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ค ำน ำ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  มีภารกิจส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในท้องถิ่น  และการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช 2550  ที่สร้างกระบวนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วน
ต าบลขามสะแกแสง  ในฐานะที่มีหน้าที่พัฒนาท้องถิ่น  ในเขตต าบลขามสะแกแสง  จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
ต้องการตามแผนการด าเนินงานประจ าปี  

  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2564  จะเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ  และสนองต่อปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสงได้เป็นอย่างดี 
 
 
 
 
                      องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขำมสะแกแสง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง                                                                                                     งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

สำรบัญ 
 

            หน้ำ 
ส่วนที่  1  บทน ำ 
 - แนวคิดเก่ียวกับการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น        1 
 - วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน        2 
 - ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน       2-3 
 - ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน       4 
 - ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน         5 
 
ส่วนที่  2  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 
 - บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ       6-7 
 - บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564  8-35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง                                                   งานนโยบายและแผน 

 

ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
แนวควำมคิดเกี่ยวกับกำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่น 

  นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นต้นมา 
บทบาทอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่าง
มาก รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
โดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน และความเป็นอิสระใน
การก าหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่
ของตนเองโดยเฉพาะ 

  นอกจากนี้ยังมีกฎหมายลูก คือ พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนและข้ันตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และก าหนดหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการให้บริการสาธารณะที่จ าเป็นแก่ท้องถิ่น 
ตลอดจนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เพ่ิมข้ึน และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดรูปแบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นอิสระมากขึ้น นอกจาก
กฎหมายสองฉบับแล้ว ยังมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่เกี่ยวข้อง เช่น 
  - พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  - พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  - พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง พ.ศ. 2542 
  - พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 

  ท าให้เห็นได้ว่ามีการก าหนดตัวบทกฎหมายและกลไกทางกฎหมายเพื่อให้การกระจายอ านาจ
เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถถูกตรวจสอบจากประชาชนและองค์กรต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ 

  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคหลังรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันประกาศใช้ จึงมีบทบาท
อ านาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง โดยไม่เพียงแต่จะมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไป รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของท้องถิ่นอีกด้วย และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวางแผนการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้คุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งในปัจจุบันและในอนาคต มีการปฏิบัติตามแผนงานและโครงการที่
ก าหนดให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในช่วงเวลาที่ก าหนด มีการควบคุมติดตาม วัดและประเมินผล โดยการบริหารจัดการ
ตามแผน แผนงาน โครงการนั้น จะต้องเป็นการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส และพร้อมที่จะให้เกิดภาคี
พัฒนาทั้งความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชน        
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วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

  แผนด าเนินงาน เป็นแผนที่มีความใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี กล่าวคือ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยน า
โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีที่จะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ไปจัดท า
งบประมาณ เพื่อให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รอบคอบและผ่านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548   ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน  ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้น  
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึง รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการ
ประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ  ของแผนงาน/โครงการ     
ในแผนการด าเนินงาน  จะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย 
 
ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน   
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2559  และ  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  (หมวด 5 ข้อ 26)     
ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน  โดยมีขั้นตอน  ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ  ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
  ขั้นตอนที่ 2  กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน  2  ส่วน  คือ 
    ส่วนที่ 1  บทน า 
    ส่วนที่ 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
   ขั้นตอนที่ 3  กำรประกำศแผนกำรด ำเนินงำน 
   ทัง้นี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนบัแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ  ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
  การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
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แผนภูมิแสดงขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

คณะกรรมการสนับสนนุการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนนุการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนนุการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

 

ผู้บริหารท้องถ่ิน 

 

รวบรวมโครงการ/กจิกรรม 

 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

 

พิจารณาร่างแผนการ

ด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

ต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 

 

 

ผู้บริหารท้องถ่ินให้ความ

เห็นชอบ 

 

 

ประกาศใช ้

 

องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

 

หน่วยงานอื่น 
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ระยะเวลำในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนบัแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ  ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
  การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 
แนวทำงในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
  แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการ
ประเมินผล  ดังนั้นแผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท า  ดังนี้ 

 1.  เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนการด าเนินงาน (Action 
Plan) 

 2.  จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
 3.  แสดงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการ

ด าเนินการ 
 4.  เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง

ท้องถิ่น 
 
ที่มำของแผนด ำเนินงำน 
  แผนด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมีที่มา 
ดังนี้ 
  1. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 
  2. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
  3. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่น 
ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้รวบรวม ข้อมูล 
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะการ
ด าเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็น โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่มีความ
คาบเก่ียวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจาก
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด หรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
  4. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพ้ืนที่ 
 
 
 
           



 

องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง                                                   งานนโยบายและแผน 

 

5 

ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
   การจัดท าแผนการด าเนินงานที่ดี และมีความเหมาะสมย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์ ดังนี้ 

1.  การบรรลุจุดหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา พันธกิจ และวิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งการ
บรรลุจุดมุ่งหมาย (Attention of Objectives) มีความส าคัญอย่างยิ่งในกระบวนการวางแผน เพราะการ
วางแผนทุกครั้งย่อมต้องมีจุดหมายปลายทางท่ีก าหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี 

2.  เกิดความประหยัด (Economical Operation) การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญา
เพ่ือคิดวิธีการให้องค์กรบรรลุถึงประสิทธิภาพ เป็นการให้งานฝ่ายต่าง ๆ มีการประสานงานกันดี กิจกรรมที่
ด าเนินมีความสอดคล้องต่อเนื่องกัน ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่าง ๆ ที่ท า ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุ้มค่านับว่าการจัดท าแผนปฏิบัติการ เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะก่อให้เกิด
ความประหยัด 

3.  ลดความไม่แน่นอน (Reduction of uncertainty) การจัดท าแผนการด าเนินงานเป็นการ
ลดความไม่แน่นอนในอนาคตลง เนื่องจากการใช้จ่ายและการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล ขึ้นอยู่
กับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยส่วนรวม การวางแผนปฏิบัติการจึงช่วยให้เกิดความแน่นอนในการใช้
งบประมาณ เนื่องจากผ่านการวิเคราะห์พื้นฐานของข้อเท็จจริง 

4.  แสดงถึงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
5.  เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ 
6.  ง่ายต่อการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน/โครงการ/กิจกรรมในปีนั้น 



6 แบบ ผด 01

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ  หน่วยงำน

ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด  ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศำสตร์ท่ี 4  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี

 - แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 14 14.89 14,439,880.00 32.82 ส ำนักปลัด/กองคลัง

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต

 - แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 8 8.51       688,800.00 1.57 ส ำนักปลัด

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ประเพณีและวัฒนธรรม

 - แผนงำนกำรศึกษำ 10 10.64    4,067,330.00 9.24 กองกำรศึกษำฯ

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต

 - แผนงำนสำธำรณสุข 13 13.83    1,244,740.00 2.83 ส ำนักปลัด

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

 - แผนงำนเคหะและชุมชน 9 9.57 707,670.00      1.61 กองช่ำง
 - แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 20 21.28 5,884,000.00   13.37 กองช่ำง
ยุทธศำสตร์ท่ี 5 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ

 - แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 3 3.19 53,000.00        0.12 ส ำนักปลัด

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขำมสะแกแสง  อ ำเภอขำมสะแกแสง  จังหวัดนครรำชสีมำ  

แผนงำน



7 แบบ ผด 01

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ  หน่วยงำน

ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด  ท่ีรับผิดชอบ
แผนงำน

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต

 - แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรม และนันทนำกำร 5 5.32 430,000.00      0.98 กองกำรศึกษำฯ

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 ยุทธศำสตร์กำรอนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ-

                   และส่ิงแวดล้อม

 - แผนงำนกำรเกษตร 3 3.19 45,000.00        0.10 ส ำนักปลัด

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต

 - งบกลำง 9 9.57 16,435,580.00 37.36 ส ำนักปลัด

กองคลัง

รวมท้ังส้ิน 94 100 43,996,000     100



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบ้านเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
ยุทธศาสตร์ของ อบต. ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ล าดับ หน่วย
ที่ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ

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 เงินเดือน ค่าตอบแทนคณะผู้บริหาร เพ่ือเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของ 10,646,280   อบต. ส านักปลัด
พนักงาน ลูกจ้าง และสมาชิก อบต. คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงาน- กองคลัง
สวัสดิการต่าง ๆ และเงินประโยชน์ตอบแทน ส่วนต าบลและลูกจ้าง
อ่ืนส าหรับพนักงานส่วนต าบล (โบนัส)

2 ค่าจ้างเหมาบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น 680,000     อบต. ส านักปลัด
ค่าจ้างเวรยาม ค่าจ้างท าความสะอาด กองคลัง
ค่าจ้างพนักงานประจ ารถน  า  ค่าจ้างฉีดพ่น
หมอกควัน ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ฯลฯ

3 ค่ารับรองและพิธีการ  - ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ 150,000     อบต. ส านักปลัด
 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

4 ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้ เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะ 280,000     อบต. กองคลัง
รับผิดชอบการจัดซื อจัดจ้างและการบริหาร กรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื อจัดจ้าง ฯ เช่น
งานพัสดุภาครัฐ บุคคลหรือคณะกรรมการซื อหรือจ้าง 

ตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน ฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

สถานท่ี
ด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

บ้าน
หมู่
ท่ี

หมายเหตุ



9 แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วย
ท่ี รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ

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

5 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั งสมาชิกสภา จัดการเลือกตั งสมาชิก อบต. หรือนายก อบต. 480,000     ม.1-15 ส านักปลัด
หรือผู้บริหาร อบต. แทนต าแหน่งท่ีว่างกรณียุบสภา/มีค าส่ัง กกต.

ให้เลือกตั งใหม่
6 โครงการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฯ 15,000 อบต. ส านักปลัด

จริยธรรมแก่บุคลากร อบต. เช่น ค่าอาหารว่างและคร่ืองด่ืม อาหาร
กลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ฯ

7 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฯ 227,000 อบต. ส านักปลัด
ประสิทธิภาพการบริหารงานการพัฒนา ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานฯ
ท้องถ่ิน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ฯลฯ

8 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี ยเลี ยง ค่าพาหนะ 350,000     อบต. ส านักปลัด
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณา- ค่าเช่าท่ีพัก ค่าบลงทะเบียนต่าง ๆ และ กองคลัง
จักร ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ

9 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า จ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าและ 5,000          อบต. ส านักปลัด
และพวงมาลา พวงมาลาในพิธีการต่าง ๆ

10 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม 220,000     อบต. ส านักปลัด
ทรัพย์สินประเภทวัสดุ ครุภัณฑ์ ของ อบต. กองคลัง
เช่น เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองคอมพิวเตอร์
รถยนต์ โต๊ะ เก้าอี  และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

11 ค่าวัสดุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื อ จ้างหรือท าเองซ่ึงวัสดุ 200,000     อบต. ส านักปลัด
 - ค่าวัสดุส านักงาน ส่ิงของ เคร่ืองใช้ส านักงานต่าง ๆ เช่น แฟ้ม กองคลัง

กระดาษ เคร่ืองขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ
 - ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ 20,000       อบต. ส านักปลัด

หลอดไฟฟ้า ปล๊ักไฟ สายไฟฟ้า และวัสดุอ่ืน ๆ
ท่ีเก่ียวข้อง

สถานท่ี
ด าเนินการ
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บ้าน
หมู่
ท่ี

หมายเหตุ



10 แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วย
ที่ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ

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

 - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น 20,000       อบต. ส านักปลัด
จาน แก้ว ช้อน กระติกน  า ไม้ถูพื น ไม้กวาด
และวัสดุอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

 - ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 25,000       อบต. ส านักปลัด
ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ กองคลัง
รถกระเช้า และวัสดุอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

 - ค่าวัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน เพ่ือจ่ายเป็นค่าน  ามันเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 235,000     อบต. ส านักปลัด
ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ กองคลัง
รถกระเช้า รถตัดหญ้า เคร่ืองสูบน  า เคร่ืองง-
ป่ันไฟ และวัสดุอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

 - ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อ จ้างท าหรือท าเองซ่ึง 30,000       อบต. ส านักปลัด
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองคลัง
เช่น วารสาร แผ่นพับ ป้ายไวนิล สี และ
วัสดุอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

 - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อ จ้างท าซ่ึงวัสดุอุปกรณ์ 65,000       อบต. ส านักปลัด
คอมพิวเตอร์ เช่น หมึก หัวพิมพ์ โปรแกรม กองคลัง
แผ่นดิสก์ เมาส์ และวัสดุอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

 - ค่าไฟฟ้า เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับท่ีท าการ อาคาร 400,000     อบต. ส านักปลัด
และส่ิงปลูกสร้างอ่ืนท่ีอยู่ในการควบคุมของ
องค์การบริหารส่วนต าบล

 - ค่าน  าประปา  ค่าน  าบาดาล เพ่ือจ่ายเป็นค่าน  าประปาส าหรับท่ีท าการ 25,000       อบต. ส านักปลัด
อาคาร และส่ิงปลูกสร้างอ่ืนท่ีอยู่ในการควบคุม
ขององค์การบริหารส่วนต าบล

 - ค่าบริการโทรศัพท์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ประจ าท่ีท าการ และ 10,000       อบต. ส านักปลัด
โทรศัพท์มือถือ ขององค์การบริหารส่วนต าบล
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11 แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วย
ที่ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ

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

 - ค่าบริการไปรษณีย์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ โทรเลข ธนาณัติ 20,000       อบต. ส านักปลัด
ดวงตราไปรษณ๊ยากร และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง กองคลัง

 - ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการโทรคมนาคม ค่าเช่า- 38,500       อบต. ส านักปลัด
พื นท่ีบริการ ค่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ค่าจัดท าเว็บไซต์ ค่าโดเมนเนม ค่าบริการ-
ปรับปรุงและส ารองข้อมูล รวมถึงบริการอ่ืน ๆ

12 ค่าครุภัณฑ์
 - เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเคร่ืองปรับอากาศ 89,100       อบต. ส านักปลัด
แบบติดผนัง แบบแยกส่วน แบบติดผนัง 

จ านวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 29,700 บาท
 - โต๊ะหมู่บูชา เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อโต๊ะหมู่บูชา จ านวน 7,500          อบต. ส านักปลัด

1 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท

 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ส าหรับงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 16,000       อบต. ส านักปลัด
ส านักงาน โน้ตบุ้ค ส าหรับงานส านักงานจ านวน 1 เคร่ือง 

เคร่ืองละ 16,000 บาท
 - ตู้เหล็ก 3 ลิ นชัก เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อตู้เหล็กแบบ 3 ลิ นชัก 10,000       อบต. กองคลัง

จ านวน 2 หลัง ๆ ละ 5,000 บาท
 - ตู้เหล็กแบบ 2 บาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อตู้เหล็กแบบ 2 บาน 11,000       อบต. กองคลัง

จ านวน 2 หลัง ๆ ละ 5,500 บาท
 - เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ 2,600          อบต. กองคลัง
(18 หน้า/นาที) LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) จ านวน 1

เคร่ือง ๆ ละ 2,600 บาท
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12 แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วย
ที่ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ

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

 - เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ 8,900          อบต. กองคลัง
ชนิด Network แบบท่ี 1 (28 หน้า/นาที) LED ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 1

จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 8,900 บาท
13 ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันท่ีเป็นกลาง เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการส ารวจความ 18,000       อบต. ส านักปลัด

เพ่ือเป็นผู้ด าเนินการส ารวจความ พึงพอใจของผู้รับบริการจาก อบต. และน า
พึงพอใจของผู้รับบริการ ข้อมูลท่ีได้รับ ไปปรับปรุงพัฒนาระบบ

การท างานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ น
14 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 135,000     อบต. กองคลัง

ทรัพย์สินเพ่ือรองรับการจัดเก็บภาษีท่ีดิน จัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
และส่ิงปลูกสร้าง เพ่ือรองรับการจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิง

ปลูกสร้าง เช่น ค่าจ้างเหมาบริกการบุคคลฯ
ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ
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13 แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 9 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ของ อบต. ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดับ หน่วย
ที่ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ

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 เงินเดือน ค่าตอบแทนพนักงาน  ลูกจ้าง เพ่ือเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของ 168,120     อบต. ส านักปลัด
สวัสดิการต่าง ๆ และเงินประโยชน์ พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง
ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานส่วน-
ต าบล (โบนัส)

2 โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัคร เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 150,000     อบต. ส านักปลัด
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โครงการฝึกทบทวน อปพร. ของ อบต.

เช่น ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม อาหาร-.
กลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ฯลฯ

3 ค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาท่ีเสียไป เพ่ือจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือ 60,000       ศูนย์ อปพร. ส านักปลัด
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีในการ เวลาท่ีเสียไปเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ี
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่

อปพร.

4 ค่าจ้างเหมาบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น 130,000     อบต. ส านักปลัด
ค่าจ้างคนขับรถบรรทุกน  า ค่าธรรมเนียมใบ
อนุญาตเจาะน  าบาดาล ฯลฯ
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หน่วย
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ

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

5 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฯ 5,000          ศูนย์ อปพร. ส านักปลัด
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าป้ายประชา-

สัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
6 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฯ 5,000          ศูนย์ อปพร. ส านักปลัด

ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าป้ายประชา-
สัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

7 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 95,680       ศูนย์ อปพร. ส านักปลัด
ภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ 

หลักสูตรทบทวน เช่น ค่าจ้างเหมายานพาหนะ
ค่าเช่าท่ีพัก ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ

8 ค่าวัสดุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ท่อ ปูน- 30,000       ศูนย์ อปพร. ส านักปลัด
 - วัสดุก่อสร้าง ทราย กระเบื อง สังกะสี ตะปู ตลับเมตร ฯลฯ
 - วัสดุเคร่ืองแต่งกาย เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย เช่น 30,000       ศูนย์ อปพร. ส านักปลัด

เคร่ืองแต่งกายของ จนท.ประจ าศูนย์ อปพร.
ชุดดับเพลิง เสื อ กางเกง เข็มขัด หมวก 
รองเท้า เสื อยืด ชุดผจญเพลิง ฯลฯ

 - วัสดุเคร่ืองดับเพลิง เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเคร่ืองดับเพลิง เช่น 15,000       อบต. ส านักปลัด
เคร่ืองดับเพลิงเคมี  ค่าจ้างเติมน  ายาเคมี-
ในเคร่ืองดับเพลิง ฯลฯ
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15 แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา
ยุทธศาสตร์ของ อบต. ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

ล าดับ หน่วย
ที่ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ

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 เงินเดือน ค่าตอบแทนพนักงาน  ลูกจ้าง เพ่ือเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของ 1,350,880     อบต. กองการ
สวัสดิการต่าง ๆ และเงินประโยชน์ตอบ พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง ศึกษาฯ
แทนอ่ืนส าหรับพนักงานส่วนต าบล (โบนัส)

2 ค่าจ้างเหมาบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น 50,000       อบต. กองการ
ค่าจ้างผู้ดูแลเด็กประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศึกษาฯ
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเย็บหนังสือ หรือ
เข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ฯลฯ

3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี ยเลี ยง ค่าพาหนะ 30,000       อบต. กองการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณา- ค่าเช่าท่ีพัก ค่าบลงทะเบียนต่าง ๆ และ ศึกษาฯ
จักร ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็ก
สถานศึกษา ใน ศพด. จ านวน 35 คน ๆ ละ 20 บาท กองการ
 - ค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็ก (ศพด.) รวม 245 วัน 171,500     ศพด. ศึกษาฯ
 - ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าเงินรายหัว เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียน 59,500       ศพด. กองการ
นักเรียน) (ศพด.) การสอน ส าหรับเด็กเล็ก (อายุ 2-5 ปี) ใน ศึกษาฯ

ศพด. จ านวน 35 คน ๆ ละ 1,700 บาท/ปี
เช่น การจัดหาส่ือการเรียนการสอน ฯลฯ

 - ค่าหนังสือเรียน (ศพด.) เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนส าหรับเด็กเล็ก 7,000          ศพด. กองการ
(อายุ 3-5 ปี) จ านวน 35 คน ๆ ละ 200 ศึกษาฯ
บาท/ปี
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16 แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วย
ที่ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ

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

 - ค่าอุปกรณ์การเรียน (ศพด.) เพ่ือจ่ะยเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนส าหรับ 7,000          ศพด. กองการ
เด็กเล็ก (อายุ 3-5 ปี) จ านวน 35 คน ศึกษาฯ
คนละ 200 บาท/ปี

 - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน (ศพด.) เพ่ือจ่ายเป็นค่าเคร่ืองแบบนักเรียนส าหรับ 10,500       ศพด. กองการ
เด็กเล็ก (อายุ 3-5 ปี) จ านวน 35 คน ศึกษาฯ
คนละ 300 บาท/ปี

 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ศพด.) เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส าหรับ 15,050       ศพด. กองการ
เด็กเล็ก (อายุ 3-5 ปี) จ านวน 35 คน ศึกษาฯ
คนละ 430 บาท/ปี

5 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม 10,000       อบต. กองการ
ทรัพย์สินประเภทวัสดุ ครุภัณฑ์ ของ อบต. ศึกษาฯ
เช่น เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองคอมพิวเตอร์
รถยนต์ โต๊ะ เก้าอี  และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

6 ค่าวัสดุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื อ จ้างหรือท าเองซ่ึงวัสดุ 20,000       อบต. กองการ
ส่ิงของ เคร่ืองใช้ส านักงานต่าง ๆ เช่น แฟ้ม ศึกษาฯ

 - ค่าวัสดุส านักงาน กระดาษ เคร่ืองขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ
 - ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ 2,000          อบต. กองการ

หลอดไฟฟ้า ปล๊ักไฟ สายไฟฟ้า ไมโครโฟน ศึกษาฯ
แบตเตอร่ีวิทยุส่ือสาร ฯลฯ

 - ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการโทรคมนาคม ค่าเช่า- 10,000       อบต. กองการ
พื นท่ีบริการ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ศึกษาฯ
ค่าจัดท าเว็บไซต์ ค่าโดเมนเนม ค่าบริการ-
ปรับปรุงและส ารองข้อมูล รวมถึงบริการอ่ืน ๆ
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17 แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วย
ที่ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ

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

 - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 20,000       อบต. กองการ
ของกองการศึกษาฯ และ ศพด. เช่น ศึกษาฯ
จาน แก้ว ช้อน ถาดหลุม กระติกน  า ไม้ถูพื น
 ไม้กวาด เคร่ืองนอนส าหรับเด็กเล็ก ฯลฯ

 - ค่าวัสดุก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้  ท่อ 5,000          อบต. กองการ
ปูนซีเมนต์ กระเบื อง จอบ เสียม ฯลฯ ศึกษาฯ

 - ค่าวัสดุการเกษตร เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธ์ุพืช 5,000          อบต. กองการ
ดิน ปุ๋ย มีด จอบ เสียม  ฯลฯ ศึกษาฯ

 - ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อ จ้างท าหรือท าเองซ่ึง 3,000          อบต. กองการ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ศึกษาฯ
เช่น วารสาร แผ่นพับ ป้ายไวนิล สี ฯลฯ

 - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อ จ้างท าซ่ึงวัสดุอุปกรณ์ 10,000       อบต. กองการ
คอมพิวเตอร์ เช่น หมึก หัวพิมพ์ โปรแกรม ศึกษาฯ
แผ่นดิสก์ เมาส์ ฯลฯ

ค่าวัสดุการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อวัสดุการศึกษา เช่น 5,000          ศูนย์พัฒนา กองการ
แบบฝึกประสบการณ์ แบบเรียนต่าง ๆ หุ่น เด็กเล็ก ศึกษาฯ
ส่ือการเรียนการสอนต่าง ๆ เบาะยูโด ฯลฯ

7 ค่าอาหารเสริม (นม) เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับ 758,900     ศูนย์พัฒนา กองการ
เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. และ เด็กเล็ก ศึกษาฯ
นักเรียนสังกัดส านักคณะกรรมการศึกษา โรงเรียน
ขั นพื นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล

8 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 65,000       อบต. กองการ
จัดงานวันเด็กแห่งชาติของ อบต. เช่น ค่าเช่า ศึกษาฯ
เวที ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าเช่าเต้นท์ ค่าป้ายฯ
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าของรางวัลฯ
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18 แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วย
ที่ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ

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 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฯ 8,000          ศพด. กองการ
สถานท่ี เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ เช่น ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าบัตรผ่าน- ศึกษาฯ
ส าหรับเด็กเล็ก ศพด.อบต. ประตู และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

10 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้ เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็ก 1,444,000     รร.บ้านหนุก กองการ
โรงเรียนในเขตพื นท่ีรับผิดชอบ นักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ระดับชั น รร.บ้าน- ศึกษาฯ

อนุบาล-ป.6 ในเขต อบต. จ านวน 383 คน หญ้าคาโนนแจง

คนละ 20 บาท/วัน รวม 200 วัน รร.บ้านคู

ในเขต อบต. รร.บ้าน-

หนองจาน
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19 แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ของ อบต. ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ หน่วย
ที่ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ

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 เงินเดือน ค่าตอบแทนพนักงาน  ลูกจ้าง เพ่ือเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของ 478,740     อบต. ส านักปลัด
สวัสดิการต่าง ๆ และเงินประโยชน์ พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง
ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานส่วน-
ต าบล (โบนัส)

2 โครงการป้องกันและแก้ไข เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฯ 18,000       อบต. ส านักปลัด
ปัญหายาเสพติด โดยฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน เยาวชน

เช่น ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร-
กลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายฯ
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

3 ค่าจ้างเหมาบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น 50,000       อบต. ส านักปลัด
ค่าจ้างเหมาในการส ารวจข้อมูลจ านวนสุนัข
และแมว ฯ  ค่าจ้างฉีดพ่นหมอกควัน และ
ค่าจ้างเหมาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

4 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น เพ่ือจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือ 120,000     อบต. ส านักปลัด
ประโยชน์แก่ อปท. เวลาท่ีเสียไปในการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ

พ่ึงพิง ให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน
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20 แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วย
ที่ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ

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

5 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ 30,000       อบต. ส านักปลัด
แพทย์ของ อบต. เช่น ยา เวชภัณฑ์ น  ายา
ต่าง ๆ วัสดุอุปกรณ์ส าหรับการแพทย์และ
ปฐมพยาบาล เคมีภัณฑ์ น  ายาพ่นหมอกควัน
ก าจัดยุงลาย ทรายอะเบท ไซริงค์ เข็มฉีดยา
ยาคุมก าเนิดสุนัขและแมว ฯลฯ

6 โครงการควบคุมและป้องกัน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฯ 120,000     ทุกหมู่บ้าน 1- ส านักปลัด
โรคไข้เลือดออก เช่น ค่าน  ามันส าหรับฉีดพ่นหมอกควัน ค่าป้าย 15

ค่าจ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน และอ่ืน ๆ
7 โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฯ 50,000       ทุกหมู่บ้าน 1- ส านักปลัด

เพ่ือสนองพระปณิธานศาสตราจารย์ 15
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ
เช่น ค่าวัคซันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าไซริงค์
ค่าเข็มฉีดยา และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

8 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม 10,000       อบต. ส านักปลัด
ทรัพย์สินประเภทวัสดุ ครุภัณฑ์ ของ อบต.
เช่น เคร่ืองพ่นหมอกควัน และทรัพย์สินอ่ืน ๆ
ท่ีเก่ียวข้อง

9 ค่าวัสดุ
 - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น 3,000          อบต. ส านักปลัด

แบตเตอร่ี ฟิวส์ สายไฟ ฯลฯ
 - วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 30,000       อบต. ส านักปลัด

ส าหรับเคร่ืองพ่นหมอกควัน ฯลฯ

สถานท่ี
ด าเนินการ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
บ้าน

หมู่
ท่ี

หมายเหตุ
พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564



21 แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วย
ที่ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ

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

10 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฯ 100,000      5 หมู่บ้าน ส านักปลัด
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ  เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร-
กลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย ฯลฯ

11 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฯ 35,000       ทุกหมู่บ้าน ส านักปลัด
การบริหารจัดการธนาคารขยะชุมชน เช่น ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร-

กลางวัน และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

12 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฯ 100,000     5 หมู่บ้าน ส านักปลัด
และชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระเทพรัตนราชสุดาฯ  เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร-
กลางวัน และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

13 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 100,000     5 หมู่บ้าน ส านักปลัด
ประสงค์ อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์

เช่น ค่าอาหรว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหาร-
กลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าป้ายฯ

สถานท่ี
ด าเนินการ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
บ้าน

หมู่
ท่ี

หมายเหตุ
พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564



22 แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้า เพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์ของ อบต. ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ หน่วย
ที่ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ

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 เงินเดือน ค่าตอบแทนพนักงาน  ลูกจ้าง เพ่ือเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของ 281,420     อบต. กองช่าง
สวัสดิการต่าง ๆ และเงินประโยชน์ พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง  และคณะ-
ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานส่วน- กรรมการด าเนินการซื อหรือการจ้าง  คณะ-
ต าบล (โบนัส) กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน

ก่อสร้าง
2 ค่าจ้างเหมาบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น 10,000       อบต. กองช่าง

ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า-
ทรัพย์สิน และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น 10,000       อบต. กองช่าง
งานส ารวจ ออกแบบ งานควบคุมการก่อสร้าง
และค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

3 ค่าใช้จ่ายในการรังวัดท่ี/ทางสาธารณ- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดท่ี/ทาง 50,000       ทุกหมู่บ้าน 1- กองช่าง
ประโยชน์/ตรวจสอบแนวเขต สาธารณประโยชน์/ตรวจสอบแนวเขต ในเขต 15
ในเขต อบต.ขามสะแกแสง อบต. เพ่ือจัดท าหนังสือส าหรับท่ีหลวง(นสล.) 

และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

สถานท่ี
ด าเนินการ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
บ้าน

หมู่
ท่ี

หมายเหตุ
พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564



23 แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วย
ที่ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ

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 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม 40,000       อบต. กองช่าง
ทรัพย์สินประเภทวัสดุ ครุภัณฑ์ ของ อบต.
เช่น เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองคอมพิวเตอร์
รถยนต์ โต๊ะ เก้าอี  และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม 10,000       ทุกหมู่บ้าน 1- กองช่าง
ทรัพย์สินประเภทวัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีดินและ 15
ส่ิงก่อสร้างของ อบต. เช่น กล้องวัดระดับ
ไฟฟ้า ถนน และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

5 ค่าวัสดุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื อ จ้างหรือท าเองซ่ึงวัสดุ
ส่ิงของ เคร่ืองใช้ส านักงานต่าง ๆ เช่น แฟ้ม

 - วัสดุส านักงาน กระดาษ เคร่ืองขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ 30,000       อบต. กองช่าง
 - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ 60,000       อบต. กองช่าง

หลอดไฟฟ้า ปล๊ักไฟ สายไฟฟ้า และวัสดุอ่ืน ๆ
ท่ีเก่ียวข้อง

 - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 25,000       อบต. กองช่าง
ส าหรับรถกระเช้า และรถจักรยานยนต์

 - วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 20,000       อบต. กองช่าง
ส าหรับรถกระเช้า รถจักรยานยนต์
เล่ือยโซ่ยนต์ ฯลฯ

 - วัสดุการเกษตร เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธ์ุพืช 5,000          อบต. กองช่าง
ดิน ปุ๋ย มีด จอบ เสียม ฯลฯ

 - วัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อ จ้างท าซ่ึงวัสดุอุปกรณ์ 10,000       อบต. กองช่าง
คอมพิวเตอร์ เช่น หมึก หัวพิมพ์ โปรแกรม
แผ่นดิสก์ เมาส์ แผ่นซีดี ฯลฯ

โครงการ/กิจกรรม

สถานท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
บ้าน

หมู่
ท่ี

หมายเหตุ
พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564



24 แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วย
ที่ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ

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 ค่าไฟฟ้า เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับท่ีท าการ ค่า 95,000       อบต. กองช่าง
ไฟฟ้าสาธารณะส่วนท่ีเกินสิทธ์ิ และส่ิงปลูก
สร้างอ่ืนท่ีอยู่ในการควบคุมของ อบต.

7 ค่าบริการไปรษณีย์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ธนาณัติ ดวงตรา- 5,000          อบต. กองช่าง
ไปรษณ๊ยากร และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

8 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการส่ือสารโทรคมนาคม 20,000       อบต. กองช่าง
เช่น ค่าโทรภาพ ค่าวิทยุส่ือสาร ค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าบริการ
ปรับปรุงและส ารองข้อมูล ค่าโดเมนเนม ฯลฯ

9 ค่าครุภัณฑ์
 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ส าหรับงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 22,000       อบต. กองช่าง
ประมวลผล โน้ตบุ้ค ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 

เคร่ือง ๆ ละ 22,000 บาท
 - ออโต้สวิตซ์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อออโต้สวิตซ์ ขนาด 100 14,250       อบต. กองช่าง

แอมป์ จ านวน 5 ตัว ๆ ละ 2,850 บาท

สถานท่ี
ด าเนินการ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
บ้าน

หมู่
ท่ี

หมายเหตุ
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25 แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์จังดวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคม
ยุทธศาสตร์ของ อบต. ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ของ อบต. ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ หน่วย
 ท่ี รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ

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 โครงการฝึกอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฯ 18,000       ทุกหมู่บ้าน 1- ส านักปลัด
ให้แก่กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ เยาวชน และ 15
ประชาชนท่ัวไป ในเขต อบต.

2 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน 15,000       อบต. ส านักปลัด
เลี ยงชีพอย่างย่ังยืน การด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน
3 โครงการ อบต.ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฯ 20,000       ทุกหมู่บ้าน 1- ส านักปลัด

โดยการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ด้าน 15
การดูแลสุขภาพร่างกาย การพัฒนาจิตใจ 
และด้านการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมผู้สูงอายุ
และครอบครัว

สถานท่ี
ด าเนินการ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
บ้าน

หมู่
ท่ี

หมายเหตุ
พ.ศ. 2564พ.ศ.2563



26 แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์จังดวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 ด้านการพัฒนาสังคม  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7 ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
ยุทธศาสตร์ของ อบต. ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

ล าดับ หน่วย
 ท่ี รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ

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 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฯ 70,000       อบต. กองการ
ต้านยาเสพติด เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าเงิน- ศึกษาฯ

รางวัล และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
2 โครงการแข่งขันกีฬา ศพด. สัมพันธ์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฯ 5,000          ศพด. กองการ

อ.ขามสะแกแสง เช่น ค่าเบี ยเลี ยงฯ ค่ายานพาหนะ ฯลฯ ศึกษาฯ
3 โครงการส่งทีมนักกีฬา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฯ 35,000       อบต. กองการ

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เช่น ค่าเสื อกีฬา ค่าเบี ยเลี ยงเดินทางไปราชการ ศึกษาฯ
ค่าวัสดุและอุปกรณ์กีฬาท่ีใช้ในการฝึกซ้อม
และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

4 โครงการจัดงานประเพณีวันพริก เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฯ 300,000     อบต. กองการ
และของดีอ าเภอขามสะแกแสง เช่น ค่าจ้างเหมาจัดท าโครงสร้าง ค่าผลผลิต- ศึกษาฯ

ทางการเกษตร ค่าจ้างเหมาตกแต่งริ วขบวนฯ
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่ารถ ค่าเช่า-
เคร่ืองเสียง ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมผู้ร่วมงาน
ค่าน  าด่ืมน  าแข็ง  ค่าวัสดุ อุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

สถานท่ี
ด าเนินการ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
บ้าน

หมู่
ท่ี

หมายเหตุ
พ.ศ. 2564พ.ศ.2563



27 แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วย
ที่ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ

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

5 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลป- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฯ 20,000       อบต. กองการ
วัฒนธรรมและการเผยแพร่การแสดง ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป เช่น ศึกษาฯ
พื นบ้าน ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์

และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

สถานท่ี
ด าเนินการ

บ้าน
หมู่
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ
พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564



28 แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้า เพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์ของ อบต. ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ หน่วย
ที่ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ

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 เงินเดือน ค่าตอบแทนพนักงาน  ลูกจ้าง เพ่ือเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของ 1,450,200   อบต. กองช่าง
สวัสดิการต่าง ๆ และเงินประโยชน์ พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง  และคณะ-
ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานส่วน- กรรมการด าเนินการซื อหรือการจ้าง  คณะ-
ต าบล (โบนัส) กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน กองช่าง

ก่อสร้าง
2 ค่าจ้างเหมาบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น 110,000     อบต. กองช่าง

ค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานช่างและ
ปฏิบัติงานด้านอ่ืน ๆ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร
ค่าจ้างเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าติดตั ง
ไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาติดตั งระบบโทรคมนาคม
และระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น 300,000     
งานส ารวจ ออกแบบ งานควบคุมการก่อสร้าง
งานระวางบรรทุกและค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน
ท่ีเก่ียวข้อง

3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี ยเลี ยง ค่าพาหนะ 50,000       อบต. 3 กองช่าง
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณา- ค่าเช่าท่ีพัก ค่าบลงทะเบียนต่าง ๆ และ
จักร ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ

สถานท่ี
ด าเนินการ

บ้าน
หมู่
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ
พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564



29 แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วย
ที่ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ

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 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม 600,000     อบต. 4 กองช่าง
ทรัพย์สินประเภทวัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้างของ อบต. เช่น กล้องวัดระดับ
ไฟฟ้า ถนน และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงเป็น
ค่าซ่อมบ ารุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง โดย
ไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่

5 ค่าวัสดุ
 - วัสดุก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อวัสดุก่อสร้าง เช่น  ไม้ 400,000     อบต. กองช่าง

ค้อน ตะปู เล่ือย ท่อ ปูนซีเมนต์  หินคลุก
ยางมะตอยส าเร็จรูป  ฯลฯ

 - วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 250,000     อบต. กองช่าง
ส าหรับรถยนต์  เคร่ืองจักรกลและอ่ืน ๆ  ท่ี
อบต.ขามสะแกแสง ขอรับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืนเพ่ือมาปฏิบัติงานในพื นท่ี อบต.

6 ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เพ่ือจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ 10,000       อบต. กองช่าง
(ค่า k ) ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง
ท่ีท าสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k ) กับ อบต.

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4.00 ม.  ยาว 90 ม. หนา 200,700     สันติสุข 2 กองช่าง
สันติสุข หมู่ท่ี 2 เฉล่ีย 0.15 ม. หรือพื นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า
 - เร่ิมจากข้างท่ีดินนางเรณูทิพ  มีเค้า  ไป 360 ตร.ม. 
ทางทิศตะวันตก

8 โครงการวางท่อระบายน  า คสล. ภายใน วางท่อระบายน  า คสล. อัดแรงชั น 3 จ านวน 43,500       สันติสุข 2 กองช่าง
หมู่บ้านสันติสุข หมู่ท่ี 2 1 จุด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. 
 - บริเวณข้างบ้านนายสมศักด์ิ แสนโคตร จ านวน 10 ท่อน

สถานท่ี
ด าเนินการ

บ้าน
หมู่
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ
พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564



30 แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วย
ที่ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ

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 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ขนาดกว้าง 2.50 ม.  ยาว 410 ม. หนา 177,000     สะแกราษฎร์ 3 กองช่าง
ภายในหมู่บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ท่ี 3 เฉล่ีย 0.15 ม. หรือพื นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า
 - เร่ิมจากจุดสิ นสุดโครงการในขัอบัญญัติ 1,025 ตร.ม. เกล่ียตกแต่งให้เรียบร้อย
ปี 2563 ไปทางทิศตะวันออก ถึงสามแยก พร้อมบดอัดแน่น
ข้างท่ีนา นายเลิศ  ศรีม่วงกลาง

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. ชนิด ก-30 ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 72 ม. 160,000     หนุก 4 กองช่าง
ภายในหมู่บ้านหนุก หมู่ท่ี 4 ลึก 0.30 ม.
 - เร่ิมจากจุดสิ นสุดโครงการในขัอบัญญัติ
ปี 2563 ไปทางทิศเหนือ ถึงข้างบ้านเลขท่ี
90 บ้านนางแสวง  แช่มกลาง

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4.00 ม.  ยาว 105 ม. หนา 233,900     นามาบ 5 กองช่าง
นามาบ  หมู่ท่ี 5 เฉล่ีย 0.15 ม. หรือพื นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า
 - เร่ิมจากจุดสิ นสุดโครงการในขัอบัญญัติ 420 ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางลูกรัง ขนาด
งบประมาณรายจ่าย ปี 2563  ไปทาง กว้าง 0.30 ม. หนา 0.15 ม. ทั งสองข้าง
ทิศใต้ ถึงข้างบ้านเลขท่ี 40 บ้านนายจ้อน
ทิศใต้ ถึงข้างบ้านเลขท่ี 40

12 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ขนาดกว้าง 3.00 ม.  ยาว 630 ม. หนา 324,000     ด่านช้าง 6 กองช่าง
ภายในหมู่บ้านด่านช้าง หมู่ท่ี 6 เฉล่ีย 0.15 ม. หรือพื นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า
 - เร่ิมจากจุดสิ นสุดโครงการในขัอบัญญัติ 1,890 ตร.ม. เกล่ียตกแต่งให้เรียบร้อย
ปี 2563  ไปทางทิศเหนือ ถึงสามแยก พร้อมบดอัดแน่น
ถนนเช่ือมบ้านโนนสะอาด-บ้านเหนือ

13 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ขนาดกว้าง 3.00 ม.  ยาว 360 ม. หนา 185,000     โนนหญ้าคา 7 กองช่าง
ภายในหมู่บ้านโนนหญ้าคา หมู่ท่ี 7 เฉล่ีย 0.15 ม. หรือพื นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า
 - เร่ิมจากข้างท่ีนานางติ ม  มุ่งร่มกลาง ไป 1,080 ตร.ม. เกล่ียตกแต่งให้เรียบร้อย
ทางทิศตะวันตก ถึงข้างท่ีนา นายธงชัย เคนสันเทียะ พร้อมบดอัดแน่น

สถานท่ี
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ
พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564



31 แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วย
ที่ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ

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

14 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ขนาดกว้าง 3.50 ม.  ยาว 350 ม. หนา 208,000     ห้วยฉลุง 8 กองช่าง
ภายในหมู่บ้านห้วยฉลุง  หมู่ท่ี 8 เฉล่ีย 0.15 ม. หรือพื นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า
 - เร่ิมจากจุดสิ นสุดโครงการในขัอบัญญัติ 1,225 ตร.ม. เกล่ียตกแต่งให้เรียบร้อย
ปี 2563  ไปทางทิศตะวันออก ถึงข้าง พร้อมบดอัดแน่น
บ้านเลขท่ี 255 บ้านนายสุวัฒน์ 
หวังเคียงกลาง

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 3.00 ม.  ยาว 133 ม. 228,300     คู 9 กองช่าง
คู หมู่ท่ี 9 (เร่ิมจากข้างบ้านเลขท่ี 47 หนา 0.15 ม. หรือพื นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า
บ้านนายสน่ัน  มุ่งป่ันกลาง ไปทางทิศใต้ 399 ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางลูกรัง กว้าง

0.30 ม. หนา 0.15 ม. ทั งสองข้างทาง

16 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น
ขนาดกว้าง 3.50 ม.  ยาว 280 ม. หนา

167,000 บุละกอ 10
กองช่าง

ภายในหมู่บ้านบุละกอ หมู่ท่ี 10 เฉล่ีย 0.15 ม. หรือพื นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า
 - เร่ิมจากจุดสิ นสุดโครงการในขัอบัญญัติ 980 ตร.ม. เกล่ียตกแต่งให้เรียบร้อย
ปี 2563  ไปทางทิศใต้ ถึงสามแยกข้าง พร้อมบดอัดแน่น
ท่ีดิน นายเฉลิม  หวังเชิดกลาง

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 3.00 ม.  ยาว 125 ม. หนา 215,100     12 กองช่าง
โนนแจง  หมู่ท่ี 12 เฉล่ีย 0.15 ม. หรือพื นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า
 - เร่ิมจากข้างบ้านเลขท่ี 79 บ้านนายน้อย 375 ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางลูกรัง ขนาด
ดวงกลาง ไปทางทิศใต้ กว้าง 0.30 ม. หนา 0.15 ม. ทั งสองข้าง

18 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ขนาดกว้าง 4.00 ม.  ยาว 260 ม. หนา 176,000     หนองมะค่า 13 กองช่าง
ภายในหมู่บ้านหนองมะค่า หมู่ท่ี 13 เฉล่ีย 0.15 ม. หรือพื นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า
 - เร่ิมจากจุดสิ นสุดโครงการในขัอบัญญัติ 1,040 ตร.ม. เกล่ียตกแต่งให้เรียบร้อย
ปี 2563  ไปทางทิศตะวันออก พร้อมบดอัดแน่น

สถานท่ี
ด าเนินการ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
บ้าน

หมู่
ท่ี

หมายเหตุ
พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564



32 แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วย
ที่ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ

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

19 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. ชนิด ก-30 ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 87 ม. 193,000     ริมบึง 14 กองช่าง
ภายในหมู่บ้านริมบึง หมู่ท่ี 14 ลึก 0.30 ม.
 - เร่ิมจากข้างบ้านเลขท่ี 50 บ้าน
นายบุญช่วย หวังหมู่กลาง ไปทางทิศ
ตะวันตก

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4.00 ม.  ยาว 90 ม. หนา 202,300     โนนสะอาด 15 กองช่าง
โนนสะอาด หมู่ท่ี 15 เฉล่ีย 0.15 ม. หรือพื นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า
 - เร่ิมจากข้างบ้านเลขท่ี 174  บ้าน 360 ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางลูกรัง ขนาด
นายทรงเคร่ือง มุ่งพิงกลาง ไปทางทิศเหนือ กว้าง 0.50 ม. หนา 0.15 ม. ทั งสองข้าง

สถานท่ี
ด าเนินการ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
บ้าน

หมู่
ท่ี

หมายเหตุ
พ.ศ. 2564พ.ศ.2563



33 แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ของ อบต. ท่ี 6 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ล าดับ หน่วย
 ท่ี รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ

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 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ือง- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฯ 20,000       อบต. ส านักปลัด
มาจากพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐา เช่น ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร-
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กลางวัน ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์
สยามบรมราชกุมารี และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

2 วัสดุการเกษตร เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธ์ุพืช 10,000       อบต. ส านักปลัด
พันธ์ุสัตว์ ดิน ปุ๋ย มีด กรรไกร จอบ เสียม
ฯลฯ

3 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฯ 15,000       อบต. ส านักปลัด
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพ่ือแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนในเขต อบต.

ด้วยการปลูกต้นไม้ หญ้าแฝก เช่น ค่าอาหาร-
กลางวัน ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

สถานท่ี
ด าเนินการ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
บ้าน

หมู่
ท่ี

หมายเหตุ
พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564



34 แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนสู่การเป็นเมืองท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 ด้านการพัฒนาสังคม
ยุทธศาสตร์ของ อบต. ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

งบกลาง

ล าดับ หน่วย
 ท่ี รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ

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 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 124,000     อบต. กองคลัง
ของพนักงานจ้าง ในอัตราร้อยละ 5 ตาม
ประกาศ ก.อบต.

2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000          อบต. กองคลัง
ตาม พรบ.เงินทดแทน  เพ่ือให้ความคุ้มครอง
แก่ลูกจ้างท่ีประสพอันตราย เจ็บป่วย ตาย
หรือสูญหายฯ โดยค านวณในอัตราร้อยละ 
0.2 ของค่าจ้างทั งปี

3 เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี ยยังชีพผู้สูงอายุ ในพื นท่ี 11,600,000   ทุกหมู่บ้าน 1- ส านักปลัด
อบต. โดยจ่ายให้ในอัตราแบบขั นบันได/เดือน 15

4 เบี ยยังชีพผู้พิการ เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี ยยังชีพผู้พิการ ในพื นท่ี 3,150,000     ผู้พิการ 1- ส านักปลัด
อบต. โดยจ่ายให้รายละ 800 บาท/เดือน 15

5 เบี ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ เพ่ือจ่ายเป็นเงินส าหรับสนับสนุนการ 12,000       ผู้ป่วย 2, ส านักปลัด
สงเคราะห์เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในพื นท่ี อบต โรคเอดส์ 11
โดยจ่ายให้รายละ 500 บาท/เดือน 12

6 เงินส ารองจ่าย เพ่ือจ่ายในกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ น 1,170,300   ทุกหมู่บ้าน 1- ส านักปลัด
หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ 15
ประชาชนส่วนรวมในเขต อบต.

7 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกัน 160,000     อบต. ส านักปลัด
ในระดับท้องถ่ินหรือพื นท่ี สุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื นท่ี อบต.

สถานท่ี
ด าเนินการ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
บ้าน

หมู่
ท่ี

หมายเหตุ
พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564



35 แบบ ผด.02

yyyyyyyyyyyyyyy หน่วย
 ท่ี รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ

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

8 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ 209,280     อบต. กองคลัง
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.) บ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.)

9 เงินค่าท าขวัญพนักงานและลูกจ้าง เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าท าขวัญ กรณีพนักงาน 5,000          อบต. กองคลัง
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง บาดเจ็บหรือ
ประสบอันตราย ขณะปฏิบัติราชการ

สถานท่ี
ด าเนินการ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
บ้าน

หมู่
ท่ี

หมายเหตุ
พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564


