
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 6 สง่เสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมอืง
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 8 ด้านการบริหารจดัการบ้านเมอืงที่ดี
ยทุธศาสตร์ของ อบต. ที่ 4 ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการบ้านเมอืงที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ล าดับ หน่วย
ที่ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ

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 เงินเดือน ค่าตอบแทนคณะผู้บริหาร เพื่อเปน็ค่าตอบแทนการปฏบิติังานของ 9,772,380    อบต. ส านกัปลัด
พนกังาน ลูกจ้าง และสมาชิก อบต. คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนกังาน- กองคลัง
สวัสดิการต่าง ๆ และเงินประโยชนต์อบแทน ส่วนต าบลและลูกจ้าง
อื่นส าหรับพนกังานส่วนต าบล (โบนสั)

2 ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น 455,000      อบต. ส านกัปลัด
ค่าจ้างเวรยาม ค่าจ้างท าความสะอาด กองคลัง
ค่าจ้างพนกังานประจ ารถน  า  ค่าจ้างฉีดพน่
หมอกควัน ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ฯลฯ

3 ค่ารับรองในการต้อนรับบคุคลหรือ จ่ายเปน็ค่ารับรองในการต้อนรับบคุคลหรือ 15,000        อบต. ส านกัปลัด
คณะบคุคล คณะบคุคลที่ไปนเิทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม

หรือทศันศึกษาดูงาน
4 ค่าเลี ยงรับรองในการประชุมสภา เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืมต่าง ๆ 20,000        อบต. ส านกัปลัด

ทอ้งถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือ เคร่ืองใช้ในการเลี ยงรับรองและค่าบริการ กองการ
คณะอนกุรรมการ อื่น ๆ ซ่ึงจ าเปน็ต้องจ่าย ฯลฯ ศึกษาฯ

5 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั งสมาชิกสภา จัดการเลือกตั งสมาชิก อบต. หรือนายก อบต. 500,000      ม.1-15 ส านกัปลัด
หรือผู้บริหาร อบต. แทนต าแหนง่ที่ว่างกรณียุบสภา/มคี าส่ัง กกต.

ใหเ้ลือกตั งใหม่

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2560

องค์การบริหารสว่นต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จงัหวัดนครราชสมีา

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ที่



2 แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วย
ที่ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ

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

6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าเบี ยเลี ยง ค่าพาหนะ 280,000      อบต. ส านกัปลัด
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณา- ค่าเช่าที่พกั ค่าบลงทะเบยีนต่าง ๆ และ กองคลัง
จักร ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ

7 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม ้กระเช้า จ่ายเปน็ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม ้กระเช้าและ 3,110          อบต. ส านกัปลัด
และพวงมาลา พวงมาลาในพธิีการต่าง ๆ

8 ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนกังาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการสรรหาบคุลากร 15,000        อบต. ส านกัปลัด
และลูกจ้างของ อบต. ของ อบต.

9 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม 170,000      อบต. ส านกัปลัด
ทรัพย์สินประเภทวัสดุ ครุภณัฑ์ ของ อบต. กองคลัง
เช่น เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองคอมพวิเตอร์
รถยนต์ โต๊ะ เกา้อี  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

10 โครงการจัดหาวัสดุอปุกรณ์ เคร่ืองมอื เพื่อจ่ายเปน็ค่าซื อ จ้างหรือท าเองซ่ึงวัสดุ 200,000      อบต. ส านกัปลัด
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏบิติังาน ส่ิงของ เคร่ืองใช้ส านกังานต่าง ๆ เช่น แฟม้ กองคลัง
 - ค่าวัสดุส านกังาน กระดาษ เคร่ืองขียน แบบพมิพ ์ฯลฯ
 - ค่าวัสดุไฟฟา้และวิทยุ เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุไฟฟา้และวิทยุ เช่น ฟวิส์ 20,000        อบต. ส านกัปลัด

หลอดไฟฟา้ ปล๊ักไฟ สายไฟฟา้ และวัสดุอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

 - ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว เช่น 20,000        อบต. ส านกัปลัด
จาน แกว้ ช้อน กระติกน  า ไมถู้พื น ไมก้วาด
และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 - ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 35,000        อบต. ส านกัปลัด
ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ กองคลัง
รถกระเช้า และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บ้าน
หมู่
ที่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
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3 แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วย
ที่ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ

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

 - ค่าวัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน เพื่อจ่ายเปน็ค่าน  ามนัเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 235,000      อบต. ส านกัปลัด
ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ กองคลัง
รถกระเช้า รถตัดหญ้า เคร่ืองสูบน  า เคร่ืองง-
ปั่นไฟ และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 - ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซื อ จ้างท าหรือท าเองซ่ึง 25,000        อบต. ส านกัปลัด
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์
เช่น วารสาร แผ่นพบั ปา้ยไวนลิ สี และ
วัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 - ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซื อ จ้างท าซ่ึงวัสดุอปุกรณ์ 65,000        อบต. ส านกัปลัด
คอมพวิเตอร์ เช่น หมกึ หวัพมิพ ์โปรแกรม กองคลัง
แผ่นดิสก ์เมาส์ และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 - ค่าไฟฟา้ เพื่อจ่ายเปน็ค่าไฟฟา้ส าหรับที่ท าการ ค่า 414,000      อบต. ส านกัปลัด
ไฟฟา้สาธารณะส่วนที่เกนิสิทธิ ์และส่ิงปลูก
สร้างอื่นที่อยู่ในการควบคุมของ อบต.

 - ค่าน  าประปา เพื่อจ่ายเปน็ค่าน  าประปาส าหรับที่ท าการ 30,000        อบต. ส านกัปลัด
และส่ิงปลูกสร้างอื่นที่อยู่ในการควบคุมของ
องค์การบริหารส่วนต าบล

 - ค่าโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าโทรศัพทป์ระจ าที่ท าการ 10,000        อบต. ส านกัปลัด

 - ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าไปรษณีย์ ธนาณัติ ดวงตรา- 20,000        อบต. ส านกัปลัด
ไปรษณ๊ยากร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กองคลัง

 - ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเปน็ค่าบริการโทรคมนาคม ค่าเช่า- 50,000        อบต. ส านกัปลัด
พื นที่บริการ ค่าบริการอนิเตอร์เนต็ความเร็วสูง
ค่าจัดท าเว็บไซต์ ค่าโดเมนเนม ค่าบริการ-
ปรับปรุงและส ารองข้อมลู เปน็ต้น

หมายเหตุ
บ้าน
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4 แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วย
ที่ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ

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

11 โครงการจัดหาครุภณัฑ์เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพในการปฏบิติังาน
 - ค่าจัดซื อตู้เกบ็แบบแผนที่ (ตู้เหล็ก) เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซื อตู้เกบ็แบบแผนที่ 18,000        อบต. กองคลัง

(ตู้เหล็ก) (ได้รับมาตรฐาน มอก.) 1 หลัง
 - ค่าจัดซื อตู้เหล็ก 3 ลิ นชัก เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซื อตู้เหล็ก 3 ลิ นชัก 10,000        อบต. กองคลัง

(ได้รับมาตรฐาน มอก.) จ านวน 2 หลัง
 - ค่าจัดซื อเคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุ้ค เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซื อเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 21,000        อบต. กองคลัง
ส าหรับงานประมวลผล โนต้บุ้ค  ส าหรับงานประมวลผล

จ านวน 1 เคร่ือง
 - ค่าจัดซื อเคร่ืองพมิพ ์Multifunction เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซื อเคร่ืองพมิพ์ 7,900          อบต. กองคลัง
แบบฉีดหมกึ (Inkjet) Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet)

จ านวน 1 เคร่ือง
12 อดุหนนุเทศบาลต าบลโนนเมอืง เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุใหแ้ก ่ทต.โนนเมอืง 20,000        ทต.โนนเมือง กองคลัง

โครงการศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื อ เปน็ค่าด าเนนิการเกี่ยวกบัศูนย์รวมข่าวสาร
จัดจ้างองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น การจัดซื อจัดจ้างของ อปท. และค่าใช้จ่าย
ระดับอ าเภอ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

13 ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบนัที่เปน็กลาง เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนนิการส ารวจความ 18,000        อบต. ส านกัปลัด
เพื่อเปน็ผู้ด าเนนิการส ารวจความ พงึพอใจของผู้รับบริการจาก อบต. และน า
พงึพอใจของผู้รับบริการ ข้อมลูที่ได้รับ ไปปรับปรุงพฒันาระบบ

การท างานใหม้ปีระสิทธิภาพยิ่งขึ น
14 อดุหนนุอ าเภอขามสะแกแสง เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุใหแ้กท่ี่ท าการ 10,000        อ าเภอ ส านกัปลัด

โครงการจัดกจิกรรมงานรัฐพธิี ปกครองอ าเภอขามสะแกแสง เพื่อจัดงาน
พระราชพธิีและงานวันส าคัญ รัฐพธิีและงานวันส าคัญ 

15 โครงการจัดท าแผนที่ภาษแีละทะเบยีน- เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนนิการจัดท าแผนที่ภาษี 120,000      อบต. กองคลัง
ทรัพย์สิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และทะเบยีนทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ในการจัดเกบ็ภาษใีนพื นที่ ที่เกี่ยวข้อง

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
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5 แบบ ผด.02

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาสงัคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยนืเพ่ือสู่การเป็นเมอืงน่าอยู่
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 9 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยส์นิ
ยทุธศาสตร์ของ อบต. ที่ 2 ยทุธศาสตร์ด้านสงัคมและคุณภาพชวีิต

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดับ หน่วย
ที่ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ

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 เงินเดือน ค่าตอบแทนพนกังาน  ลูกจ้าง เพื่อเปน็ค่าตอบแทนการปฏบิติังานของ 160,920       อบต. ส านกัปลัด
สวัสดิการต่าง ๆ และเงินประโยชน์ พนกังานส่วนต าบลและลูกจ้าง
ตอบแทนอื่นส าหรับพนกังานส่วน-
ต าบล (โบนสั)

2 โครงการฝึกทบทวนอาสาสมคัร เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ 150,000      อบต. ส านกัปลัด
ปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โครงการฝึกทบทวน อปพร. และเจ้าหนา้ที่
และเจ้าหนา้ที่ประจ าศูนย์ ประจ าศูนย์ฯ ของ อบต.
ของ อบต.

3 โครงการปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุทาง เพื่อเปน็ค่าด าเนนิการและปฏบิติังานของ 30,000        ศูนย์ อปพร. ส านกัปลัด
ถนนในช่วงเทศกาลปใีหม่ เจ้าหนา้ที่ศูนย์ อปพร. และสมาชิก อปพร.

 ในการปฏบิติัหนา้ที่ปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปใีหม่

4 โครงการปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุทาง เพื่อเปน็ค่าด าเนนิการและปฏบิติังานของ 30,000        ศูนย์ อปพร. ส านกัปลัด
ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เจ้าหนา้ที่ศูนย์ อปพร. และสมาชิก อปพร.

 ในการปฏบิติัหนา้ที่ปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปใีหม่

5 โครงการจัดหาวัสดุอปุกรณ์ เคร่ืองมอื เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 15,000        อบต. ส านกัปลัด
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏบิติังาน ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์
 - ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้า และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ที่



6 แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วย
ที่ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ

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

 - วัสดุเคร่ืองแต่งกาย เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกายของ 30,000        ศูนย์ อปพร. ส านกัปลัด
เจ้าหนา้ที่ศูนย์ อปพร. และสมาชิก อปพร.
และชุดดับเพลิงของเจ้าหนา้ที่ดับเพลิง

 - วัสดุเคร่ืองดับเพลิง เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุเคร่ืองดับเพลิง เช่น 15,000        อบต. ส านกัปลัด
เคร่ืองดับเพลิงเคม ี ค่าจ้างเติมน  ายาเคมี-
ในเคร่ืองดับเพลิง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ที่



7 แบบ ผด.02

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาสงัคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยนืเพ่ือสู่การเป็นเมอืงที่น่าอยู่
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา
ยทุธศาสตร์ของ อบต. ที่ 3 ยทุธศาสตร์ด้านการศึกา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

ล าดับ หน่วย
ที่ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ

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 เงินเดือน ค่าตอบแทนพนกังาน  ลูกจ้าง เพื่อเปน็ค่าตอบแทนการปฏบิติังานของ 1,205,240    อบต. กองการ
สวัสดิการต่าง ๆ และเงินประโยชนต์อบ พนกังานส่วนต าบลและลูกจ้าง ศึกษาฯ
แทนอื่นส าหรับพนกังานส่วนต าบล (โบนสั)

2 ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น 115,000      อบต. กองการ
ค่าจ้างเวรยาม ค่าจ้างท าความสะอาด ศึกษาฯ
ค่าจ้างพนกังานประจ ารถน  า  ค่าจ้างฉีดพน่
หมอกควัน ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ฯลฯ

3 ค่ารับรองในการต้อนรับบคุคลหรือ จ่ายเปน็ค่ารับรองในการต้อนรับบคุคลหรือ 2,000          อบต. กองการ
คณะบคุคล คณะบคุคลที่ไปนเิทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม ศึกษาฯ

หรือทศันศึกษาดูงาน
4 ค่าเลี ยงรับรองในการประชุม เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืมต่าง ๆ 2,000          อบต. กองการ

ณะกรรมการ หรือคณะอนกุรรมการ เคร่ืองใช้ในการเลี ยงรับรองและค่าบริการ ศึกษาฯ
อื่น ๆ ซ่ึงจ าเปน็ต้องจ่าย ฯลฯ

5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าเบี ยเลี ยง ค่าพาหนะ 30,000        อบต. กองการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณา- ค่าเช่าที่พกั ค่าบลงทะเบยีนต่าง ๆ และ ศึกษาฯ
จักร ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ

6 โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนนิการฝึกอบรมเพื่อ 13,000        อบต. กองการ
คุณธรรมจริยธรรมแกบ่คุลากร เสริมสร้างคุณธรมจริยธรรมในการปฏบิติังาน ศึกษาฯ
อบต.ขามสะแกแสง และการด ารงชีวิตใหแ้กบ่คุลากร อบต.

7 ค่าใช้จ่ายในการพฒันาบคุลากร เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครู 4,000          ศพด. กองการ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศพด. อบต. ศึกษาฯ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ที่



8 แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วย
ที่ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ

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

8 ค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็ก 176,400      อบต. กองการ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เล็กของ อบต. ศึกษาฯ

9 ค่าจัดการเรียนการสอนส าหรับ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียน 61,200        ศพด. กองการ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก การสอน เช่น จัดหาส่ือการเรียนการสอน ศึกษาฯ

10 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม 10,000        อบต. กองการ
ทรัพย์สินประเภทวัสดุ ครุภณัฑ์ ของ อบต. ศึกษาฯ
เช่น เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองคอมพวิเตอร์
รถยนต์ โต๊ะ เกา้อี  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

11 โครงการจัดหาวัสดุอปุกรณ์ เคร่ืองมอื เพื่อจ่ายเปน็ค่าซื อ จ้างหรือท าเองซ่ึงวัสดุ 32,000        อบต. กองการ
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏบิติังาน ส่ิงของ เคร่ืองใช้ส านกังานต่าง ๆ เช่น แฟม้ ศึกษาฯ
 - ค่าวัสดุส านกังาน กระดาษ เคร่ืองขียน แบบพมิพ ์ฯลฯ
 - ค่าวัสดุไฟฟา้และวิทยุ เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุไฟฟา้และวิทยุ เช่น ฟวิส์ 2,000          อบต. กองการ

หลอดไฟฟา้ ปล๊ักไฟ สายไฟฟา้ และวัสดุอื่น ๆ ศึกษาฯ
ที่เกี่ยวข้อง

 - ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว เช่น 23,000        อบต. กองการ
จาน แกว้ ช้อน กระติกน  า ไมถู้พื น ไมก้วาด ศึกษาฯ
และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 - ค่าวัสดุกอ่สร้าง เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุกอ่สร้าง เช่น ไม ้ ทอ่ 5,000          อบต. กองการ
ปนูซีเมนต์ กระเบื อง และวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้อง ศึกษาฯ

 - ค่าวัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุการเกษตร เช่น พนัธุพ์ชื 6,000          อบต. กองการ
ปุ๋ย มดี จอบ เสียม  เปน็ต้น ศึกษาฯ

 - ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซื อ จ้างท าหรือท าเองซ่ึง 3,000          อบต. กองการ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ ศึกษาฯ
เช่น วารสาร แผ่นพบั ปา้ยไวนลิ สี และ
วัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ที่



9 แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วย
ที่ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ

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

 - ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซื อ จ้างท าซ่ึงวัสดุอปุกรณ์ 10,000        อบต. กองการ
คอมพวิเตอร์ เช่น หมกึ หวัพมิพ ์โปรแกรม ศึกษาฯ
แผ่นดิสก ์เมาส์ และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าวัสดุการศึกษา เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซื อวัสดุการศึกษา เช่น 10,000        ศูนย์พฒันา กองการ
แบบฝึกประสบการณ์ แบบเรียนต่าง ๆ หุ่น เด็กเล็ก ศึกษาฯ
ส่ือการเรียนการสอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

12 ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับ 810,560      ศูนย์พฒันา กองการ
เด็กเล็กศูนย์พฒันาเด็กเล็กของ อบต. และ เด็กเล็ก ศึกษาฯ
นกัเรียนสังกดัส านกัคณะกรรมการศึกษา โรงเรียน
ขั นพื นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล

13 โครงการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนนิการจัดงานวันเด็ก 105,000      อบต. กองการ
แหง่ชาติขององค์การบริหารส่วนต าบล ศึกษาฯ

14 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนนิการโครงการศึกษา 10,000        ศพด. กองการ
สถานที่ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อเสริมสร้าง ศึกษาฯ
ส าหรับเด็กเล็ก ศพด.อบต. ประสบการณ์ส าหรับเด็กเล็ก

15 โครงการภาษาองักฤษสู่อาเซียน เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนนิการโครงการเรียนรู้ 2,500          ศพด. กองการ
ภาษาองักฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมของ ศึกษาฯ
เด็กเล็กใน ศพด.อบต. ใหม้ทีกัษะในการ
ส่ือสารด้วยภาษาองักฤษ

16 โครงการจัดงานวันแมแ่หง่ชาติ เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนนิการโครงการวันแม่ 2,000          ศพด. กองการ
แหง่ชาติ เพื่อใหเ้ด็กเล็กใน ศพด. อบต. ศึกษาฯ
ตระหนกัถึงพระคุณของแม่

17 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามยัเด็ก เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนนิการโครงการส่งเสริม 5,000          ศพด. กองการ
สุขภาพอนามยัเด็กเล็ก ใน ศพด. อบต. ศึกษาฯ
ใหม้สุีขภาพร่างกายที่แข็งแรง

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ที่



10 แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วย
ที่ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ

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

18 อดุหนนุโครงการอาหารกลางวัน เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุส าหรับโครงการ 1,548,000    โรงเรียน กองการ
ส าหรับเด็กนกัเรียนในโรงเรียนสังกดั อาหารกลางวัน ระดับชั นอนบุาล-ป.6 จ านวน ศึกษาฯ
สพฐ. ในเขต อบต. 4 แหง่

19 อดุหนนุโรงเรียนบา้นหนกุ เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุโครงการพฒันา 20,000        โรงเรียน กองการ
การเรียนการสอนโดยใช้ส่ือเทคโนโลยี บา้นหนกุ ศึกษาฯ
คอมพวิเตอร์ใหแ้กโ่รงเรียนบา้นหนกุ

20 อดุหนนุโรงเรียนบา้นหญ้าคาโนนแจง เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุโครงการเสริมสร้าง 20,000        โรงเรียน กองการ
และพฒันาคุณภาพทางการศึกษาของนกัเรียน บา้นหญ้าคา ศึกษาฯ

โนนแจง
21 อดุหนนุโรงเรียนบา้นคู เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุโครงการพฒันา 20,000        โรงเรียน กองการ

การเรียนการสอนโดยใช้ส่ือเทคโนโลยี บา้นคู ศึกษาฯ
คอมพวิเตอร์ใหแ้กโ่รงเรียนบา้นคู

22 อดุหนนุโรงเรียนบา้นหนองจาน เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุโครงการพฒันา 20,000        โรงเรียน กองการ
การเรียนการสอนด้วยอปุกรณ์และนวัตกรรม บา้น ศึกษาฯ
ทางการงานอาชีพและเทคโนโลยีฯ หนองจาน

23 อดุหนนุโรงเรียนขามสะแกแสง เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุโครงการ 40,000        โรงเรียน กองการ
หอ้งปฏบิติัการคอมพวิเตอร์ ขามสะแกแสง ศึกษาฯ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ที่



11 แบบ ผด.02

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาสงัคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยนืเพ่ือสู่การเป็นเมอืงที่น่าอยู่
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสขุ
ยทุธศาสตร์ของ อบต. ที่ 2 ยทุธศาสตร์ด้านสงัคมและคุณภาพชวีิต

แผนงานสาธารณสขุ

ล าดับ หน่วย
ที่ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ

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 เงินเดือน ค่าตอบแทนพนกังาน  ลูกจ้าง เพื่อเปน็ค่าตอบแทนการปฏบิติังานของ 158,280       อบต. ส านกัปลัด
สวัสดิการต่าง ๆ และเงินประโยชน์ พนกังานส่วนต าบลและลูกจ้าง
ตอบแทนอื่นส าหรับพนกังานส่วน-
ต าบล (โบนสั)

2 โครงการปอ้งกนัและแกไ้ข เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนนิการฝึกอบรมใหค้วามรู้ 20,000        อบต. ส านกัปลัด
ปญัหายาเสพติด แกป่ระชาชน เยาวชน หรือกจิกรรมการ

บ าบดั ฟื้นฟผูู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด
3 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ 30,000        อบต. ส านกัปลัด

แพทย์ของ อบต. เช่น ยา เวชภณัฑ์ น  ายา
เข็มฉีดยา ยาคุมก าเนดิสุนขัและแมว ฯลฯ

4 โครงการควบคุมและปอ้งกนั เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนนิการรณรงค์และปอ้งกนั 160,000      ทกุหมู่บา้น 1- ส านกัปลัด
โรคไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออกในเขต อบต. เช่น ค่าใช้จ่าย 15

ในการรณรงค์ก าจัดลูกน  ายุงลาย ค่าน  ามนั
ค่าจ้างเหมาฉีดพน่หมอกควัน และอื่น ๆ

5 โครงการควบคุมและปอ้งกนั เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนนิการปอ้งกนัโรคพษิ 50,000        ทกุหมู่บา้น 1- ส านกัปลัด
โรคพษิสุนขับา้ สุนขับา้ ในเขต อบต. 15

6 โครงการปอ้งกนัและควบคุมโรคเอดส์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนนิการโครงการปอ้งกนั 30,000        อบต. ส านกัปลัด
และควบคุมโรคเอดส์ แกป่ระชาชน

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ที่



12 แบบ ผด.02

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจสิติกสแ์ละการค้า เพ่ือเป็นศูนยก์ลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์ของ อบต. ที่ 1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานเคหะและชมุชน

ล าดับ หน่วย
ที่ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ

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 เงินเดือน ค่าตอบแทนพนกังาน  ลูกจ้าง เพื่อเปน็ค่าตอบแทนการปฏบิติังานของ 1,249,800    อบต. กองช่าง
สวัสดิการต่าง ๆ และเงินประโยชน์ พนกังานส่วนต าบลและลูกจ้าง  และคณะ-
ตอบแทนอื่นส าหรับพนกังานส่วน- กรรมการด าเนนิการซื อหรือการจ้าง  คณะ-
ต าบล (โบนสั) กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน

กอ่สร้าง
2 ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น 10,000        อบต. กองช่าง

ค่าจ้างเวรยาม ค่าจ้างท าความสะอาด
ค่าจ้างพนกังานประจ ารถน  า  ค่าจ้างฉีดพน่
หมอกควัน ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ฯลฯ

3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าเบี ยเลี ยง ค่าพาหนะ 50,000        อบต. กองช่าง
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณา- ค่าเช่าที่พกั ค่าบลงทะเบยีนต่าง ๆ และ
จักร ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ

4 ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที/่ทางสาธารณ- เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที/่ทาง 50,000        ทกุหมู่บา้น 1- กองช่าง
ประโยชน/์ตรวจสอบแนวเขต สาธารณประโยชน์/ตรวจสอบแนวเขต ในเขต 15
ในเขต อบต.ขามสะแกแสง อบต. เพื่อจัดท าหนงัสือส าหรับที่หลวง(นสล.) 

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ที่



13 แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วย
ที่ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ

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

5 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม 25,000        อบต. กองช่าง
ทรัพย์สินประเภทวัสดุ ครุภณัฑ์ ของ อบต.
เช่น เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองคอมพวิเตอร์
รถยนต์ โต๊ะ เกา้อี  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม 100,000      ทกุหมู่บา้น 1- กองช่าง
ทรัพย์สินประเภทวัสดุ ครุภณัฑ์ ที่ดินและ 15
ส่ิงกอ่สร้างของ อบต. เช่น กล้องวัดระดับ
ไฟฟา้ ถนน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

6 โครงการจัดหาวัสดุอปุกรณ์ เคร่ืองมอื เพื่อจ่ายเปน็ค่าซื อ จ้างหรือท าเองซ่ึงวัสดุ
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏบิติังาน ส่ิงของ เคร่ืองใช้ส านกังานต่าง ๆ เช่น แฟม้
 - วัสดุส านกังาน กระดาษ เคร่ืองขียน แบบพมิพ ์ฯลฯ 20,000        อบต. กองช่าง
 - วัสดุไฟฟา้และวิทยุ เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุไฟฟา้และวิทยุ เช่น ฟวิส์ 50,000        อบต. กองช่าง

หลอดไฟฟา้ ปล๊ักไฟ สายไฟฟา้ และวัสดุอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

 - วัสดุกอ่สร้าง เพื่อจ่ายเปน็ค่าซื อวัสดุกอ่สร้าง เช่น ไม ้ ทอ่ 50,000        อบต. กองช่าง
ปนูซีเมนต์  กระเบื อง  สังกะสี  ตะป ู 
ตลับเมตร  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 - ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 25,000        อบต. กองช่าง
ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์
รถกระเช้า และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 - ค่าวัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน เพื่อจ่ายเปน็ค่าน  ามนัเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 15,000        อบต. กองช่าง
ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์
รถกระเช้า รถตัดหญ้า เคร่ืองสูบน  า เคร่ืองง-
ปั่นไฟ และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าไปรษณีย์ ธนาณัติ ดวงตรา- 5,000          อบต. กองช่าง
ไปรษณ๊ยากร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ที่



14 แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วย
ที่ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ

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

 - ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซื อ จ้างท าซ่ึงวัสดุอปุกรณ์ 10,000        อบต. กองช่าง
คอมพวิเตอร์ เช่น หมกึ หวัพมิพ ์โปรแกรม
แผ่นดิสก ์เมาส์ และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าไฟฟา้ เพื่อจ่ายเปน็ค่าไฟฟา้ส าหรับที่ท าการ ค่า 415,000      อบต. กองช่าง
ไฟฟา้สาธารณะส่วนที่เกนิสิทธิ ์และส่ิงปลูก
สร้างอื่นที่อยู่ในการควบคุมของ อบต.

7 โครงการจัดหาครุภณัฑ์เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพในการปฏบิติังาน
 - ค่าจัดซื อเคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุ้ค เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซื อเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 21,000        อบต. กองช่าง
ส าหรับงานประมวลผล โนต้บุ้ค  ส าหรับงานประมวลผล

จ านวน 1 เคร่ือง
 - ค่าจัดซื อเคร่ืองปรับอากาศ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซื อเคร่ืองปรับอากาศ 33,000        อบต. กองช่าง

ติดตั งในกองช่าง
 - ค่าจัดซื อเคร่ืองมอืวัดระยะทาง- เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซื อเคร่ืองมอืวัดระยะทาง 3,600          อบต. กองช่าง
ละเอยีด ชนดิเดินตาม (ล้อวัดระยะทาง) ละเอยีด ชนดิเดินตาม จ านวน 1 เคร่ือง
 - ค่าจัดซื อทอ่ส่งน  า บา้นโนนหญ้าคา เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซื อทอ่ PVC จ านวน 120,780      โนนหญ้าคา 7 กองช่าง
หมู่ที่ 7 45 ทอ่น ๆ ละ 2,684 บาท

8 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต  - เร่ิมจากถนน คสล.เดิม ข้างบา้นเลขที่ 136,900      สันติสุข 2 กองช่าง
เสริมเหล็ก ภายในหมู่บา้น 86/1 บา้นนายจุล  วรากลาง ไปทางทศิใต้
บา้นสันติสุข หมู่ที่ 2 ถึงข้างบา้น ด.ต.ประเทอืง  เล็งกลาง

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 70 ม.
หนา 0.15 ม. หรือพื นที่กอ่สร้างไมน่อ้ยกว่า
280 ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางลูกรัง
ขนาดกว้าง 0.50 ม. ม. หนา 0.15 ม.
ทั งสองข้างทาง

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ที่



15 แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วย
ที่ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ

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

9 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต  - เร่ิมจากข้างที่ดิน นายแกว้  แพรวกลาง 143,200      สะแกราษฎร์ 3 กองช่าง
เสริมเหล็กภายในหมู่บา้น ไปทางทศิเหนอื ถึงข้างที่ดิน ด.ต.สมเกยีรติ
บา้นสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 รัตนปราณี ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 57 ม.

หนา 0.15 ม. หรือพื นที่กอ่สร้างไมน่อ้ยกว่า
285 ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางลูกรัง
กว้าง 0.50 ม. หนา 0.15 ม. สองข้างทาง

10 โครงการกอ่สร้างถังเกบ็น  า คสล. ขนาดกว้าง 4.36 เมตร ยาว 4.36 เมตร 231,000      นามาบ 5 กองช่าง
ใต้ดิน บริเวณประปาหมู่บา้นนามาบ สูง 2.35 เมตร
หมู่ที่ 5

11 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต  - เร่ิมจากข้างที่ดิน นางสุดตา มุ่งแฝงกลาง 140,900      หว้ยฉลุง 8 กองช่าง
เสริมเหล็ก ภายในหมู่บา้นหว้ยฉลุง ไปทางทศิตะวันออก ถึงข้างที่ดินนางชื่นชม
หมู่ที่ 8 ฮันเซน  ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 72 ม.

หนา 0.15 ม. หรือพื นที่กอ่สร้างไมน่อ้ยกว่า
288 ตร.ม.

12 โครงการขุดลอกสระน  าสาธารณะ ด้านทศิเหนอืและทศิตะวันตกของสระน  า 71,000        คู 9 กองช่าง
วัดบา้นคู หมทูี่ 9  - ช่วงที่ 1 ขุดลอกกว้าง 6.00 ม.  ยาว

27 ม. ลึกเฉล่ีย 7.50 ม. ลาดเอยีง 1:1
ปริมาตรดินขุดไมน่อ้ยกว่า 1,186 ลบ.ม.
 - ช่วงที่ 2 ขุดลอกกว้าง 5.00 ม.  ยาว
41 ม. ลึกเฉล่ีย 1.50 ม. ลาดเอยีง 1:1
ปริมาตรดินขุดไมน่อ้ยกว่า 296.25 ลบ.ม.
 - ช่วงที่ 3 ขุดลอกกว้าง 1.50 ม. ยาว
44 ม. ฐานล่างกว้าง 6 ม. สูงเฉล่ีย 2.50ม.
ปริมาตรดินขุดไมน่อ้ยกว่า 412.50 ลบ.ม.

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ที่



16 แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วย
ที่ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ

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

13 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต  - เร่ิมจากถนน คสล.เดิม ข้างที่ดินนางสาย 54,900        คู 9 กองช่าง
เสริมเหล็ก  ภายในหมู่บา้นคู จันทร์กลาง ไปทางทศิใต้ถึงบา้นเลขที่ 21
หมู่ที่ 9 บา้นนางเตือน มุ่งเครือกลาง ขนาดกว้าง

4.00 ม. ยาว 28 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
พื นที่กอ่สร้างไมน่อ้ยกว่า 112 ตร.ม. พร้อม
ลงไหล่ทางลูกรัง กว้าง 0.50 ม. หนา 
0.15 ม.  ทั งสองข้างทาง

14 โครงการวางทอ่ระบายน  า คสล.  - วางทอ่ระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก 52,000        บลุะกอ 10 กองช่าง
ภายในหมู่บา้นบลุะกอ หมู่ที่ 10 ข้างบา้นเลขที่ 284 หมู่ 15 บา้นนายลอย
(ตรงข้ามร้านค้าชุมชน Ø 0.80 ม. อดัแรงชั น 3 จ านวน 20 ทอ่น
ติดล าหว้ยเหนอื คุ้มบา้นหว้ย)

15 โครงการกอ่สร้างรางระบายน  า คสล.  - เร่ิมจากบา้นเลขที่ 7 บา้นนายสุนทร 61,000        บลุะกอ 10 กองช่าง
ภายในหมู่บา้นบลุะกอ หมู่ที่ 10 เตยโพธิ ์ไปทางทศิตะวันตก ถึงตรงข้าม

บา้นเลขที่ 49 บา้นนางมน ฉลองกลาง
ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 30 ม.
ลึก 0.40 ม. 

16 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต  - เร่ิมจากข้างบา้นเลขที่ 255 บา้น 138,300      หนองจาน 11 กองช่าง
เสริมเหล็ก  ภายในหมู่บา้นหนองจาน น.ส.ขนษิฐา  มุ่งแฝงกลาง  ไปทางทศิใต้
หมู่ที่ 11 ถึงข้างที่ดินนางเที่ยง หมายต่อกลาง  ขนาด

กว้าง 3.00 ม. ยาว 96 ม. หนา 0.15 ม.
หรือพื นที่กอ่สร้างไมน่อ้ยกว่า 288 ตร.ม.

17 โครงการกอ่สร้างรางระบายน  า คสล.  - เร่ิมจากข้างบา้นเลขที่ 6 บา้นนางระงับ 107,000      โนนแจง 12 กองช่าง
ภายในหมู่บา้นโนนแจง หมู่ที่ 12 หมายตามกลาง ไปทางทศิตะวันตก ถึง

ตรงข้ามบา้นเลขที่ 4 บา้นนายอทิธิ ยังกลาง
กว้าง 0.40 ม. ยาว 52 ม. ลึก 0.40 ม.

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ที่



17 แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วย
ที่ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ

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

18 โครงการขยายทอ่เมนต์ประปา  - จุดเร่ิมต้นเชื่อมต่อจากทอ่ประปาหมู่บา้น 185,000      หนองมะค่า 13 กองช่าง
ภายในหมู่บา้นหนองมะค่า หมู่ที่ 13 เดิม ข้างที่ดินนางใบ ด้วงสูงเนนิ ไปทาง

ทศิตะวันตก ถึงข้างบา้นเลขที่ 222 หมู่ 13
บา้นนายสมาน มุ่งอุ่นกลาง ใช้ทอ่ PVC 
ชั นคุณภาพ 13.5 Ø 2 นิ ว ยาว 1,752 ม.

19 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต  - เร่ิมจากข้างบา้นเลขที่ 70  บา้น 148,500      ริมบงึ 14 กองช่าง
เสริมเหล็ก ภายในหมู่บา้นริมบงึ นายส าราญ หวังรักกลาง ไปทางทศิใต้ถึง
หมู่ที่ 14 ข้างบา้นเลขที่ 67/2 บา้นนายม ีสวยกลาง 

กว้าง 3.00 ม.ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือพื นที่กอ่สร้างไมน่อ้ยกว่า 300 ตร.ม. 
พร้อมลงไหล่ทางลูกรัง กว้าง 0.50 ม.
หนา 0.15 ม. ทั งสองข้างทาง

20 โครงการกอ่สร้างรั วศูนย์พฒันา-  - กอ่สร้างรั ว คสล. กอ่อฐิฉาบปนู ยาว 379,000      ศพด. กองช่าง
เด็กเล็ก อบต.ขามสะแกแสง 131 ม. สูง 1.65 ม. พร้อมประตูรั ว

ยาว 5.00 ม. 
21 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  - เร่ิมจากข้างที่ดินนางประนอม ชนะจอหอ 169,000      ขาม 1 กองช่าง

ภายในหมู่บา้นขาม หมู่ที่ 1 ไปทางทศิตะวันตก ถึงข้างที่ดินนางอรุณี
สุวรรณค า  กว้าง 3.00 ม.  ยาว 770 ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือพื นที่กอ่สร้าง
ไมน่อ้ยกว่า 2,310 ตร.ม.

22 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายใน แบง่เปน็ 6 ช่วง 288,000      หนกุ 4 กองช่าง
หมู่บา้นหนกุ หมู่ที่ 4  - ช่วงที่ 1 เร่ิมจากข้างที่ดิน นางส าเภา กลีบกลาง
(ทางไปบา้นโนนกระถิน) ไปทางทิศเหนือ  ขนาดกว้าง  3.00 ม.

ยาว 220 ม. หนา 0.15 ม. 

หรือพื นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม.

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ที่



18 แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วย
ที่ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ

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

 - ช่วงที่ 2 เร่ิมจากข้างที่ดิน นางส าเภา กลีบกลาง

ไปทางทิศเหนือ ถึงข้างที่ดิน นายโฉม กลีบกลาง

กว้าง 3.00 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม. 

หรือพื นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม.

 - ช่วงที่ 3 เร่ิมจากข้างที่ดิน นางชุ่ม

เวสันเทียะ ไปทางทิศเหนือ ถึงข้างที่ดิน

นางส าเนียง รัตนกุล ขนาดกว้าง 4.00 ม.

ยาว 290 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื นที่

ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,160 ตร.ม.

 - ช่วงที่ 4 เร่ิมจากข้างที่ดิน นางสมภาร

พาจันอัด ไปทางทิศเหนือ ถึงข้างที่ดิน

นายสมพร มุ่งพูนกลาง ขนาดกว้าง 4.00 ม.

ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื นที่

ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 320 ตร.ม.

 - ช่วงที่ 5 เร่ิมจากข้างที่ดิน นายสมพร

มุ่งพูนกลาง ไปทางทิศเหนือ ถึงข้างที่ดิน

นางแสวง แช่มกลาง ขนาดกว้าง 4.00 ม.

ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื นที่

ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.

 - ช่วงที่ 6 เร่ิมจากข้างที่ดิน นายณรงค์

สินสันเทียะ ไปทางทิศเหนือ ถึงข้างที่ดิน

นางจรูญ จารึกกลาง  ขนาดกว้าง 4.00 ม. 

ยาว 170 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื นที่

ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม.

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ที่



19 แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วย
ที่ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ

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

23 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.  - เร่ิมจากข้างบา้นเลขที่ 53 บา้น 77,800        บละกอ 10 กองช่าง
ภายในหมู่บา้นบลุะกอ หมู่ที่ 10 นางนกแกว้ สอนสิลา ไปทางทศิใต้ ถึงบา้น

เลขที่ 129 บา้น ร.ต.ท.พนิจิ ปล่ังกลาง
กว้าง 2.50 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม.
หรือพื นที่ซ่อมแซมไมน่อ้ยกว่า 125 ตร.ม.

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ที่



20 แบบ ผด.02

ยทุธศาสตร์จงัดวัดที่ 4 พัฒนาสงัคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยนืเพ่ือสู่การเป็นเมอืงที่น่าอยู่
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 4 การพัฒนาสงัคม
ยทุธศาสตร์ของ อบต. ที่ 2 ยทุธศาสตร์ด้านสงัคมและคุณภาพชวีิต
ยทุธศาสตร์ของ อบต. ที่ 5 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ล าดับ หน่วย
 ที่ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ

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 โครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนนิการฝึกอบรมใหค้วามรู้ 20,000        ทกุหมู่บา้น 1- ส านกัปลัด
การตั งครรภก์อ่นวัยอนัควร แกเ่ด็กและสตรีในการปอังกนัและแกไ้ข 15

ปญัหาการตั งครรภก์อ่นวัยอนัควร
2 โครงการฝึกอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนนิการส่งเสริมและฝึก 30,000        ทกุหมู่บา้น 1- ส านกัปลัด

อาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ ใหแ้กก่ลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ 15
เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในเขต อบต.

3 โครงการประชุมประชาคมหมู่บา้น/ เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนนิการในการส่งเสริม 32,000        ทกุหมู่บา้น 1- ส านกัปลัด
ต าบล เพื่อจัดท าแผนพฒันาสามปี และสนบัสนนุการจัดท า แผนพฒันาสามปี 15
และแผนชุมชน และแผนชุมชน

4 โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรี เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนนิการโครงการส่งเสริม 30,000        ทกุหมู่บา้น 1- ส านกัปลัด
ศักยภาพสตรี เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ 15
เครือข่ายสตรีและส่งเสริมบทบาทสตรี

5 โครงการ อบต.หว่งใยใส่ใจผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนนิการฝึกอบรมใหค้วามรู้ 50,000        ทกุหมู่บา้น 1- ส านกัปลัด
แกผู้่สูงอายุ 15

6 โครงการส่งเสริมเศรษฐกจิพอเพยีง เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนบัสนนุ 40,000        อบต. ส านกัปลัด
เลี ยงชีพอย่างยั่งยืน การด าเนนิงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง ในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน

หมู่
ที่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ

บ้าน



21 แบบ ผด.02

ยทุธศาสตร์จงัดวัดที่ 4 พัฒนาสงัคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยนืเพ่ือสู่การเป็นเมอืงที่น่าอยู่
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาสงัคม  
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
ยทุธศาสตร์ของ อบต. ที่ 2 ยทุธศาสตร์ด้านสงัคมและคุณภาพชวีิต

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

ล าดับ หน่วย
 ที่ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ

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 โครงการจัดการแข่งขันกฬีา เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนนิการจัดการแข่งขันกฬีา 80,000        อบต. กองการ
ต้านยาเสพติด เช่น การแข่งขันฟตุบอล เซปกัตะกร้อ กฬีา- ศึกษาฯ

พื นบา้น และกฬีาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2 โครงการแข่งขันกฬีา ศพด. สัมพนัธ์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนนิโครงการแข่งขันกฬีา 11,000        ศพด. กองการ

อ.ขามสะแกแสง ศพด.สัมพนัธ์ อ.ขามสะแกแสง ศึกษาฯ
3 โครงการส่งทมีนกักฬีา เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนนิการส่งทมีนกักฬีา 50,000        อบต. กองการ

เข้าร่วมการแข่งขันกฬีา หรือทมีนกักฬีาของ อบต. เข้าร่วมท าการ ศึกษาฯ
แข่งขันกฬีาประเภทต่าง ๆ และค่าใช้จ่าย
อี่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4 การจัดงานเนื่องในวันส าคัญทาง เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนนิการจัดกจิกรรมในวัน 10,000        อบต. กองการ
ศาสนา ส าคัญทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา ศึกษาฯ

วันออกพรรษา วันวิสาขบชูา ฯลฯ
5 โครงการจัดงานประเพณีวันพริก เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนนิการจัดงานประเพณี 315,000      อบต. กองการ

และของดีอ าเภอขามสะแกแสง วันพริกและของดีอ าเภอขามสะแกแสง ศึกษาฯ
เช่น ค่าตกแต่งขบวน การออกร้าน ฯลฯ

6 โครงการสืบสานประเพณี เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนนิการจัดงานประเพณี 15,000        อบต. กองการ
วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุของ อบต. ศึกษาฯ

7 โครงการส่งเสริมการอนรัุกษศิ์ลป- เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิกจิกรรม 22,000        อบต. กองการ
วัฒนธรรมและการเผยแพร่การแสดง ส่งเสริมอนรัุกษแ์ละเผยแพร่การแสดง ศึกษาฯ
พื นบา้น พื นบา้นใหค้งอยู่สืบไป

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ที่



22 แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วย
 ที่ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ

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

8 อดุหนนุอ าเภอขามสะแกแสง เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุการจัดงานประเพณี 30,000        อบต. กองการ
โครงการจัดงานวันพริกและของดี วันพริกและของดีอ าเภอขามสะแกแสง ศึกษาฯ
อ าเภอขามสะแกแสง ใหแ้กท่ี่ท าการปกครองอ าเภอขามสะแกแสง

9 อดุหนนุอ าเภอขามสะแกแสง เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุการจัดงานบวงสรวง 15,000        อบต. กองการ
โครงการจัดงานบวงสรวงทา่นทา้ว ทา้วสุรนารี ใหแ้กท่ี่ท าการปกครองอ าเภอ ศึกษาฯ
สุรนารี ขามสะแกแสง

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ที่



23 แบบ ผด.02

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม และการบริหารจดัการน้ าอยา่งบูรณาการ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ยทุธศาสตร์ของ อบต. ที่ 6 ยทุธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

แผนงานการเกษตร

ล าดับ หน่วย
 ที่ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ

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 วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุการเกษตร เช่น พนัธุพ์ชื 10,000        อบต. ส านกัปลัด
พนัธุสั์ตว์ ดิน ปุ๋ย มดี กรรไกร จอบ เสียม
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2 โครงการส่งเสริมการอนรัุกษ์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนนิการในการส่งเสริม 10,000        อบต. ส านกัปลัด
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ปรับปรุง แกไ้ข อนรัุกษฟ์ื้นฟทูรัพยากร

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การปรับปรุง
ทศันยีภาพ เช่น ค่าต้นไม ้ปุ๋ย และอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ที่



24 แบบ ผด.02

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 พัฒนาสงัคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยนืสู่การเป็นเมอืงที่น่าอยู่
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาสงัคม
ยทุธศาสตร์ของ อบต. ที่ 2 ยทุธศาสตร์ด้านสงัคมและคุณภาพชวีิต

งบกลาง

ล าดับ หน่วย
 ที่ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ

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 เงินสมทบกองทนุประกนัสังคม เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบกองทนุประกนัสังคม 137,400      อบต. กองคลัง
ใหแ้กพ่นกังานจ้าง

2 เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเปน็เงินเบี ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,700,000    ทกุหมู่บา้น 1- ส านกัปลัด
15

3 เบี ยยังชีพผู้พกิาร เพื่อจ่ายเปน็เงินเบี ยยังชีพผู้พกิาร 2,016,000    ผู้พกิาร 1- ส านกัปลัด
15

4 เบี ยยังชีพผู้ปว่ยโรคเอดส์ เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือเบี ยยังชีพใหก้บั 30,000        ผู้ปว่ย ส านกัปลัด
ผู้ปว่ยโรคเอดส์ โรคเอดส์

5 เงินส ารองจ่าย เพื่อจ่ายในกรณีจ าเปน็ กรณีฉุกเฉินที่มี 549,000      ทกุหมู่บา้น 1- ส านกัปลัด
สาธารณภยัเกดิขึ น หรือบรรเทาปญัหา 15
ความเดือดร้อนใหแ้กป่ระชาชน

6 เงินสมทบกองทนุหลักประกนัสุขภาพ เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบกองทนุหลักประกนั 140,000      อบต. ส านกัปลัด
ในระดับทอ้งถิ่นหรือพื นที่ สุขภาพในระดับทอ้งถิ่นหรือพื นที่

7 เงินสมทบกองทนุบ าเหนจ็บ านาญ เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบกองทนุบ าเหนจ็ 169,430      อบต. กองคลัง
ข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น (กบท.) บ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น (กบท.)

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ

บ้าน
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ที่
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