
   แผนงานบริหารทั่วไป

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ์บดินเทพยวรางกูร

ด าเนินกิจกรรม เช่น 
ค่าจัดซ้ือวสัดุ อาหาร
พร้อมเคร่ืองด่ืม 
ประชาสัมพันธเ์ชิญ
ชวน

20,000 อบต.หลักแก้ว ส านักปลัด

2 โครงการจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
พระสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง

ด าเนินกิจกรรม เช่น 
ค่าจัดซ้ือวสัดุ อาหาร
พร้อมเคร่ืองด่ืม 
ประชาสัมพันธเ์ชิญ
ชวน

20,000 อบต.หลักแก้ว ส านักปลัด

พ.ศ. 25๖๒ พ.ศ. 25๖๓

บัญช/ีโครงการ กิจกรรม/งบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓

องค์การบรหิารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชยัชาญ จังหวัดอ่างทอง
ยุทธศาสตรท์ี่ ๗ การดา้นการเมอืงและการบรหิารจัดการที่ดี

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

แบบ ผด.02
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   แผนงานบริหารทั่วไป

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 25๖๒ พ.ศ. 25๖๓

บัญช/ีโครงการ กิจกรรม/งบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓

องค์การบรหิารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชยัชาญ จังหวัดอ่างทอง
ยุทธศาสตรท์ี่ ๗ การดา้นการเมอืงและการบรหิารจัดการที่ดี

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

แบบ ผด.02

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาอบต.หลักแก้ว 
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้างและผู้น า
ชุมชน ในการปฏบิัติงาน
ให้มีประสิทธภิาพ

ด าเนินโครงการ
พัฒนาศักยภาพฯ ใน
การปฏบิัติงานให้มี
ประสิทธภิาพ เช่น 
ค่าพาหนะ ค่าอาหาร 
และเคร่ืองด่ืม ค่าป้าย
 ค่าเช่าที่พัก ค่า
วทิยากร และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็น

250,000 สถานที่อบรม
ตามโครงการ

ส านักปลัด

4 เทเลอร์ ขนาด 17 ฟุต จัดซ้ือเทเลอร์ส าหรับ
ขนเรือไฟเบอร์กลาส

45,000 อบต.หลักแก้ว ส านักปลัด

5 ไมล์ส าหรับห้องประชุม จัดซ้ือเป็นไมล์ประชุม
ส าหรับประธาน

26,000 อบต.หลักแก้ว ส านักปลัด

6 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ
LED ขาว ด า ชนิด 
Network

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์งาน
เอกสารต่าง

8,900 อบต.หลักแก้ว ส านักปลัด
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   แผนงานบริหารทั่วไป

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 25๖๒ พ.ศ. 25๖๓

บัญช/ีโครงการ กิจกรรม/งบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓

องค์การบรหิารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชยัชาญ จังหวัดอ่างทอง
ยุทธศาสตรท์ี่ ๗ การดา้นการเมอืงและการบรหิารจัดการที่ดี

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

แบบ ผด.02

7 โครงการจัดประชุม
ประชาคมต าบล/หมูบ่้าน

ประชุมประชาคม
หมูบ่้าน ต าบล

5,000 ในพื้นที่ต าบล
หลักแก้ว

ส านักปลัด

8 โครงการจัดงานรัฐพิธ ี28
 กรกฏาคม  2563 และ 
12 สิงหาคม  2563

อุดหนุนอ าเภอวเิศษ
ชัยชาญเพื่อจัดงาน
โครงการฯ

5,000 อ าเภอวเิศษ
ชัยชาญ

ส านักปลัด

9 โครงการเพิ่ม
ประสิทธภิาพศูนย์
ปฏบิัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนศูนย์
ปฏบิัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขอองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

15,000 อ าเภอวเิศษ
ชัยชาญ

ส านักปลัด

10 โครงการประชาสัมพันธ์
การเสียภาษีประจ าปี 
2563

เพื่อประชาสัมพันธ์
ก าหนดการยื่นแบบ

5,000 ในพื้นที่ต าบล
หลักแก้ว

กองคลัง

11 โครงการแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

เพื่อดูแล ปรับปรุง 
แก้ไข เกี่ยวกับ
ระบบงานแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

200,000 ในพื้นที่ต าบล
หลักแก้ว

กองคลัง

-6-



   แผนงานบริหารทั่วไป

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 25๖๒ พ.ศ. 25๖๓

บัญช/ีโครงการ กิจกรรม/งบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓

องค์การบรหิารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชยัชาญ จังหวัดอ่างทอง
ยุทธศาสตรท์ี่ ๗ การดา้นการเมอืงและการบรหิารจัดการที่ดี

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

แบบ ผด.02

12 เคร่ืองท าลายกระดาษ
แบบตัดตรง

เพื่อจ่ายเป็นค่าเคร่ือง
ท าลายกระดาษแบบ
ตัดตรง

28,000 อบต.หลักแก้ว กองคลัง

13 เคร่ืองMultifuntion 
แบบฉีดหมึก พร้อมติดต้ัง
ถังหมึกพิมพ์ (ink Tank 
Printer)

เพื่อจ่ายเป็นค่าเคร่ือง
Multifuntion แบบ
ฉีดหมึก ฯ

8,000 อบต.หลักแก้ว กองคลัง

14 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เพื่อจ่ายเป็นค่าเคร่ือง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

22,000 อบต.หลักแก้ว กองคลัง

จ านวน ๑๔  โครงการ 657,900
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