปฐมวัย (อายุ 3 – 5 
ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
แก้วศิลาราม ,
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดินวังตาสี  ดังน้ี
 1) ค่าหนังสือเรียน  อัตราคนละ  200 บาท/ปี
 2) ค่าอุปกรณ์การเรียน  อัตราคนละ  200 บาท/ปี
 3) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน  อัตราคนละ  300 บาท/ปี
 4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อัตราคนละ  430 บาท/ปี
 4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อัตราคนละ  430 บาท/ปี

160,460 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง
 3 ศูนย์

กองการศึกษาฯ

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 34)

ล้าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด้าเนินการ หน่วยด้าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ผด.2  หน้าท่ี  19



ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต้าบลสระส่ีเหล่ียม  อ้าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี

**************************

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

50 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดการเรียนการสอน
ภาษาต่างชาติเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน (AEC) ให้แก่
โรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี  

176,000 โรงเรียนบ้านเขาดิน
วังตาสี

กองการศึกษาฯ

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 38)

51 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่โรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี

176,000 โรงเรียนบ้านเขาดิน
วังตาสี

กองการศึกษาฯ

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 39)

52 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน)

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)  โดยจัดสรร
ส าหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6  โรงเรียนบ้านเขา
ดินวังตาสี   ในอัตราคนละ  20  บาท  จ านวน  200  วัน  

640,000 โรงเรียนบ้านเขาดิน
วังตาสี

กองการศึกษาฯ

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 39)

โครงการจัดการเรียนการสอน
ภาษาต่างชาติเพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียน (AEC)

ล้าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด้าเนินการ หน่วยด้าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ผด.2  หน้าท่ี  20



ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต้าบลสระส่ีเหล่ียม  อ้าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี

**************************

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

53 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดการเรียนการสอน
ภาษาต่างชาติเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน (AEC)  ให้แก่
โรงเรียนบ้านสระส่ีเหล่ียม   

176,000 โรงเรียนบ้านสระ
ส่ีเหล่ียม

กองการศึกษาฯ

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 39)

54 โครงการจัดการเรียนการสอน
เพ่ืออนุรักษ์และสืบสานดนตรี
ไทย

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดการเรียนการสอน
เพ่ืออนุรักษ์และสืบสานดนตรีไทยให้แก่โรงเรียนบ้านสระ
ส่ีเหล่ียม

176,000 โรงเรียนบ้านสระ
ส่ีเหล่ียม

กองการศึกษาฯ

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 40)

55 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน)

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)  โดยจัดสรร
ส าหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6  โรงเรียนบ้านสระ
ส่ีเหล่ียม  ในอัตราคนละ  20  บาท  จ านวน  200  วัน

1,272,000 โรงเรียนบ้านสระ
ส่ีเหล่ียม

กองการศึกษาฯ

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 40)

ล้าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด้าเนินการ

โครงการจัดการเรียนการสอน
ภาษาต่างชาติเพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียน (AEC)

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563หน่วยด้าเนินการ

ผด.2  หน้าท่ี  21



ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต้าบลสระส่ีเหล่ียม  อ้าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี

**************************

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

56 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดการเรียนการสอน
ภาษาต่างชาติเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน (AEC)  ให้แก่
โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม

176,000 โรงเรียนวัดแก้วศิลา
ราม

กองการศึกษาฯ

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 40)

57 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม

176,000 โรงเรียนวัดแก้วศิลา
ราม

กองการศึกษาฯ

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 40)

58 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา(อาหาร
กลางวัน)

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)  โดยจัดสรร
ส าหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6  โรงเรียนวัดแก้ว
ศิลาราม  ในอัตราคนละ  20  บาท  จ านวน  200  วัน

692,000 โรงเรียนวัดแก้วศิลา
ราม

กองการศึกษาฯ

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 40)

โครงการ/กิจกรรม

โครงการจัดการเรียนการสอน
ภาษาต่างชาติเพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียน (AEC)

ล้าดับ
ท่ี

งบประมาณ สถานท่ีด้าเนินการ หน่วยด้าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ผด.2  หน้าท่ี  22



ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต้าบลสระส่ีเหล่ียม  อ้าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี

**************************

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  เสริมสร้างสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง  คุณภาพชีวิตท่ีดี  และมีความปลอดภัย  เป็นเมืองน่าอยู่

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรีท่ี 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต คู่เศรษฐกิจพอเพียง

       แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

59 โครงการคุณแม่วัยใส เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการคุณแม่วัยใส 10,000 ต าบลสระส่ีเหล่ียม กองสาธารณสุขฯ
(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 43)

60 โครงการจัดจ้างเอกชนก าจัด
ขยะมูลฝอย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดจ้างเอกชนก าจัด
ขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีต าบลสระส่ีเหล่ียม

195,000 ต าบลสระส่ีเหล่ียม กองสาธารณสุขฯ

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 44)

61 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการชุมชนร่วมใจ
ท าลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายและป้องกันโรคไข้เลือดออก

120,000 ต าบลสระส่ีเหล่ียม กองสาธารณสุขฯ

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 44)

ล้าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด้าเนินการ

โครงการชุมชนร่วมใจท าลาย
แหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

หน่วยด้าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ผด.2  หน้าท่ี  23



ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต้าบลสระส่ีเหล่ียม  อ้าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี

**************************

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

62 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์ให้
ความรู้เก่ียวกับการป้องกันโรคเอดส์

20,000 ต าบลสระส่ีเหล่ียม กองสาธารณสุขฯ

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 44)

63 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการตรวจสอบ
คุณภาพน้ าอุปโภคบริโภคในชุมชน

10,000 ต าบลสระส่ีเหล่ียม กองสาธารณสุขฯ

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 45)

64 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการตรวจเย่ียม
ผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน

30,000 ต าบลสระส่ีเหล่ียม กองสาธารณสุขฯ

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 45)

65 โครงการท้องถ่ินห่วงใย  ใส่ใจ
สุขภาพชุมชน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการท้องถ่ินห่วงใย 
 ใส่ใจสุขภาพชุมชน

10,000 ต าบลสระส่ีเหล่ียม กองสาธารณสุขฯ

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 46)

โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ า
อุปโภคบริโภคในชุมชน

โครงการตรวจเย่ียมผู้สูงอายุ
และผู้พิการในชุมชน

ล้าดับ
ท่ี

งบประมาณ สถานท่ีด้าเนินการ

โครงการณรงค์ให้ความรู้
เก่ียวกับการป้องกันโรคเอดส์

โครงการ/กิจกรรม หน่วยด้าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ผด.2  หน้าท่ี  24



ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต้าบลสระส่ีเหล่ียม  อ้าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี

**************************

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

66 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริม
สมรรถภาพร่างกายผู้สูงอายุ และทดสอบสมรรถภาพทาง
กายผู้สูงอายุ

10,000 ต าบลสระส่ีเหล่ียม กองสาธารณสุขฯ

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 46)

67 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริม
สุขภาพช่องปากเด็ก

20,000 ต าบลสระส่ีเหล่ียม กองสาธารณสุขฯ

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 478)

68 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเผยแพร่ความรู้
ในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตามหลักการ 5Rs

40,000 ต าบลสระส่ีเหล่ียม กองสาธารณสุขฯ

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 46)

69 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค 
 คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

140,000 ต าบลสระส่ีเหล่ียม กองสาธารณสุขฯ

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 47)

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่อง
ปากเด็กปฐมวัย

โครงการส่งเสริมสมรรถภาพ
ร่างกายผู้สูงอายุ และทดสอบ
สมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุ

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการเผยแพร่ความรู้ในการ
ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตาม
หลักการ 5Rs

โครงการ/กิจกรรม
ล้าดับ

ท่ี
พ.ศ.2563งบประมาณ สถานท่ีด้าเนินการ หน่วยด้าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

พ.ศ.2562

ผด.2  หน้าท่ี  25



ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต้าบลสระส่ีเหล่ียม  อ้าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี

**************************

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  เสริมสร้างสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง  คุณภาพชีวิตท่ีดี  และมีความปลอดภัย  เป็นเมืองน่าอยู่

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรีท่ี 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต คู่เศรษฐกิจพอเพียง

       แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

70 โครงการปณิธานความดี  จิต
อาสาพัฒนาชุมชน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปณิธานความดี
  จิตอาสาพัฒนาชุมชน

10,000 ต าบลสระส่ีเหล่ียม ส านักปลัด

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 65)

71 โครงการปลูกฝังจิตส านึก
ประชาธิปไตยในโรงเรียน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปลูกจิตส านึก
ประชาธิปไตยในโรงเรียน

15,000 ต าบลสระส่ีเหล่ียม ส านักปลัด

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 65)

72 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

10,000 ต าบลสระส่ีเหล่ียม ส านักปลัด

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 66)

ล้าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด้าเนินการ หน่วยด้าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ผด.2  หน้าท่ี  26



ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต้าบลสระส่ีเหล่ียม  อ้าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี

**************************

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

73 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพ
เพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพ่ิมรายได้ของประชาชน

30,000 ต าบลสระส่ีเหล่ียม ส านักปลัด

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 66)

74 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการยกย่องบุคคล
ต้นแบบต าบลสระส่ีเหล่ียม

10,000 ต าบลสระส่ีเหล่ียม ส านักปลัด

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 66)

75 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการลดรายจ่าย/
เพ่ิมรายได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

15,000 ต าบลสระส่ีเหล่ียม ส านักปลัด

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 67)

76 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเวทีประชาคม
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน

10,000 ต าบลสระส่ีเหล่ียม ส านักปลัด

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 67)

77 โครงการส่งเสริม สร้างสุข 
ผู้สูงอายุ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริม สร้าง
สุข ผู้สูงอายุ

20,000 ต าบลสระส่ีเหล่ียม ส านักปลัด

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 68)

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หน่วยด้าเนินการ

โครงการเวทีประชาคมเพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน

โครงการฝึกอบรมอาชีพเพ่ือ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพและ
เพ่ิมรายได้ของประชาชน

โครงการลดรายจ่าย/เพ่ิม
รายได้ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการยกย่องบุคคลต้นแบบ
ต าบลสระส่ีเหล่ียม

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2563พ.ศ.2562สถานท่ีด้าเนินการงบประมาณ
ล้าดับ

ท่ี

ผด.2  หน้าท่ี  27



ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต้าบลสระส่ีเหล่ียม  อ้าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี

**************************

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

78 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

20,000 ต าบลสระส่ีเหล่ียม ส านักปลัด

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 69)

79 โครงการส่งเสริมภาวะผู้น าแก่
สตรีในชุมชน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมภาวะ
ผู้น าแก่สตรีในชุมชน

10,000 ต าบลสระส่ีเหล่ียม ส านักปลัด

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 69)

80 โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบ
ประชาธิปไตย

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ท่ีท าการปกครองอ าเภอพนัส
นิคม  ตามโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย

10,000 อ าเภอพนัสนิคม ส านักปลัด

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 70)

81 โครงการอบรมการพัฒนาชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ท่ีท าการปกครองอ าเภอพนัส
นิคม  ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

15,000 อ าเภอพนัสนิคม ส านักปลัด

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 70)

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ล้าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด้าเนินการ หน่วยด้าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ผด.2  หน้าท่ี  28



ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต้าบลสระส่ีเหล่ียม  อ้าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี

**************************

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

82 โครงการเพ่ิมศักยภาพในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดจังหวัดชลบุรี  ตามโครงการเพ่ิมศักยภาพ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

20,000 อ าเภอพนัสนิคม ส านักปลัด

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 71)

โครงการ/กิจกรรม
ล้าดับ

ท่ี
งบประมาณ สถานท่ีด้าเนินการ หน่วยด้าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต้าบลสระส่ีเหล่ียม  อ้าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี

**************************

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  เสริมสร้างสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง  คุณภาพชีวิตท่ีดี  และมีความปลอดภัย  เป็นเมืองน่าอยู่

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรีท่ี 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต คู่เศรษฐกิจพอเพียง

       แผนงานงบกลาง

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

83 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็นเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้อายุ ตามบัญชีรายช่ือท่ีได้รับ
อนุมัติจากผู้บริหาร

8,000,000 ต าบลสระส่ีเหล่ียม ส านักปลัด

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 87)

84 เบ้ียยังชีพคนพิการ เพ่ือจ่ายเป็นเบ้ียยังชีพให้แก่คนพิการ  ตามบัญชีรายช่ือท่ี
ได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร

2,200,000 ต าบลสระส่ีเหล่ียม ส านักปลัด

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 87)

85 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจ่ายเป็นเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์  ตามบัญชีรายช่ือท่ี
ได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร

60,000 ต าบลสระส่ีเหล่ียม ส านักปลัด

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 88)

งบประมาณ สถานท่ีด้าเนินการ หน่วยด้าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

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

ท่ี

ผด.2  หน้าท่ี  30



ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต้าบลสระส่ีเหล่ียม  อ้าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี

**************************

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

86 ส ารองจ่าย เพ่ือส ารองจ่าย  เป็นรายจ่ายท่ีต้ังไว้เพ่ือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน
ท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน  หรือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อน
ของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่าน้ัน

250,000 ต าบลสระส่ีเหล่ียม ส านักปลัด

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 88)

ล้าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด้าเนินการ หน่วยด้าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ผด.2  หน้าท่ี  31



ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต้าบลสระส่ีเหล่ียม  อ้าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี

**************************

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร / อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน

       แผนงานการเกษตร

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

87 โครงการฝึกอบรมอาชีพด้าน
การเกษตร

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพด้าน
การเกษตร

20,000 ต าบลสระส่ีเหล่ียม ส านักปลัด

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 83)

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  ส่งเสริมสถานประกอบการอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์อุตสาห กรรมให้ได้มาตรฐาน  เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6  พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรสู่ระบบการผลิตคุณภาพสูง  และพัฒนาเกษตรกรและสถาบันการเกษตรให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรีท่ี 3 การพัฒนาการเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน

งบประมาณ สถานท่ีด้าเนินการ หน่วยด้าเนินการ พ.ศ.2562

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

พ.ศ.2563โครงการ/กิจกรรม
ล้าดับ

ท่ี
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ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต้าบลสระส่ีเหล่ียม  อ้าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี

**************************

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว  กิจกรรมการท่องเท่ียว  สินค้าและบริการด้านท่องเท่ียว

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรีท่ี 2 การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวย่ังยืน 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม  ประเพณีและการท่องเท่ียวท่ีย่ังยืน

       แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

88 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด

170,000 ต าบลสระส่ีเหล่ียม กองการศึกษาฯ

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 72)

89 โครงการจัดขบวนแห่งาน
ประเพณีบุญกลางบ้าน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดขบวนแห่งาน
ประเพณีบุญกลางบ้าน

1,000 ต าบลสระส่ีเหล่ียม กองการศึกษาฯ

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 73)

90 โครงการงานประเพณีวันลอย
กระทง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีวันลอยกระทง 1,000 ต าบลสระส่ีเหล่ียม กองการศึกษาฯ

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 73)

ล้าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด้าเนินการ หน่วยด้าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต้าบลสระส่ีเหล่ียม  อ้าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี

**************************

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

91 โครงการประเพณีบวงสรวงพระ
รถ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีบวงสรวงพระรถ 500,000 ต าบลสระส่ีเหล่ียม กองการศึกษาฯ

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 73)

92 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแห่เทียนและ
ถวายเทียนเน่ืองในวันเข้าพรรษา

10,000 ต าบลสระส่ีเหล่ียม กองการศึกษาฯ

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 74)

93 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน

100,000 ต าบลสระส่ีเหล่ียม กองการศึกษาฯ

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 74)

94 โครงการกิจกรรมสนับสนุนงาน
ประจ าปีประจ าจังหวัด

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ท่ีท าการปกครองอ าเภอพนัส
นิคม   ตามโครงการกิจกรรมสนับสนุนงานประจ าปีประจ า
จังหวัด

90,000 อ าเภอพนัสนิคม กองการศึกษาฯ

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 75)

โครงการแห่เทียนและถวาย
เทียนเน่ืองในวันเข้าพรรษา

โครงการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน

พ.ศ.2563
ล้าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด้าเนินการ หน่วยด้าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

พ.ศ.2562
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ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต้าบลสระส่ีเหล่ียม  อ้าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี

**************************

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

95 โครงการจัดงานรัฐพิธีและงาน
เฉลิมพระเกียรติ

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ท่ีท าการปกครองอ าเภอพนัส
นิคม   ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีและงานเฉลิมพระเกียรติ

8,000 อ าเภอพนัสนิคม กองการศึกษาฯ

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 75)

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ล้าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด้าเนินการ หน่วยด้าเนินการ
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ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต้าบลสระส่ีเหล่ียม  อ้าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี

**************************

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  บริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศน์และการใช้ประโยชน์

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ / ฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อมและพลังงาน

       แผนงานการเกษตร

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

96 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขุดลอกคูคลองเพ่ือก าจัด
วัชพืชและผักตบชวา

5,000 ต าบลสระส่ีเหล่ียม ส านักปลัด

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 85)

97 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทน
ถุงพลาสติก

5,000 ต าบลสระส่ีเหล่ียม ส านักปลัด

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 85)

98 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์การลดใช้
พลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

5,000 ต าบลสระส่ีเหล่ียม ส านักปลัด

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 85)

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรีท่ี  5  การอนุรักษ์/ฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อม และพลังงาน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ล้าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด้าเนินการ หน่วยด้าเนินการ

โครงการขุดลอกคูคลองเพ่ือ
ก าจัดวัชพืชและผักตบชวา

โครงการรณรงค์การใช้ถุงผ้า
แทนถุงพลาสติก

โครงการรณรงค์การลดใช้
พลังงานและส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทน
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ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต้าบลสระส่ีเหล่ียม  อ้าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี

**************************

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

99 โครงการรักน้ า รักป่า รักษา
แผ่นดิน

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรักน้ า รักป่า รักแผ่นดิน 5,000 ต าบลสระส่ีเหล่ียม ส านักปลัด

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 86)

100 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการศึกษาเรียนรู้
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

20,000 ต าบลสระส่ีเหล่ียม ส านักปลัด

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 86)

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ล้าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด้าเนินการ หน่วยด้าเนินการ

โครงการศึกษาเรียนรู้การรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม
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ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต้าบลสระส่ีเหล่ียม  อ้าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี

**************************

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  เสริมสร้างสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง  คุณภาพชีวิตท่ีดี  และมีความปลอดภัย  เป็นเมืองน่าอยู่

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

       แผนงานรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

101 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกซ้อมตาม
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

20,000 ต าบลสระส่ีเหล่ียม ส านักปลัด

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 25)

102 โครงการป้องกันอุบัติเหตุและ
อุบัติภัยทางถนน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันอุบัติเหตุและ
อุบัติภัยทางถนน

10,000 ต าบลสระส่ีเหล่ียม ส านักปลัด

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 25)

103 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

20,000 ต าบลสระส่ีเหล่ียม ส านักปลัด

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 26)

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรีท่ี  7  ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ล้าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด้าเนินการ หน่วยด้าเนินการ

โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.)

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
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ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต้าบลสระส่ีเหล่ียม  อ้าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี

**************************

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

104 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการปฐม
พยาบาลข้ันพ้ืนฐานและการช่วยเหลือชีวิตเบ้ืองต้น

15,000 ต าบลสระส่ีเหล่ียม ส านักปลัด

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 26)

105 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมและให้
ความรู้ในเร่ืองการขับข่ีปลอดภัย

15,000 ต าบลสระส่ีเหล่ียม ส านักปลัด

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 27)

106 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการให้ความรู้
เก่ียวกับภัยใกล้ตัวแก่เด็กนักเรียน

15,000 ต าบลสระส่ีเหล่ียม ส านักปลัด

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 27)

107 อุดหนุนศูนย์อ านวยความ
ปลอดภัยทางถนนอ าเภอพนัส
นิคม

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์อ านวยความปลอดภัย
ทางถนนอ าเภอพนัสนิคม  ตามโครงการรณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุและอุบัติภัยทางถนน

10,000 อ าเภอพนัสนิคม ส านักปลัด

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 29)

โครงการให้ความรู้เก่ียวกับภัย
ใกล้ตัวแก่เด็กนักเรียน

โครงการฝึกอบรมการปฐม
พยาบาลข้ันพ้ืนฐานและการ
ช่วยเหลือชีวิตเบ้ืองต้น

โครงการส่งเสริมและให้ความรู้
ในเร่ืองการขับข่ีปลอดภัย

ล้าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด้าเนินการ หน่วยด้าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ผด.2  หน้าท่ี  39



ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต้าบลสระส่ีเหล่ียม  อ้าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี

**************************

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 7   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการภาครัฐ 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรีท่ี  6  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร

       แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

108 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติเน่ืองในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรฯ

1,000  อบต.สระส่ีเหล่ียม ส านักปลัด

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 5)

ล้าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด้าเนินการ

โครงการกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติเน่ืองในโอกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินท
รมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิ
พลราชวรางกูรฯ

หน่วยด้าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต้าบลสระส่ีเหล่ียม  อ้าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี

**************************

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

109 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติเน่ืองในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

1,000 ต าบลสระส่ีเหล่ียม ส านักปลัด

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 6)

110 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน

5,000  อบต.สระส่ีเหล่ียม ส านักปลัด

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 6)

111 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน

10,000  อบต.สระส่ีเหล่ียม ส านักปลัด

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 7)

112 โครงการอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับกฎหมายเบ้ืองต้น

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับกฎหมายเบ้ืองต้น

20,000  อบต.สระส่ีเหล่ียม ส านักปลัด

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 8)

พ.ศ.2563

โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการและการให้บริการ
ประชาชน

โครงการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร
ท้องถ่ิน

โครงการ/กิจกรรม

โครงการกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติเน่ืองในโอกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี

ล้าดับ
ท่ี

งบประมาณ สถานท่ีด้าเนินการ หน่วยด้าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

พ.ศ.2562
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ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต้าบลสระส่ีเหล่ียม  อ้าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี

**************************

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

113 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  ผู้
สังเกตการณ์ ฯลฯ

10,000  อบต.สระส่ีเหล่ียม ส านักปลัด

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 7)

114 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอพนัสนิคม

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ท่ีท าการปกครองอ าเภอพนัส
นิคม  ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพ่ือ
ร่วมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

10,000 อ าเภอพนัสนิคม ส านักปลัด

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 15)

พ.ศ.2563
ล้าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด้าเนินการ หน่วยด้าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

พ.ศ.2562
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ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต้าบลสระส่ีเหล่ียม  อ้าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี

**************************

รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

115 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดท าหรือปรับปรุง
ข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

20,000 ต าบลสระส่ีเหล่ียม กองคลัง

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 18)

116 โครงการหน่วยบริการรับช าระ
ภาษีเคล่ือนท่ี

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหน่วยบริการรับช าระ
ภาษีเคล่ือนท่ี

20,000 ต าบลสระส่ีเหล่ียม กองคลัง

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 18)

117 โครงการประชาสัมพันธ์การ
จัดเก็บภาษี

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการประชาสัมพันธ์
การจัดเก็บภาษี

20,000 ต าบลสระส่ีเหล่ียม กองคลัง

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 18)

118 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการให้ความรู้เร่ือง
 พรบ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

20,000 ต าบลสระส่ีเหล่ียม กองคลัง

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2563 หน้า 19)

โครงการจัดท าหรือปรับปรุง
ข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

โครงการให้ความรู้เร่ือง พรบ.
ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ล้าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด้าเนินการ หน่วยด้าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ผด.2  หน้าท่ี  43



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  เสริมสร้างสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง  คุณภาพชีวิตท่ีดี  และมีความปลอดภัย  เป็นเมืองน่าอยู่
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชลบุรีท่ี 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต คู่เศรษฐกิจพอเพียง
       แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

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 ค่าจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด 6
 ล้อ 6 ตัน  แบบอัดท้าย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ  ขนาด 6 ตัน
 6 ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า  6,000 ซี
ซี  หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า 170  
กิโลวัตต์   แบบอัดท้าย  จ่านวน  1  คัน 

2,400,000 อบต.สระส่ีเหล่ียม กองสาธารณสุขฯ

(รายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า 51)

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ผด.02/1
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ครุภัณฑ์)

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีเหล่ียม  อ าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี

**************************

ผด.2/1  หน้าท่ี  1


