
แบบ ผด 01

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ  หน่วยงำน

ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด  ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศำสตร์ท่ี 4  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี

 - แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 16 16.00 13,252,220      34.24 ส ำนักปลัด/กองคลัง

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต

 - แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 5 5.00            455,000 1.18 ส ำนักปลัด

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ประเพณีและวัฒนธรรม

 - แผนงำนกำรศึกษำ 21 21.00         4,111,100 10.62 กองกำรศึกษำฯ

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต

 - แผนงำนสำธำรณสุข 6 6.00            449,500 1.16 ส ำนักปลัด

 - แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 2 2.00            135,000 0.35 ส ำนักปลัด

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

 - แผนงำนเคหะและชุมชน 28 28.00 5,141,000.00   13.28 กองช่ำง

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขำมสะแกแสง  อ ำเภอขำมสะแกแสง  จังหวัดนครรำชสีมำ  

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561

แผนงำน



แบบ ผด 01

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ  หน่วยงำน

ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด  ท่ีรับผิดชอบ
แผนงำน

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ

 - แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 5 5.00 155,000.00      0.40 ส ำนักปลัด

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต

 - แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรม และนันทนำกำร 7 7.00 477,000.00      1.23 กองกำรศึกษำฯ

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 ยุทธศำสตร์กำรอนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ-

                   และส่ิงแวดล้อม

 - แผนงำนกำรเกษตร 3 3.00 60,000.00        0.16 ส ำนักปลัด

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต

 - งบกลำง 7 7.00 14,469,180.00 37.38 ส ำนักปลัด

กองคลัง

รวมท้ังส้ิน 100 100 38,705,000     100
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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 9,913,720    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 405,000      อบต. ส านักปลัด
ค่าจ้างเวรยาม ค่าจ้างท าความสะอาด กองคลัง
ค่าจ้างพนักงานประจ ารถน  า  ค่าจ้างฉีดพ่น
หมอกควัน ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ฯลฯ

3 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ จ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ 25,000        อบต. ส านักปลัด
คณะบุคคล คณะบุคคลท่ีไปนิเทศงาน ตรวจงาน เย่ียมชม กองคลัง

หรือทัศนศึกษาดูงาน
4 ค่าเลี ยงรับรองในการประชุมสภา เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืมต่าง ๆ 20,000        อบต. ส านักปลัด

ท้องถ่ิน หรือคณะกรรมการ หรือ เคร่ืองใช้ในการเลี ยงรับรองและค่าบริการ กองการ
คณะอนุกรรมการ อ่ืน ๆ ซ่ึงจ าเป็นต้องจ่าย ฯลฯ ศึกษาฯ

5 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั งสมาชิกสภา จัดการเลือกตั งสมาชิก อบต. หรือนายก อบต. 724,000      ม.1-15 ส านักปลัด
หรือผู้บริหาร อบต. แทนต าแหน่งท่ีว่างกรณียุบสภา/มีค าส่ัง กกต.

ให้เลือกตั งใหม่

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ท่ี



8 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 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี ยเลี ยง ค่าพาหนะ 330,000      อบต. ส านักปลัด
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณา- ค่าเช่าท่ีพัก ค่าบลงทะเบียนต่าง ๆ และ กองคลัง
จักร ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ

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

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

9 โครงการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการฝึกอบรมเพ่ือ 20,000        อบต. ส านักปลัด
คุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากร เสริมสร้างคุณธรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
อบต.ขามสะแกแสง และการด ารงชีวิตให้แก่บุคลากร อบต.

10 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื อ จ้างหรือท าเองซ่ึงวัสดุ 200,000      อบต. ส านักปลัด
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน ส่ิงของ เคร่ืองใช้ส านักงานต่าง ๆ เช่น แฟ้ม กองคลัง
 - ค่าวัสดุส านักงาน กระดาษ เคร่ืองขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ
 - ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ 20,000        อบต. ส านักปลัด

หลอดไฟฟ้า ปล๊ักไฟ สายไฟฟ้า และวัสดุอ่ืน ๆ
ท่ีเก่ียวข้อง

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

 - ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 35,000        อบต. ส านักปลัด
ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ กองคลัง
รถกระเช้า และวัสดุอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

บ้าน
หมู่
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ



9 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.

 - 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 25,000        อบต. ส านักปลัด
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
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 ค่า 400,000      อบต. ส านักปลัด
ไฟฟ้าสาธารณะส่วนท่ีเกินสิทธ์ิ และส่ิงปลูก
สร้างอ่ืนท่ีอยู่ในการควบคุมของ อบต.

 - ค่าน  าประปา เพ่ือจ่ายเป็นค่าน  าประปาส าหรับท่ีท าการ 30,000        อบต. ส านักปลัด
และส่ิงปลูกสร้างอ่ืนท่ีอยู่ในการควบคุมของ
องค์การบริหารส่วนต าบล

 - ค่าโทรศัพท์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ประจ าท่ีท าการ 10,000        อบต. ส านักปลัด

 - ค่าบริการไปรษณีย์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ธนาณัติ ดวงตรา- 20,000        อบต. ส านักปลัด
ไปรษณ๊ยากร และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง กองคลัง

 - ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการโทรคมนาคม ค่าเช่า- 70,000        อบต. ส านักปลัด
พื นท่ีบริการ ค่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ค่าจัดท าเว็บไซต์ ค่าโดเมนเนม ค่าบริการ-
ปรับปรุงและส ารองข้อมูล เป็นต้น

หมายเหตุ
บ้าน

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561
หมู่
ท่ี



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.

11 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน
 - ค่าจัดซื อเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเคร่ืองปรับอากาศ 47,000        อบต. ส านักปลัด

ติดตั งในห้องท างานส านักปลัด อบต.
 - ค่าจัดซื อเคร่ืองพิมพ์ส าเนาระบบ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเคร่ืองพิมพ์ส าเนาระบบ 90,000        อบต. ส านักปลัด
   ดิจิตอล ดิจิตอล จ านวน 1 เคร่ือง
 - ค่าจัดซื อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 117,500      อบต. ส านักปลัด
(CCTV) พร้อมติดตั ง (CCTV) พร้อมติดตั ง จ านวน 1 ชุด
 - ค่าจัดซื อเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 3,300          อบต. ส านักปลัด
ชนิด LED ขาวด า หรือชนิด LED ขาวด า จ านวน 1 เคร่ือง
 - ค่าจัดซื อเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 16,000        อบต. กองคลัง
ส าหรับงานส านักงาน โน้ตบุ้ค ส าหรับงานส านักงาน
 - ค่าจัดซื อเคร่ืองพิมพ์ Multifuntion เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเคร่ืองพิมพ์ 7,700          อบต. กองคลัง
แบบฉีดหมึก (Inkjet) Multifuntion แบบฉีดหมึก (Inkjet)

12 ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันท่ีเป็นกลาง เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการส ารวจความ 18,000        อบต. ส านักปลัด
เพ่ือเป็นผู้ด าเนินการส ารวจความ พึงพอใจของผู้รับบริการจาก อบต. และน า
พึงพอใจของผู้รับบริการ ข้อมูลท่ีได้รับ ไปปรับปรุงพัฒนาระบบ

การท างานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ น
13 อุดหนุนอ าเภอขามสะแกแสง เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ท่ีท าการ 10,000        อ าเภอ ส านักปลัด

โครงการจัดงานรัฐพิธี "เฉลิมพระเกียรติ ปกครองอ าเภอขามสะแกแสง ในการจัดงาน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ฯ รัฐพิธี 

14 อุดหนุนอ าเภอขามสะแกแสง เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ท่ีท าการ 10,000        อ าเภอ ส านักปลัด
โครงการพระราชพิธีถวายพระเพลิง ปกครองอ าเภอขามสะแกแสง ในการจัดงาน
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
มหาภูมิพลอดุลยเดช

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ท่ี



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.

15 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลชีวึก เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ ทต.โนนเมือง 20,000        อบต. กองคลัง
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์รวมข่าวสาร เป็นค่าด าเนินการเก่ียวกับศูนย์รวมข่าวสาร ชีวึก
การจัดซื อจัดจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การจัดซื อจัดจ้างของ อปท. และค่าใช้จ่าย
ระดับอ าเภอขามสะแกแสง อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

16 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน- เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการจัดท าแผนท่ีภาษี 120,000      อบต. กองคลัง
ทรัพย์สิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และทะเบียนทรัพย์สิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บภาษีในพื นท่ี อบต. ในการจัดเก็บภาษีในพื นท่ี อบต.

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ท่ี



12 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 161,000       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. และเจ้าหน้าท่ี
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าศูนย์ฯ ของ อบต.

3 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง เพ่ือเป็นค่าด าเนินการและปฏิบัติงานของ 42,000        ศูนย์ อปพร. ส านักปลัด
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เจ้าหน้าท่ีศูนย์ อปพร. และสมาชิก อปพร.

 ในการปฏิบัติหน้าท่ีป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่

4 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง เพ่ือเป็นค่าด าเนินการและปฏิบัติงานของ 42,000        ศูนย์ อปพร. ส านักปลัด
ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เจ้าหน้าท่ีศูนย์ อปพร. และสมาชิก อปพร.

 ในการปฏิบัติหน้าท่ีป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่

5 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ท่อ 15,000        อบต. ส านักปลัด
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบื อง สังกะสี ตะปู
 - ค่าวัสดุก่อสร้าง ตลับเมตร และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ท่ี



13 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.

 - วัสดุเคร่ืองแต่งกาย เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกายของ 30,000        ศูนย์ อปพร. ส านักปลัด
เจ้าหน้าท่ีศูนย์ อปพร. และสมาชิก อปพร.
และชุดดับเพลิงของเจ้าหน้าท่ีดับเพลิง

 - วัสดุเคร่ืองดับเพลิง เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเคร่ืองดับเพลิง เช่น 15,000        อบต. ส านักปลัด
เคร่ืองดับเพลิงเคมี  ค่าจ้างเติมน  ายาเคมี-
ในเคร่ืองดับเพลิง และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ท่ี



14 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 947,000       อบต. กองการ
สวัสดิการต่าง ๆ และเงินประโยชน์ตอบ พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง ศึกษาฯ
แทนอ่ืนส าหรับพนักงานส่วนต าบล (โบนัส)

2 ค่าจ้างเหมาบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น 115,000      อบต. กองการ
ค่าจ้างเวรยาม ค่าจ้างท าความสะอาด ศึกษาฯ
ค่าจ้างพนักงานประจ ารถน  า  ค่าจ้างฉีดพ่น
หมอกควัน ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ฯลฯ

3 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ จ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ 2,000          อบต. กองการ
คณะบุคคล คณะบุคคลท่ีไปนิเทศงาน ตรวจงาน เย่ียมชม ศึกษาฯ

หรือทัศนศึกษาดูงาน
4 ค่าเลี ยงรับรองในการประชุม เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืมต่าง ๆ 2,000          อบต. กองการ

คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ เคร่ืองใช้ในการเลี ยงรับรองและค่าบริการ ศึกษาฯ
อ่ืน ๆ ซ่ึงจ าเป็นต้องจ่าย ฯลฯ

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

6 ค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็ก 122,500      อบต. กองการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขามสะแกแสง เล็กของ อบต. ศึกษาฯ

7 ค่าจัดการเรียนการสอนส าหรับ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียน 42,500        ศพด. กองการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินค่ารายหัวนักเรียน) การสอน เช่น จัดหาส่ือการเรียนการสอน ศึกษาฯ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ท่ี



15 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.

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

9 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื อ จ้างหรือท าเองซ่ึงวัสดุ 30,000        อบต. กองการ
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน ส่ิงของ เคร่ืองใช้ส านักงานต่าง ๆ เช่น แฟ้ม ศึกษาฯ
 - ค่าวัสดุส านักงาน กระดาษ เคร่ืองขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ
 - ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ 2,000          อบต. กองการ

หลอดไฟฟ้า ปล๊ักไฟ สายไฟฟ้า และวัสดุอ่ืน ๆ ศึกษาฯ
ท่ีเก่ียวข้อง

 - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น 23,000        อบต. กองการ
จาน แก้ว ช้อน กระติกน  า ไม้ถูพื น ไม้กวาด ศึกษาฯ
และวัสดุอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

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

 - ค่าวัสดุการเกษตร เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธ์ุพืช 6,000          อบต. กองการ
ปุ๋ย มีด จอบ เสียม  เป็นต้น ศึกษาฯ

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

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

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ท่ี



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.

 - ค่าวัสดุการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อวัสดุการศึกษา เช่น 10,000        ศูนย์พัฒนา กองการ
แบบฝึกประสบการณ์ แบบเรียนต่าง ๆ หุ่น เด็กเล็ก ศึกษาฯ
ส่ือการเรียนการสอนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

10 ค่าอาหารเสริม (นม) เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับ 845,200      ศูนย์พัฒนา กองการ
เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. และ เด็กเล็ก ศึกษาฯ
นักเรียนสังกัดส านักคณะกรรมการศึกษา โรงเรียน
ขั นพื นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล

11 ค่าจัดซื อตู้เย็น เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อตู้เย็น ส าหรับเก็บรักษา 9,400          ศพด. กองการ
อาหารเสริม(นม) และอาหารว่างของเด็ก ศึกษาฯ

12 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการจัดงานวันเด็ก 100,000      อบต. กองการ
แห่งชาติขององค์การบริหารส่วนต าบล ศึกษาฯ

13 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการศึกษา 8,000          ศพด. กองการ
สถานท่ี เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ แหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี เพ่ือเสริมสร้าง ศึกษาฯ
ส าหรับเด็กเล็ก ศพด.อบต. ประสบการณ์ส าหรับเด็กเล็ก

14 โครงการภาษาอังกฤษสู่อาเซียน เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการเรียนรู้ 2,500          ศพด. กองการ
ภาษาอังกฤษ เพ่ือเตรียมความพร้อมของ ศึกษาฯ
เด็กเล็กใน ศพด.อบต. ให้มีทักษะในการ
ส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษ

15 โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการวันแม่ 2,000          ศพด. กองการ
แห่งชาติ เพ่ือให้เด็กเล็กใน ศพด. อบต. ศึกษาฯ
ตระหนักถึงพระคุณของแม่

16 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับโครงการ 1,664,000    โรงเรียน กองการ
ส าหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด อาหารกลางวัน ระดับชั นอนุบาล-ป.6 จ านวน ศึกษาฯ
สพฐ. ในเขต อบต. 4 แห่ง

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ท่ี



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.

17 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนุก เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนา 20,000        โรงเรียน กองการ
การเรียนการสอนโดยใช้ส่ือเทคโนโลยี บ้านหนุก ศึกษาฯ
คอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนบ้านหนุก

18 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้าง 20,000        โรงเรียน กองการ
และพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียน บ้านหญ้าคา ศึกษาฯ
(กิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) โนนแจง

19 อุดหนุนโรงเรียนบ้านคู เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนา 20,000        โรงเรียน กองการ
การเรียนการสอนโดยใช้ส่ือเทคโนโลยี บ้านคู ศึกษาฯ
คอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนบ้านคู

20 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองจาน เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดหา 20,000        โรงเรียน กองการ
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คส าหรับการเรียนการสอน บ้าน ศึกษาฯ
ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองจาน หนองจาน

21 อุดหนุนโรงเรียนขามสะแกแสง เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการปรับปรุง 40,000        โรงเรียน กองการ
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ขามสะแกแสง ศึกษาฯ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ท่ี



18 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 159,500       อบต. ส านักปลัด
สวัสดิการต่าง ๆ และเงินประโยชน์ พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง
ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานส่วน-
ต าบล (โบนัส)

2 โครงการป้องกันและแก้ไข เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ 20,000        อบต. ส านักปลัด
ปัญหายาเสพติด แก่ประชาชน เยาวชน หรือกิจกรรมการ

บ าบัด ฟ้ืนฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด
3 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ 30,000        อบต. ส านักปลัด

แพทย์ของ อบต. เช่น ยา เวชภัณฑ์ น  ายา
เข็มฉีดยา ยาคุมก าเนิดสุนัขและแมว ฯลฯ

4 โครงการควบคุมและป้องกัน เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการรณรงค์และป้องกัน 160,000      ทุกหมู่บ้าน 1- ส านักปลัด
โรคไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออกในเขต อบต. เช่น ค่าใช้จ่าย 15

ในการรณรงค์ก าจัดลูกน  ายุงลาย ค่าน  ามัน
ค่าจ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน และอ่ืน ๆ

5 โครงการควบคุมและป้องกัน เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการป้องกันโรคพิษ 50,000        ทุกหมู่บ้าน 1- ส านักปลัด
โรคพิษสุนัขบ้า สุนัขบ้า ในเขต อบต. 15

6 โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการป้องกัน 30,000        อบต. ส านักปลัด
และควบคุมโรคเอดส์ แก่ประชาชน

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ท่ี



19 แบบ ผด.02

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

แผนงานสังคมสงเคราะห์

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 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการฝึกอบรมและ 120,000      ทุกหมู่ 1- ส านักปลัด
ผู้สูงอายุ ศึกษาดูงาน การให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ 15

เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาอาชีพ การ
ประกอบอาชีพ การสร้างรายได้ ฯลฯ

2 โครงการพัฒนาฟ้ืนฟูสมรรถภาพส าหรับ เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการฝึกอบรมให้ 15,000        ทุกหมู่ 1- ส านักปลัด
ผู้พิการ ความรู้แก่ผู้พิการ ทักษะในการดูแลและฟ้ืนฟู 15

สมรรถภาพของตัวเอง สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองและผู้พิการคนอ่ืนได้ ฯ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ท่ี



20 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 1,288,400    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

ค่าจ้างเวรยาม ค่าจ้างท าความสะอาด
ค่าจ้างพนักงานประจ ารถน  า  ค่าจ้างฉีดพ่น
หมอกควัน ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ฯลฯ

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

4 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

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ท่ี



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.

5 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม 40,000        อบต. กองช่าง
ทรัพย์สินประเภทวัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้างของ อบต. เช่น เคร่ืองถ่ายเอกสาร
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ รถกระเช้า  โต๊ะ เก้าอี 
รถจักรยานยนต์ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
ซ่ึงเป็นค่าซ่อมบ ารุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง
โดยไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม 100,000      อบต. กองช่าง
ทรัพย์สินประเภทวัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้างของ อบต. เช่น กล้องวัดระดับ
ไฟฟ้า  ถนน  และทรัพย์สินอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
โดยไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่

6 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื อ จ้างหรือท าเองซ่ึงวัสดุ
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 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

 - วัสดุก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้  ท่อ 400,000      อบต. กองช่าง
ปูนซีเมนต์  กระเบื อง  สังกะสี  ตะปู  
ตลับเมตร  และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

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

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ท่ี



22 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.

 - ค่าวัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน เพ่ือจ่ายเป็นค่าน  ามันเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 15,000        อบต. กองช่าง
ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์
รถกระเช้า รถตัดหญ้า เคร่ืองสูบน  า เคร่ืองง-
ป่ันไฟ และวัสดุอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

 - ค่าวัสดุการเกษตร เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธ์ุพืช 5,000          อบต. กองช่าง
พันธ์ุสัตว์ ดิน ปุ๋ย มีด กรรไกร และอ่ืน ๆ

 - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อ จ้างท าซ่ึงวัสดุอุปกรณ์ 10,000        อบต. กองช่าง
คอมพิวเตอร์ เช่น หมึก หัวพิมพ์ โปรแกรม
แผ่นดิสก์ เมาส์ และวัสดุอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ค่าไฟฟ้า เพ่ือจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าสาธารณะส่วนท่ี 93,900        อบต. กองช่าง
เกินสิทธ์ิ ในเขตพื นท่ีของ อบต.

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

7 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน
 - ค่าจัดซื อเคร่ืองตบดิน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเคร่ืองตบดิน 21,000        อบต. กองช่าง

จ านวน 1 เคร่ือง
 - ค่าจัดซื อไม้สต๊าฟ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อไม้สต๊าฟอลูมิเนียม 5,000          อบต. กองช่าง

แบบชัก จ านวน 1 ชุด
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  - เร่ิมจากถนน คสล.เดิม ถนนสายหน้า 169,000      ขาม 1 กองช่าง

เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง (ถนนขาม 3
บ้านขาม หมู่ท่ี 1 ซอย 14) ไปทางทิศใต้ ขนาดกว้าง 5 เมตร

ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื นท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 325 ตร.ม. พร้อมลง
ไหล่ทางลูกรัง ขนาดกว้าง 0.50 ม. 
หนา 0.15 ม. ทั งสองข้างทาง

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
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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.

9 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเกล่ียแต่ง  - เร่ิมจากทางหลวงหมายเลข 2150 21,000        สันติสุข 2 กองช่าง
ล้มกอง ภายในหมู่บ้านสันติสุข หมู่ท่ี 2 สาย อ.ขามสะแกแสง-อ.คง ไปทางทิศ

ตะวันตก ถึงข้างบ้านเลขท่ี 633 บ้าน
นายสว่าง วรากลาง ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว
90 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หรือพื นท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 270 ตร.ม. เกล่ียแต่ง
ล้มกองให้เรียบร้อย

10 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น  - เร่ิมจากข้างบ้านเลขท่ี 9 บ้านนายสร้อย 151,000      สะแกราษฎร์ 3 กองช่าง
ภายในหมู่บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ท่ี 3 เทจอหอ ไปทางทิศตะวันออก ถึงข้างท่ีนา

นางเจียว เกี ยวกลาง ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว
450 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หรือพื นท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,350 ม. เกล่ียตกแต่ง
ให้เรียบร้อยพร้อมบดอัดแน่น

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  - เร่ิมจากถนนลาดยางสายบ้านขาม- 161,000      หนุก 4 กองช่าง
เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนุก บ้านห้วย ข้างบ้านเลขท่ี 225/1 บ้าน
หมู่ท่ี 4 นายฉลอง กลมลคร ไปทางทิศใต้ ขนาดกว้าง

4 ม. ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื นท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 320 ตร.ม. พร้อมลง
ไหล่ทางลูกรัง ขนาดกว้าง 0.50 ม. หนา 
0.15 ม. ทั งสองข้างทาง

12 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น  - เร่ิมจากสามแยกนานายอ านวย กลีบกลาง 202,000      นามาบ 5 กองช่าง
ภายในหมู่บ้านนามาบ หมู่ท่ี 5 ไปทางทิศใต้ ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 450 ม.

หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หรือพื นท่ีก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม. เกล่ียตกแต่ง
ให้เรียบร้อยพร้อมบดอัดแน่น

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ท่ี



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.

13 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล.  - เร่ิมจากข้างบ้านเลขท่ี 33 บ้านนางสุรัตน์ 179,000      ด่านช้าง 6 กองช่าง
ภายในหมู่บ้านด่านช้าง หมู่ท่ี 6 ตนโคกสูง ไปทางทิศตะวันตก  ขนาดกว้าง

0.40 ม. ยาว 85 ม. ลึก 0.40 ม.
14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน  - เร่ิมจากข้างบ้านเลขท่ี 108 บ้าน 119,000      โนนหญ้าคา 7 กองช่าง

หมู่บ้านโนนหญ้าคา หมู่ท่ี 7 นายละมัย ฉลองกลาง ไปทางทิศใต้ ถึง
ข้างบ้านเลขท่ี 12 บ้านนางประเสริฐ
หวังกลาง ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 80 ม.
หนา 0.15 ม. หรือพื นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า
240 ตร.ม.

15 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเกล่ียแต่ง  - เร่ิมจากข้างบ้านเลขท่ี 225 บ้านนายจุล 19,000        ห้วยฉลุง 8 กองช่าง
ล้มกอง ภายในหมู่บ้านห้วยฉลุง หมู่ท่ี 8 โพธ์ิทอง ไปทางทิศตะวันออก ถึงข้างบ้าน

เลขท่ี 248 บ้านนางไขขวัญ  ลานอก 
ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 60 ม. หนาเฉล่ีย
0.10 ม. หรือพื นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า
240 ตร.ม. เกล่ียตกแต่งล้มกองให้เรียบร้อย

16 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น  - เร่ิมจากข้างท่ีนา น.ส.เรไร ต่อด่านกลาง 177,000      ห้วยฉลุง 8 กองช่าง
ภายในหมู่ห้วยฉลุง  หมู่ท่ี 8 ไปทางทิศใต้ ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 

450 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หรือพื นท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,575 ตร.ม. เกล่ีย
ตกแต่งให้เรียบร้อยพร้อมบดอัดแน่น

17 โครงการวางท่อระบายน  า คสล.  - วางท่อระบายน  า คสล. อัดแรงชั น 3 41,000        ห้วยฉลุง 8 กองช่าง
ข้างล าห้วยฉลุง บ้านห้วยฉลุง หมู่ท่ี 8 ขนาด Ø 0.80 ม. จ านวน 10 ท่อน

18 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น  - เร่ิมจากประปาหมู่บ้าน ไปทางทิศใต้ ขนาด 202,000      คู 9 กองช่าง
ภายในหมู่บ้านคู  หมู่ท่ี 9 กว้าง 4 ม. ยาว 450 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม.

หรือพื นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม.

เกล่ียตกแต่งให้เรียบร้อยพร้อมบดอัดแน่น

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ
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25 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.  - เร่ิมจากข้างบ้านเลขท่ี 37  บ้าน 185,000      บุละกอ 10 กองช่าง
ภายในหมู่บ้านบุละกอ หมู่ท่ี 10 นางเสมอ วนากลาง ไปทางทิศตะวันตก

ขนาดกว้าง 0.40 ม.  ยาว 80 ม. ลึก 
0.40 ม. จ านวน 13 ท่อน 

20 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น  - เร่ิมจากข้างท่ีนานางหมวย  พิณขุนทด 173,000      หนองจาน 11 กองช่าง
ภายในหมู่บ้านหนองจาน หมู่ท่ี 11 ไปทางทิศเหนือ  ขนาดกว้าง  3.50 ม.

ยาว 440 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หรือพื นท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,540 ตร.ม. เกล่ีย
ตกแต่งให้เรียบร้อยพร้อมบดอัดแน่น

21 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล.  - เร่ิมจากข้างบ้านเลขท่ี 4  บ้านนายอิทธิ 176,000      โนนแขง 12 กองช่าง
ภายในหมู่บ้านโนนแจง หมู่ท่ี 12 ยังกลาง ไปทางทิศตะวันตก ถึงข้างบ้านเลขท่ี

64 บ้านนางบุญมา แซ่อึ ง ขนาดกว้าง 0.40
ม. ยาว 84 ม. ลึก 0.40 ม.

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน  - เร่ิมจากข้างท่ีดินนายแขนง  มุ่งแฝงกลาง 183,000      หนองมะค่า 13 กองช่าง
หมู่บ้านหนองมะค่า หมู่ท่ี 13 ไปทางทิศเหนือ ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 70 ม.

หนา 0.15 ม. หรือพื นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า
350 ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางลูกรัง ขนาด
กว้าง 0.50 ม. หนา 0.15 ม. ทั งสองข้าง

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน  - เร่ิมจากข้างบ้านเลขท่ี 130 บ้าน นายละมุล 157,000      ริมบึง 14 กองช่าง
หมู่บ้านริมบึง หมู่ท่ี 14 ฉลองกลาง ไปทางทิศเหนือ ถึงข้างท่ีดิน

น.ส.ฐานิดา ศรีม่วงกลาง กว้าง 3 ม. ยาว 100 ม

หนา 0.15 ม. หรือพื นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า

300 ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางลูกรัง  ขนาดกว้าง

0.50 ม. หนา 0.15 ม. ทั งสองข้างทาง

พร้อมวางท่อระบายน  า คสล. อัดแรงชั น 3
ขนาด Ø 0.40 ม. จ านวน 4 ท่อน

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ
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26 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.

24 โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมหินคลุก  - เร่ิมจากข้างบ้านเลขท่ี 103 บ้าน 46,000        โนนสะอาด 15 กองช่าง
ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ท่ี 15 นายจรัส ขอมีกลาง ไปทางทิศตะวันตก ถึง

ศาลตาปู่ 
ช่วงท่ี 1 ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 2.50 ม.
ยาว 28 ม. หนา 0.10 ม. หรือพื นท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 70 ตร.ม. เกล่ียตกแต่ง
ล้มกองให้เรียบร้อย
ช่วงท่ี 2 ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว
34 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หรือพื นท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 102 ตร.ม. เกล่ียตกแต่ง
ล้มกองให้เรียบร้อย
ช่วงท่ี 3 งานดิน สูงเฉล่ีย 0.50 ม. ยาว
83 ม. ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว
83 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หรือพื นท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 249 ตร.ม. เกล่ีย
ตกแต่งล้มกองให้เรียบร้อย

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน  - เร่ิมจากข้างบ้านเลขท่ี 172 บ้าน 131,000      โนนสะอาด 15 กองช่าง
หมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ท่ี 15 นายมงคล ดังกลาง ไปทางทิศเหนือ ขนาด

กว้าง 4 ม. ยาว 65 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือพื นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 260 ตร.ม.
พร้อมลงไหล่ทางลูกรังทั งสองข้างทาง

26 โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนา  - ก่อสร้างโรงอาหาร ขนาดกว้าง 4 ม. 334,600      ศพด. กองช่าง
เด็กเล็ก อบต.ขามสะแกแสง ยาว 14 ม. รวมพื นท่ีอาคาร 67.20 ตร.ม.

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ท่ี



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.

27 โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า  - เร่ิมจากข้างบ้านเลขท่ี 619 บ้าน 83,200        สันติสุข 2 กองช่าง
แรงต่ าภายในหมู่บ้านสันติสุข หมู่ท่ี 2 นอท.ส าเภา สุวรรณกลาง ไปทางทิศเหนือ

ถึงบ่อบ าบัดน  าเสีย ทต.ขามสะแกแสง
ระยะทาง 250 ม.

28 โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า  - เร่ิมจากข้างบ้านเลขท่ี 11 บ้านนายก่วง 22,900        โนนหญ้าคา 7 กองช่าง
แรงต่ าภายในหมู่บ้านโนนหญ้าคา หมู่ท่ี 7 ทองโคกสูง ระยะทาง 80 ม. 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ท่ี



28 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 เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการส่งเสริมและฝึก 20,000        ทุกหมู่บ้าน 1- ส านักปลัด
อาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ ให้แก่กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ 15
เยาวชน และประชาชนท่ัวไป ในเขต อบต.

2 โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรี เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการส่งเสริม 20,000        ทุกหมู่บ้าน 1- ส านักปลัด
ศักยภาพสตรี เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของ 15
เครือข่ายสตรีและส่งเสริมบทบาทสตรี

3 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน 40,000        ทุกหมู่บ้าน 1- ส านักปลัด
เลี ยงชีพอย่างย่ังยืน การด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 15

พอเพียง ในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน
4 โครงการ อบต.ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ 50,000        ทุกหมู่บ้าน 1- ส านักปลัด

แก่ผู้สูงอายุ ด้านการดูแลสุขภาพร่างกาย 15
การพัฒนาจิตใจและด้านการอยู่ร่วมกัน
ภายใต้สังคมผู้สูงอายุและคอรบครัว

5 โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการประชุม 25,000        ทุกหมู่บ้าน 1- ส านักปลัด
เพ่ือแก้ไข/เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลงหรือ ประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล เพ่ือแก้ไข/เพ่ิมเติม/ 15
ทบทวน แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี เปล่ียนแปลงหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2561-2564) ส่ีปี การส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าแผน

ชุมชน ฯลฯ

หมู่
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ

บ้าน



29 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 เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬา 70,000        อบต. กองการ
ต้านยาเสพติด เช่น การแข่งขันฟุตบอล เซปักตะกร้อ กีฬา- ศึกษาฯ

พื นบ้าน และกีฬาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
2 โครงการแข่งขันกีฬา ศพด. สัมพันธ์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการแข่งขันกีฬา 10,000        ศพด. กองการ

อ.ขามสะแกแสง ศพด.สัมพันธ์ อ.ขามสะแกแสง ศึกษาฯ
3 โครงการส่งทีมนักกีฬา เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการส่งทีมนักกีฬา 45,000        อบต. กองการ

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หรือทีมนักกีฬาของ อบต. เข้าร่วมท าการ ศึกษาฯ
แข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ และค่าใช้จ่าย
อ่ีน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

4 โครงการจัดงานประเพณีวันพริก เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการจัดงานประเพณี 300,000      อบต. กองการ
และของดีอ าเภอขามสะแกแสง วันพริกและของดีอ าเภอขามสะแกแสง ศึกษาฯ

เช่น ค่าตกแต่งขบวน การออกร้าน ฯลฯ
5 โครงการสืบสานประเพณี เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการจัดงานประเพณี 15,000        อบต. กองการ

วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุของ อบต. ศึกษาฯ
6 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลป- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 22,000        อบต. กองการ

วัฒนธรรมและการเผยแพร่การแสดง ส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่การแสดง ศึกษาฯ
พื นบ้าน พื นบ้านให้คงอยู่สืบไป

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ท่ี



30 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.

7 อุดหนุนอ าเภอขามสะแกแสง เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงานบวงสรวง 15,000        อบต. กองการ
โครงการจัดงานบวงสรวงท่านท้าว ท้าวสุรนารี ให้แก่ท่ีท าการปกครองอ าเภอ ศึกษาฯ
สุรนารี ขามสะแกแสง

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ท่ี



31 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 เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการอนุรักษ์ 30,000        อบต. ส านักปลัด
มาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตน พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี
2 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการในการส่งเสริม 20,000        อบต. ส านักปลัด

และส่ิงแวดล้อม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม และส่งเสริมการแก้ไขปัญหา
ภาวะโลกร้อนในเขต อบต.  ฯลฯ

3 วัสดุการเกษตร เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธ์ุพืช 10,000        อบต. ส านักปลัด
พันธ์ุสัตว์ ดิน ปุ๋ย มีด กรรไกร จอบ เสียม
และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561
บ้าน

หมู่
ท่ี

หมายเหตุ



32 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 137,000      อบต. กองคลัง
ให้แก่พนักงานจ้าง

2 เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,089,600  ทุกหมู่บ้าน 1- ส านักปลัด
15

3 เบี ยยังชีพผู้พิการ เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี ยยังชีพผู้พิการ 3,283,200    ผู้พิการ 1- ส านักปลัด
15

4 เบี ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบี ยยังชีพให้กับ 30,000        ผู้ป่วย ส านักปลัด
ผู้ป่วยโรคเอดส์ โรคเอดส์

5 เงินส ารองจ่าย เพ่ือจ่ายในกรณีจ าเป็น กรณีฉุกเฉินท่ีมี 611,370      ทุกหมู่บ้าน 1- ส านักปลัด
สาธารณภัยเกิดขึ น หรือบรรเทาปัญหา 15
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน

6 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกัน 140,000      อบต. ส านักปลัด
ในระดับท้องถ่ินหรือพื นท่ี สุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื นท่ี

7 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ 178,010      อบต. กองคลัง
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.) บ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.)

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ท่ี
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