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  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  ได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปี
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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.2563  เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
ต้องการตามแผนการด าเนินงานประจ าปี  

  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2563  จะเปน็แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ  และสนองต่อปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสงได้เป็นอย่างดี 
 
 
 
 
                      องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
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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 2563  8-35 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
แนวควำมคิดเกี่ยวกับกำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่น 

  นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นต้นมา 
บทบาทอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่าง
มาก รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน และความเป็นอิสระในการ
ก าหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของ
ตนเองโดยเฉพาะ 

  นอกจากนี้ยังมีกฎหมายลูก คือ พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และก าหนดหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการให้บริการสาธารระที่จ าเป็นแก่ท้องถิ่น 
ตลอดจนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เพ่ิมขึ้น 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 าหนดตัวบทกฎหมายและกลไกทางกฎหมายเพ่ือให้การกระจายอ านาจ
เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถถูกตรวจสอบจากประชาชนและองค์กรต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ 

  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคหลังรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันประกาศใช้ จึงมีบทบาท
อ านาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง โดยไม่เพียงแต่จะมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่น
เท่านั้น แต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไป รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ท้องถิ่นอีกด้วย และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน 

  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 การพัฒนาจากแผนพัฒนาสามปีในปีที่จะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ไปจัดท า
งบประมาณ เพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รอบคอบและผ่านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548   ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน  ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้น  
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึง รายละเอียดแผนงาน /โครงการพัฒนา  และกิจกรรม  ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ
นั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการ
ประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ  ของแผนงาน/โครงการ  ใน
แผนการด าเนินงาน  จะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย 
 
ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน   
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
2548  (หมวด 5 ข้อ 26)  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน  โดยมีขั้นตอน  
ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่
จะมีการด าเนินการจริงในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งจะมีทั้ งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเอง  และโครงการกิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนจะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่  โดยข้อมูลดังกล่าว
อาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพ้ืนที่  และตรวจสอบจากแผน  แผนการด าเนินงานพัฒนาจังหวัดหรืออ าเภอ  
แบบบูรณาการ 
   ขั้นตอนที่ 2  กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดท าร่างแผนการด าเนินงานโดย
พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นก าหนดไว้  ในแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน  2  ส่วน  คือ 
    ส่วนที่ 1  บทน า 
    ส่วนที่ 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
   ขั้นตอนที่ 3  กำรประกำศแผนกำรด ำเนินงำน 
   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือประกาศใช้  การประกาศแผนการด าเนินงาน ทางองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง จะประกาศเมื่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบร่างแผนด าเนินงาน  เพ่ือปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับทราบ
และสามารถตรวจสอบได้  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
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แผนภูมิแสดงขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

คณะกรรมการสนับสนนุ     

การจัดท าแผนพฒันาท้องถิน่ 

คณะกรรมการสนับสนนุ     

การจัดท าแผนพฒันาท้องถิน่ 

คณะกรรมการสนับสนนุ     

การจัดท าแผนพฒันาท้องถิน่ 

 

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 าเนินงาน จะต้องจัดท าและทบทวนให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับ
แจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ  ที่ต้อง
ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

การขยายเวลาการจดัท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 
แนวทำงในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
  แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนิ นงานและการ
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 ที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
  3. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืน 
ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้รวบรวม ข้อมูล 
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะการ
ด าเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็น โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่มีความ
คาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจาก
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด หรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  4. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นที่ 
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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 



แบบ ผด 01

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ  หน่วยงำน

ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด  ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศำสตร์ท่ี 4  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี

 - แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 14 15.05 14,812,150         34.38 ส ำนักปลัด/กองคลัง

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต

 - แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 6 6.45               439,500 1.02 ส ำนักปลัด

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ประเพณีและวัฒนธรรม

 - แผนงำนกำรศึกษำ 11 11.83            4,149,350 9.63 กองกำรศึกษำฯ

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต

 - แผนงำนสำธำรณสุข 12 12.90            1,112,400 2.58 ส ำนักปลัด
 - แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 1 1.08                 12,000 0.03 ส ำนักปลัด
ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

 - แผนงำนเคหะและชุมชน 27 29.03 6,355,500.00      14.75 กองช่ำง

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ

 - แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 5 5.38 98,000.00           0.23 ส ำนักปลัด

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขำมสะแกแสง  อ ำเภอขำมสะแกแสง  จังหวัดนครรำชสีมำ  

แผนงำน



แบบ ผด 01

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ  หน่วยงำน

ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด  ท่ีรับผิดชอบ
แผนงำน

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต  

 - แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรม และนันทนำกำร 5 5.38 430,000.00         1.00 กองกำรศึกษำฯ

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 ยุทธศำสตร์กำรอนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ-

                   และส่ิงแวดล้อม

 - แผนงำนกำรเกษตร 3 3.23 45,000.00           0.10 ส ำนักปลัด

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต

 - งบกลำง 9 9.68 15,629,100.00    36.28 ส ำนักปลัด

กองคลัง

รวมท้ังส้ิน 93 100 43,083,000        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 เพื่อเปน็ค่าตอบแทนการปฏบิติังานของ 10,298,650  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 520,000      อบต. ส านกัปลัด
ค่าจ้างเวรยาม ค่าจ้างท าความสะอาด กองคลัง
ค่าจ้างพนกังานประจ ารถน  า  ค่าจ้างฉีดพน่
หมอกควัน ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ฯลฯ

3 ค่ารับรองในการต้อนรับบคุคลหรือ จ่ายเปน็ค่ารับรองในการต้อนรับบคุคลหรือ 27,000        อบต. ส านกัปลัด
คณะบคุคล คณะบคุคลที่ไปนเิทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม กองคลัง

หรือทศันศึกษาดูงาน
4 ค่าเลี ยงรับรองในการประชุมสภา เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืมต่าง ๆ 22,000        อบต. ส านกัปลัด

ทอ้งถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือ เคร่ืองใช้ในการเลี ยงรับรองและค่าบริการ
คณะอนกุรรมการ อื่น ๆ ซ่ึงจ าเปน็ต้องจ่าย ฯลฯ

5 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั งสมาชิกสภา จัดการเลือกตั งสมาชิก อบต. หรือนายก อบต. 900,000      ม.1-15 ส านกัปลัด
หรือผู้บริหาร อบต. แทนต าแหนง่ที่ว่างกรณียุบสภา/มคี าส่ัง กกต.

ใหเ้ลือกตั งใหม่

หมายเหตุหมู่
ท่ี

บ้าน
งบประมาณโครงการ/กิจกรรม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

สถานท่ี
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563



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.

6 โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการฯ 15,000 อบต. ส านกัปลัด
จริยธรรมแกบ่คุลากร อบต. เช่น ค่าอาหารว่างและคร่ืองด่ืม อาหาร

กลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ฯ
7 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการฯ 227,000 อบต. ส านกัปลัด

ประสิทธิภาพการบริหารงานการพฒันา ใหแ้ก ่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนกังานฯ
ทอ้งถิ่น ลูกจ้างประจ า และพนกังานจ้าง ฯลฯ

8 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าเบี ยเลี ยง ค่าพาหนะ 350,000      อบต. ส านกัปลัด
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณา- ค่าเช่าที่พกั ค่าบลงทะเบยีนต่าง ๆ และ กองคลัง
จักร ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ

9 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม ้กระเช้า จ่ายเปน็ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม ้กระเช้าและ 5,000          อบต. ส านกัปลัด
และพวงมาลา พวงมาลาในพธิีการต่าง ๆ

10 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม 220,000      อบต. ส านกัปลัด
ทรัพย์สินประเภทวัสดุ ครุภณัฑ์ ของ อบต. กองคลัง
เช่น เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองคอมพวิเตอร์
รถยนต์ โต๊ะ เกา้อี  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

11 ค่าวัสดุ เพื่อจ่ายเปน็ค่าซื อ จ้างหรือท าเองซ่ึงวัสดุ 200,000      อบต. ส านกัปลัด
 - ค่าวัสดุส านกังาน ส่ิงของ เคร่ืองใช้ส านกังานต่าง ๆ เช่น แฟม้ กองคลัง

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

หมายเหตุหมู่
ท่ี

บ้าน
งบประมาณโครงการ/กิจกรรม

สถานท่ี
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563



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.

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

 - 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 27,000        อบต. ส านกัปลัด
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ กองคลัง
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 อาคาร 400,000      อบต. ส านกัปลัด
และส่ิงปลูกสร้างอื่นที่อยู่ในการควบคุมของ
องค์การบริหารส่วนต าบล

 - ค่าน  าประปา  ค่าน  าบาดาล เพื่อจ่ายเปน็ค่าน  าประปาส าหรับที่ท าการ 30,000        อบต. ส านกัปลัด
อาคาร และส่ิงปลูกสร้างอื่นที่อยู่ในการควบคุม
ขององค์การบริหารส่วนต าบล

 - ค่าโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าโทรศัพทป์ระจ าที่ท าการ และ 10,000        อบต. ส านกัปลัด
โทรศัพทม์อืถือ ขององค์การบริหารส่วนต าบล

 - ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าไปรษณีย์ โทรเลข ธนาณัติ 20,000        อบต. ส านกัปลัด
ดวงตราไปรษณ๊ยากร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กองคลัง

หมายเหตุหมู่
ท่ี

บ้าน
งบประมาณโครงการ/กิจกรรม

สถานท่ี
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563



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.

 - ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเปน็ค่าบริการโทรคมนาคม ค่าเช่า- 38,500        อบต. ส านกัปลัด
พื นที่บริการ ค่าบริการอนิเตอร์เนต็ความเร็วสูง
ค่าจัดท าเว็บไซต์ ค่าโดเมนเนม ค่าบริการ-
ปรับปรุงและส ารองข้อมลู รวมถึงบริการอื่น ๆ

12 ค่าครุภณัฑ์
 - ตู้เหล็กเกบ็เอกสารบานเล่ือน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซื อตู้เหล็กเกบ็เอกสาร 3,200          อบต. ส านกัปลัด
แบบกระจกใส 3 ชั น บานเล่ือน แบบกระจกใส 3 ชั น ขนาด 4 ฟตุ

จ านวน 1 หลัง ๆ ละ 3,200 บาท
 - รถจักรยานยนต์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซื อรถจักรยานยนต์ 56,000        อบต. ส านกัปลัด

ขนาด 120 ซีซี  จ านวน 1 คัน
คันละ 56,000 บาท

 - รถบรรทกุ (ดีเซล) เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซื อรถบรรทกุ (ดีเซล) 868,000      อบต. ส านกัปลัด
ขนาด 1 ตัน จ านวน 1 คัน ๆ ละ
868,000 บาท

 - เคร่ืองพมิพ ์Multifunction เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซื อเคร่ืองพมิพ ์ 8,000          อบต. ส านกัปลัด
แบบฉีดหมกึ Multifunction แบบฉีดหมกึ พร้อมติดตั ง

ถังหมกึพมิพ ์(Ink Tank Printer)
จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 8,000 บาท

 - เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED ขาวด า เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซื อเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ 17,800        อบต. ส านกัปลัด
ชนดิ Network หรือ LED ขาวด า ชนดิ Network แบบที่ 1

(28 หนา้/นาท)ี จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 
8,900 บาท

 - ตู้เหล็กแบบ 2 บาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซื อตู้เหล็กแบบ 2 บาน 11,000        อบต. กองคลัง
จ านวน 2 หลัง ๆ ละ 5,500 บาท

หมายเหตุหมู่
ท่ี

บ้าน
งบประมาณโครงการ/กิจกรรม

สถานท่ี
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563



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.

 - ตู้เหล็ก 3 ลิ นชัก เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซื อตู้เหล็ก แบบ 3 ลิ นชัก 10,000        อบต. กองคลัง
จ านวน 2 หลัง ๆ ละ 5,000 บาท

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

การท างานใหม้ปีระสิทธิภาพยิ่งขึ น
14 โครงการจัดท าแผนที่ภาษแีละทะเบยีน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ 135,000      อบต. กองคลัง

ทรัพย์สินเพื่อรองรับการจัดเกบ็ภาษทีี่ดิน จัดท าแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน
และส่ิงปลูกสร้าง เพื่อรองรับการจัดเกบ็ภาษทีี่ดินและส่ิง

ปลูกสร้าง เช่น ค่าจ้างเหมาบริกการบคุคลฯ
ค่าวัสดุและอปุกรณ์ต่าง ๆ

หมายเหตุหมู่
ท่ี

บ้าน
งบประมาณโครงการ/กิจกรรม

สถานท่ี
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563



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 ค่าตอบแทนพนกังาน  ลูกจ้าง เพื่อเปน็ค่าตอบแทนการปฏบิติังานของ 159,500      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. ของ อบต.

เช่น ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม อาหาร-.
กลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ฯลฯ

3 ค่าปว่ยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อจ่ายเปน็ค่าปว่ยการชดเชยการงานหรือ 60,000        ศูนย์ อปพร. ส านกัปลัด
เพื่อสนบัสนนุการปฏบิติัหนา้ที่ในการ เวลาที่เสียไปเพื่อสนบัสนนุการปฏบิติัหนา้ที่
ปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั ในการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัใหแ้ก่

อปพร.

4 โครงการปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุทาง เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการฯ 5,000          ศูนย์ อปพร. ส านกัปลัด
ถนนในช่วงเทศกาลปใีหม่ เช่น ค่าวัสดุ อปุกรณ์ไฟฟา้ ค่าปา้ยประชา -

สัมพนัธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
5 โครงการปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุทาง เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการฯ 5,000          ศูนย์ อปพร. ส านกัปลัด

ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าวัสดุ อปุกรณ์ไฟฟา้ ค่าปา้ยประชา -
สัมพนัธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุหมู่
ท่ี

บ้าน
งบประมาณโครงการ/กิจกรรม

สถานท่ี
ด าเนินการ
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14 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 ค่าวัสดุ เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุกอ่สร้าง เช่น ไม ้ทอ่ ปนู- 15,000        ศูนย์ อปพร. ส านกัปลัด
 - วัสดุกอ่สร้าง ทราย กระเบื อง สังกะสี ตะป ูตลับเมตร ฯลฯ
 - วัสดุเคร่ืองแต่งกาย เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย เช่น 30,000        ศูนย์ อปพร. ส านกัปลัด

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

 - วัสดุเคร่ืองดับเพลิง เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุเคร่ืองดับเพลิง เช่น 15,000        อบต. ส านกัปลัด
เคร่ืองดับเพลิงเคม ี ค่าจ้างเติมน  ายาเคมี-
ในเคร่ืองดับเพลิง ฯลฯ
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หมายเหตุหมู่

ท่ี
บ้าน
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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 ค่าตอบแทนพนกังาน  ลูกจ้าง เพื่อเปน็ค่าตอบแทนการปฏบิติังานของ 1,249,000    อบต. กองการ
สวัสดิการต่าง ๆ และเงินประโยชนต์อบ พนกังานส่วนต าบลและลูกจ้าง ศึกษาฯ
แทนอื่นส าหรับพนกังานส่วนต าบล (โบนสั)

2 ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น 50,000        อบต. กองการ
ค่าจ้างผู้ดูแลเด็กประจ าศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ศึกษาฯ
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเย็บหนงัสือ หรือ
เข้าปกหนงัสือ ค่าระวางบรรทกุ ฯลฯ

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

4 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็ก
 - ค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็ก (ศพด.) ใน ศพด. จ านวน 35 คน ๆ ละ 20 บาท 171,500      ศพด. กองการ

รวม 245 วัน ศึกษาฯ
 - ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าเงินรายหวั เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียน 59,500        ศพด. กองการ
นกัเรียน) (ศพด.) การสอน ส าหรับเด็กเล็ก (อายุ 2-5 ป)ี ใน ศึกษาฯ

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

 - ค่าหนงัสือเรียน (ศพด.) เพื่อจ่ายเปน็ค่าหนงัสือเรียนส าหรับเด็กเล็ก 7,000          ศพด. กองการ
(อายุ 3-5 ป)ี 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.

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

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

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

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

6 ค่าวัสดุ เพื่อจ่ายเปน็ค่าซื อ จ้างหรือท าเองซ่ึงวัสดุ 20,000        อบต. กองการ
ส่ิงของ เคร่ืองใช้ส านกังานต่าง ๆ เช่น แฟม้ ศึกษาฯ

 - ค่าวัสดุส านกังาน กระดาษ เคร่ืองขียน แบบพมิพ ์ฯลฯ
 - ค่าวัสดุไฟฟา้และวิทยุ เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุไฟฟา้และวิทยุ เช่น ฟวิส์ 2,000          อบต. กองการ

หลอดไฟฟา้ ปล๊ักไฟ สายไฟฟา้ ไมโครโฟน ศึกษาฯ
แบตเตอร่ีวิทยุส่ือสาร ฯลฯ

 - ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเปน็ค่าบริการโทรคมนาคม ค่าเช่า- 10,000        อบต. กองการ
พื นที่บริการ ค่าบริการอนิเตอร์เนต็ ศึกษาฯ
ค่าจัดท าเว็บไซต์ ค่าโดเมนเนม ค่าบริการ-
ปรับปรุงและส ารองข้อมลู รวมถึงบริการอื่น ๆ
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หมายเหตุหมู่
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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.

 - ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว 20,000        อบต. กองการ
ของกองการศึกษาฯ และ ศพด. เช่น ศึกษาฯ
จาน แกว้ ช้อน ถาดหลุม กระติกน  า ไมถู้พื น
 ไมก้วาด เคร่ืองนอนส าหรับเด็กเล็ก ฯลฯ

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

 - ค่าวัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุการเกษตร เช่น พนัธุพ์ชื 5,000          อบต. กองการ
ดิน ปุ๋ย มดี จอบ เสียม  ฯลฯ ศึกษาฯ

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

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

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

7 ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับ 760,800      ศูนย์พฒันา กองการ
เด็กเล็กศูนย์พฒันาเด็กเล็กของ อบต. และ เด็กเล็ก ศึกษาฯ
นกัเรียนสังกดัส านกัคณะกรรมการศึกษา โรงเรียน
ขั นพื นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล

8 ค่าครุภณัฑ์
 - ค่าเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซื อเคร่ืองปรับอากาศ 153,000      ศพด. กองการ
แบบแขวน แบบแยกส่วน แบบแขวน (ติดตั งภายใน ศึกษาฯ

อาคาร ศพด.) จ านวน 5 เคร่ือง ๆ ละ
30,600 บาท
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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.

 - ค่าจัดซื อเคร่ืองคอมพวิเตอร์ All In One เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซื อเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 17,000        อบต. กองการ
ส าหรับงานส านกังาน All In One ส าหรับงานส านกังาน จ านวน ศึกษาฯ

1 เคร่ือง ๆ ละ 17,000 บาท
 - ค่าจัดซื อเคร่ืองพมิพ ์Multifunction เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซื อเคร่ืองพมิพ์ 8,000          อบต. กองการ
แบบฉีดหมกึพร้อมติดตั งถังหมกึพมิพ์ Multifunction  แบบฉีดหมกึพร้อมติดตั ง ศึกษาฯ

ถังหมกึพมิพ ์(Ink Tank Printer)
จ านวน 1 เคร่ือง

9 โครงการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ 65,000        อบต. กองการ
จัดงานวันเด็กแหง่ชาติของ อบต. เช่น ค่าเช่า ศึกษาฯ
เวท ีค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าเช่าเต้นท ์ค่าปา้ยฯ
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าของรางวัลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

10 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการฯ 8,000          ศพด. กองการ
สถานที่ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ เช่น ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าบตัรผ่าน- ศึกษาฯ
ส าหรับเด็กเล็ก ศพด.อบต. ประตู และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

11 อดุหนนุโครงการอาหารกลางวันให้ เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็ก 1,448,000    รร.บ้านหนุก กองการ
โรงเรียนในเขตพื นที่รับผิดชอบ นกัเรียนในโรงเรียนสังกดั สพฐ. ระดับชั น รร.บ้าน- ศึกษาฯ

อนบุาล-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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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 ค่าตอบแทนพนกังาน  ลูกจ้าง เพื่อเปน็ค่าตอบแทนการปฏบิติังานของ 481,400      อบต. ส านกัปลัด
สวัสดิการต่าง ๆ และเงินประโยชน์ พนกังานส่วนต าบลและลูกจ้าง
ตอบแทนอื่นส าหรับพนกังานส่วน-
ต าบล (โบนสั)

2 โครงการปอ้งกนัและแกไ้ข เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการฯ 18,000        อบต. ส านกัปลัด
ปญัหายาเสพติด โดยฝึกอบรมใหค้วามรู้แกป่ระชาชน เยาวชน

เช่น ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร-
กลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าปา้ยฯ
ค่าวัสดุ อปุกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3 ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น 50,000        อบต. ส านกัปลัด
ค่าจ้างเหมาในการส ารวจข้อมลูจ านวนสุนขั
และแมว ฯ  ค่าจ้างฉีดพน่หมอกควัน และ
ค่าจ้างเหมาอื่นที่เกี่ยวข้อง

4 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ 30,000        อบต. ส านกัปลัด
แพทย์ของ อบต. เช่น ยา เวชภณัฑ์ น  ายา
ต่าง ๆ วัสดุอปุกรณ์ส าหรับการแพทย์และ
ปฐมพยาบาล เคมภีณัฑ์ น  ายาพน่หมอกควัน
ก าจัดยุงลาย ทรายอะเบท ไซริงค์ เข็มฉีดยา
ยาคุมก าเนดิสุนขัและแมว ฯลฯ

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563
หมายเหตุหมู่

ท่ี
บ้าน

งบประมาณโครงการ/กิจกรรม

สถานท่ี
ด าเนินการ



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 โครงการควบคุมและปอ้งกนั เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการฯ 120,000      ทกุหมู่บา้น 1- ส านกัปลัด
โรคไข้เลือดออก เช่น ค่าน  ามนัส าหรับฉีดพน่หมอกควัน ค่าปา้ย 15

ค่าจ้างเหมาฉีดพน่หมอกควัน และอื่น ๆ
6 โครงการควบคุมและปอ้งกนัโรคพษิสุนขับา้ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการฯ 50,000        ทกุหมู่บา้น 1- ส านกัปลัด

เพื่อสนองพระปณิธานศาสตราจารย์ 15
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟา้จุฬาภรณ์ฯ
เช่น ค่าวัคซันปอ้งกนัโรคพษิสุนขับา้ ค่าไซริงค์
ค่าเข็มฉีดยา และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

7 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม 10,000        อบต. ส านกัปลัด
ทรัพย์สินประเภทวัสดุ ครุภณัฑ์ ของ อบต.
เช่น เคร่ืองพน่หมอกควัน และทรัพย์สินอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

8 ค่าวัสดุ
 - วัสดุไฟฟา้และวิทยุ เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุไฟฟา้และวิทยุ เช่น 3,000          อบต. ส านกัปลัด

แบตเตอร่ี ฟวิส์ สายไฟ ฯลฯ
 - วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 30,000        อบต. ส านกัปลัด

ส าหรับเคร่ืองพน่หมอกควัน ฯลฯ
9 โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่สมเด็จ- เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการฯ 120,000       6 หมู่บา้น ส านกัปลัด

พระเจ้านอ้งนางเธอ เจ้าฟา้จุฬาภรณ- ตรวจสุขภาพเคล่ือนที่สมเด็จพระเจ้านอ้งนาง
วลัยลักษณ์อคัรราชกมุารีฯ เธอ เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์อคัรราชกมุารีฯ

เช่น ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร-
กลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าปา้ย ฯลฯ

10 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการฯ 20,000        ทกุหมู่บา้น ส านกัปลัด
การบริหารจัดการธนาคารขยะชุมชน เช่น ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร-

กลางวัน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563
หมายเหตุหมู่

ท่ี
บ้าน

งบประมาณโครงการ/กิจกรรม

สถานท่ี
ด าเนินการ



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.

11 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ 60,000        3 หมู่บา้น ส านกัปลัด
อนามยัแมแ่ละเด็ก ของสมเด็จพระกนษิฐา ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามยัแม่
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และเด็ก ของสมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เช่น
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร-
กลางวัน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

12 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ 120,000      6 หมู่บา้น ส านกัปลัด
ต้านภยัมะเร็งเต้านม สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั

มะเร็งเต้านม เช่น ค่าอาหรว่างและเคร่ืองด่ืม
ค่าอาหารกลางวันและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563
หมายเหตุหมู่

ท่ี
บ้าน

งบประมาณโครงการ/กิจกรรม

สถานท่ี
ด าเนินการ



22 แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
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 โครงการพฒันาฟื้นฟสูมรรถภาพส าหรับ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการฯ 12,000        อบต. ส านกัปลัด
ผู้พกิาร โดยการฝึกอบรมใหค้วามรู้แกผู้่พกิาร เช่น

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร-
กลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าปา้ยฯ
ค่าวัสดุ อปุกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563
หมายเหตุหมู่

ท่ี
บ้าน

งบประมาณโครงการ/กิจกรรม

สถานท่ี
ด าเนินการ



23 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 ค่าตอบแทนพนกังาน  ลูกจ้าง เพื่อเปน็ค่าตอบแทนการปฏบิติังานของ 1,459,700    อบต. กองช่าง
สวัสดิการต่าง ๆ และเงินประโยชน์ พนกังานส่วนต าบลและลูกจ้าง  และคณะ-
ตอบแทนอื่นส าหรับพนกังานส่วน- กรรมการด าเนนิการซื อหรือการจ้าง  คณะ-
ต าบล (โบนสั) กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน

กอ่สร้าง
2 ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น 110,000      อบต. กองช่าง

ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเย็บหนงัสือหรือ
เข้าปกหนงัสือ ค่าระวางบรรทกุ ค่าเช่า-
ทรัพย์สิน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น 300,000      อบต. กองช่าง
งานส ารวจ ออกแบบ งานควบคุมการกอ่สร้าง
และค่าจ้างเหมาบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง

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

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563
หมายเหตุหมู่

ท่ี
บ้าน

งบประมาณโครงการ/กิจกรรม

สถานท่ี
ด าเนินการ



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.

5 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม 40,000        อบต. กองช่าง
ทรัพย์สินประเภทวัสดุ ครุภณัฑ์ ของ อบต.
เช่น เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองคอมพวิเตอร์
รถยนต์ โต๊ะ เกา้อี  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม 350,000      ทกุหมู่บา้น 1- กองช่าง
ทรัพย์สินประเภทวัสดุ ครุภณัฑ์ ที่ดินและ 15
ส่ิงกอ่สร้างของ อบต. เช่น กล้องวัดระดับ
ไฟฟา้ ถนน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

6 ค่าวัสดุ เพื่อจ่ายเปน็ค่าซื อ จ้างหรือท าเองซ่ึงวัสดุ
ส่ิงของ เคร่ืองใช้ส านกังานต่าง ๆ เช่น แฟม้

 - วัสดุส านกังาน กระดาษ เคร่ืองขียน แบบพมิพ ์ฯลฯ 30,000        อบต. กองช่าง
 - วัสดุไฟฟา้และวิทยุ เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุไฟฟา้และวิทยุ เช่น ฟวิส์ 60,000        อบต. กองช่าง

หลอดไฟฟา้ ปล๊ักไฟ สายไฟฟา้ และวัสดุอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

 - วัสดุกอ่สร้าง เพื่อจ่ายเปน็ค่าซื อวัสดุกอ่สร้าง เช่น ไม ้ ทอ่ 400,000      อบต. กองช่าง
ปนูซีเมนต์  กระเบื อง  สังกะสี  ตะป ู หนิคลุก
ตลับเมตร  ยางมะตอยส าเร็จรูป ฯลฯ

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

 - วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 20,000        อบต. กองช่าง
ส าหรับรถกระเช้า รถจักรยานยนต์
เล่ือยโซ่ยนต์ ฯลฯ
เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 250,000      อบต. กองช่าง
ส าหรับรถยนต์ เคร่ืองจักรกล และอื่น ๆ ที่
อบต. ขอรับการสนบัสนนุจากหนว่ยงานอื่น
เพื่อมาปฏบิติังานในพื นที่ อบต.

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563
หมายเหตุหมู่

ท่ี
บ้าน

งบประมาณโครงการ/กิจกรรม

สถานท่ี
ด าเนินการ



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.

 - วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุการเกษตร เช่น พนัธุพ์ชื 5,000          อบต. กองช่าง
ดิน ปุ๋ย มดี จอบ เสียม ฯลฯ

 - วัสดุคอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซื อ จ้างท าซ่ึงวัสดุอปุกรณ์ 10,000        อบต. กองช่าง
คอมพวิเตอร์ เช่น หมกึ หวัพมิพ ์โปรแกรม
แผ่นดิสก ์เมาส์ แผ่นซีดี ฯลฯ

7 ค่าไฟฟา้ เพื่อจ่ายเปน็ค่าไฟฟา้ส าหรับที่ท าการ ค่า 95,000        อบต. กองช่าง
ไฟฟา้สาธารณะส่วนที่เกนิสิทธิ ์และส่ิงปลูก
สร้างอื่นที่อยู่ในการควบคุมของ อบต.

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

9 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเปน็ค่าบริการส่ือสารโทรคมนาคม 20,000        อบต. กองช่าง
เช่น ค่าโทรภาพ ค่าวิทยุส่ือสาร ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกบัการใช้ระบบอนิเทอร์เนต็ ค่าบริการ
ปรับปรุงและส ารองข้อมลู ค่าโดเมนเนม ฯลฯ

10 ค่าครุภณัฑ์
 - ค่าจัดซื อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซื อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 11,000        อบต. กองช่าง

จ านวน 2 หลัง ๆ ละ 5,500 บาท
 - ค่าจัดซื อเทปวัดระยะ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซื อเทปวัดระยะทาง 10,000        อบต. กองช่าง

จ านวน 2 อนั ๆ ละ 5,000 บาท
 - ค่าจัดซื อไมส้ต๊าฟ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซื อไมส้ต๊าฟอลูมเินยีม 5,000          อบต. กองช่าง

แบบชัก จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 5,000 บาท
 - ค่าจัดซื อเคร่ืองพมิพ ์Multifunction เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซื อเคร่ืองพมิพ ์ 8,000          อบต. กองช่าง
แบบฉีดหมกึพร้อมติดตั งถังหมกึพมิพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึพร้อมติดตั ง

ถังหมกึพมิพ ์(Ink Tank Printer) จ านวน
1 เคร่ือง ๆ ละ 8,000 บาท

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563
หมายเหตุหมู่

ท่ี
บ้าน

งบประมาณโครงการ/กิจกรรม

สถานท่ี
ด าเนินการ



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.

 - ค่าจัดซื อเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมกึ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซื อเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมกึ 6,300          อบต. กองช่าง
(Inkjet Printer) (Inkjet Printer)  ส าหรับกระดาษขนาด A3

จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 6,300 บาท
11 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เร่ิมจากจุดสิ นสุดโครงการช่วงที่ 1 138,000      ขาม 1 กองช่าง

ภายในหมู่บา้นขาม หมู่ที่ 1 ในข้อบญัญัติงบประมาณฯ ป ี2562 
ไปทางทศิใต้ ถึงคลองระบายน  าหว้ยร่วม
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 59 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื นที่กอ่สร้างไมน่อ้ยกว่า
236 ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางลูกรัง ขนาด
กว้าง 0.50 ม. หนา 0.15 ม. ทั งสองข้าง

12 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุกบดอดัแนน่  - เร่ิมจากข้างบ้านเลขที่ 371 บ้านนายวิสูตร 211,000      สะแกราษฎร์ 3 กองช่าง
ภายในหมู่บา้นสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 ยอดอาหาร ไปทางทิศตะวันออก ขนาดกว้าง 

2.50 ม. ยาว 440 ม.หนา 0.15 ม. หรือพื นที่

ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,100 ตร.ม. เกล่ียตกแต่ง

ให้เรียบร้อยพร้อมบดอัดแน่น

13 โครงการกอ่สร้างรางระบายน  า คสล.  - เร่ิมจากข้างศาลาพอ่ทอง แมท่มิ 166,000      หนกุ 4 กองช่าง
ภายในหมู่บา้นหนกุ หมู่ที่ 4 มุ่งพนูกลาง ไปทางทศิเหนอื ชนดิ ก-30 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร  ยาว 72 เมตร 
ลึก 0.30 เมตร

14 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เร่ิมจากจุดสิ นสุดโครงการในข้อบญัญัติ 222,000      นามาบ 5 กองช่าง
ภายในหมู่บา้นนามาบ หมู่ที่ 5 งบประมาณฯ ป ี2562 ไปทางทศิใต้

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 95.00 เมตร
หนา 0.15 ม. หรือพื นที่กอ่สร้างไมน่อ้ยกว่า
380 ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางลูกรัง ขนาด
กว้าง 0.50 ม. หนา 0.15 ม. ทั งสองข้าง

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563
หมายเหตุหมู่

ท่ี
บ้าน

งบประมาณโครงการ/กิจกรรม

สถานท่ี
ด าเนินการ



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.

15 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุกบดอดัแนน่  - เร่ิมจากสามแยกข้างวัดบา้นหนกุด้านทศิใต้ 199,000      ด่านช้าง 6 กองช่าง
ภายในหมู่บา้นด่านช้าง หมู่ที่ 6 (ถนนเรียบเหมอืงวัดบา้นหนกุ) ไปทางทศิ

เหนอื ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 350 ม.
หนา 0.15 ม. หรือพื นที่กอ่สร้างไมน่อ้ยกว่า
1,050 ม. เกล่ียตกแต่งใหเ้รียบร้อย
พร้อมบดอดัแนน่

16 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุกบดอดัแนน่  - เร่ิมจากข้างสระน  าโคกหนองตะคร้อ ไปทาง 301,000 โนนหญ้าคา 7 กองช่าง
ภายในหมู่บา้นโนนหญ้าคา หมู่ที่ 7 ทศิตะวันตก ถึงสามแยกที่สาธารณประโยชน์

ของหมู่บา้น ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว
400 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื นที่กอ่สร้าง
ไมน่อ้ยกว่า 1,600 ตร.ม. เกล่ียตกแต่ง
ใหเ้รียบร้อยพร้อมบดอดัแนน่

17 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุกบดอดัแนน่  - เร่ิมจากจุดสิ นสุดโครงการในข้อบญัญัติ 264,000      หว้ยฉลุง 8 กองช่าง
ภายในหมู่บา้นหว้ยฉลุง หมู่ที่ 8 งบประมาณฯ ป ี2562 ไปทางทศิใต้

ขนาดกว้าง 3.5 ม. ยาว 400 ม. หนาเฉล่ีย
0.15 ม. หรือพื นที่กอ่สร้างไมน่อ้ยกว่า
1,400 ตร.ม. เกล่ียตกแต่งใหเ้รียบร้อย
พร้อมบดอดัแนน่

18 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุกบดอดัแนน่  - เร่ิมจากจุดสิ นสุดโครงการในข้อบญัญัติ 265,000      คู 9 กองช่าง
ภายในหมู่บา้นคู หมู่ที่ 9 งบประมาณฯ ป ี2562 ไปทางทศิใต้

ถึงสามแยกถนนลูกรัง (ล าคลองสาธารณะ)
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 352 ม.
หนา 0.15 ม. หรือพื นที่กอ่สร้างไมน่อ้ยกว่า
1,408 ตร.ม. เกล่ียตกแต่งใหเ้รียบร้อย
พร้อมบดอดัแนน่

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563
หมายเหตุหมู่

ท่ี
บ้าน

งบประมาณโครงการ/กิจกรรม

สถานท่ี
ด าเนินการ



28 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 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุกบดอดัแนน่  - เร่ิมจากข้างบ้านเลขที่ 71 บ้านนายแสง 211,000      บลุะกอ 10 กองช่าง
ภายในหมู่บา้นบลุะกอ หมู่ที่ 10 หวังกลุ่มกลาง ไปทางทิศใต้  ขนาดกว้าง 3.50 ม.

ยาว 320 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือพื นที่

ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,120 ตร.ม. เกล่ียตกแต่ง

ให้เรียบร้อยพร้อมบดอัดแน่น

20 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุกบดอดัแนน่  - เร่ิมจากจุดสิ นสุดโครงการในข้อบญัญัติ 281,000      หนองจาน 11 กองช่าง
ภายในหมู่บา้นหนองจาน หมู่ที่ 11 งบประมาณฯ ป ี2562 ไปทางทศิเหนอื

ถึงฝายโกรกงูเขียว กว้าง 3.50 ม. 
ยาว 425 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 
หรือพื นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,487.50 ตร.ม.

เกล่ียตกแต่งใหเ้รียบร้อยพร้อมบดอดัแนน่
21 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังบดอดัแนน่  - เร่ิมจากข้างประปาหมู่บา้นโนนแจง 167,000      โนนแจง 12 กองช่าง

ภายในหมู่บา้นโนนแจง หมู่ที่ 12 (ฝ่ังทศิตะวันออกของบงึหนองโปง่) ไปทาง
ทศิเหนอื ถึงข้างที่ดินนายอทิธิ ยังกลาง
กว้าง 4.00 ม. ยาว 450 ม.หนา 0.15 ม. 
หรือพื นที่กอ่สร้างไมน่อ้ยกว่า 1,800 ตร.ม.
เกล่ียตกแต่งใหเ้รียบร้อยพร้อมบดอดัแนน่

22 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุกบดอดัแนน่  - เร่ิมจากข้างที่ดินนายวิชิต วาดโคกสูง 226,000      หนองมะค่า 13 กองช่าง
ภายในหมู่บา้นหนองมะค่า หมู่ที่ 13 ไปทางทศิตะวันออก ขนาดกว้าง 4.00 ม.

ยาว 300 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
หรือพื นที่กอ่สร้างไมน่อ้ยกว่า 1,200 ตร.ม.
เกล่ียตกแต่งใหเ้รียบร้อยพร้อมบดอดัแนน่

23 โครงการกอ่สร้างรางระบายน  า คสล.  - เร่ิมจากข้างบ้านเลขที่ 130 บ้านนางวนาลี 92,000        ริมบงึ 14 กองช่าง
ภายในหมู่บา้นริมบงึ หมู่ที่ 14 ยังกลาง ไปทางทิศตะวันตก ถึงข้างบ้านเลขที่ 50

บ้านนายบุญช่วย หวังหมู่กลาง ชนิด ก-30

ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 40 ม. ลึก 0.30 ม.

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563
หมายเหตุ

บ้าน
งบประมาณโครงการ/กิจกรรม

สถานท่ี
ด าเนินการ

หมู่
ท่ี



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.

24 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ภายในหมู่บา้น  - เร่ิมจากจุดสิ นสุดโครงการในข้อบญัญัติ 66,000        ริมบงึ 14 กองช่าง
ริมบงึ หมู่ที่ 14 งบประมาณฯ ป ี2562 ไปทางทศิตะวันออก

ถึงข้างบา้นเลขที่ 8 บา้นนายประสิทธิ์
ขันกลาง ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 39 ม.
หนา 0.15 ม. หรือพื นที่กอ่สร้างไมน่อ้ยกว่า
117 ตร.ม. 

25 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ภายในหมู่บา้น  - เร่ิมจากจุดสิ นสุดโครงการในข้อบญัญัติ 157,000      โนนสะอาด 15 กองช่าง
โนนสะอาด หมู่ที่ 15 งบประมาณฯ ป ี2562 ไปทางทศิเหนอื

ถึงข้างบา้นเลขที่ 174 บา้นนายทรงเคร่ือง
มุ่งพงิกลาง  ขนาดกว้าง 4.00 ม.
ยาว 67 ม.  หนา 0.15 ม.
หรือพื นที่กอ่สร้างไมน่อ้ยกว่า 268 ตร.ม.
พร้อมลงไหล่ทางลูกรัง กว้าง 0.50 ม.
หนา 0.15 ม. ทั งสองข้างทาง

26 โครงการขยายเขตระบบจ าหนา่ยไฟฟา้  - เร่ิมจากทางแยกข้างที่ดินนางศิริลักษณ์ 59,500        สันติสุข 2 กองช่าง
แรงต่ าภายในหมู่บา้นสันติสุข หมู่ที่ 2 วรากลาง ไปทางทศิตะวันตก ถึงข้างบา้น

เลขที่ 446 บา้นนายศุภชัย จารึกกลาง
ระยะทาง 190 เมตร

27 ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) เพื่อจ่ายเปน็ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ 10,000        อบต. กองช่าง
(ค่า k) ใหแ้กผู้่ประกอบอาชีพงานกอ่สร้าง
ที่ท าสัญญาแบบปรับราคาได้ กบั อบต.

หมายเหตุ
พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563

บ้าน
งบประมาณโครงการ/กิจกรรม

สถานท่ี
ด าเนินการ

หมู่
ท่ี



30 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 โครงการฝึกอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการฯ 18,000        ทกุหมู่บา้น 1- ส านกัปลัด
ใหแ้กก่ลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ เยาวชน และ 15
ประชาชนทั่วไป ในเขต อบต.

2 โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรี เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนนิการโครงการฯ เพื่อ 20,000        ทกุหมู่บา้น 1- ส านกัปลัด
สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสตรี และ 15
ส่งเสริมบทบาทสตรีในการพฒันาชุมชน

3 โครงการส่งเสริมเศรษฐกจิพอเพยีง เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนบัสนนุ 15,000        อบต. ส านกัปลัด
เลี ยงชีพอย่างยั่งยืน การด าเนนิงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง ในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน
4 โครงการ อบต.หว่งใยใส่ใจผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการฯ 20,000        ทกุหมู่บา้น 1- ส านกัปลัด

โดยการฝึกอบรมใหค้วามรู้แกผู้่สูงอายุ ด้าน 15
การดูแลสุขภาพร่างกาย การพฒันาจิตใจ 
และด้านการอยู่ร่วมกนัภายใต้สังคมผู้สูงอายุ
และครอบครัว

5 โครงการอบรมใหค้วามรู้และเสริมสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการฯ เช่น ค่าอาหารว่าง 25,000        ทกุหมู่บา้น 1- ส านกัปลัด
ความเข้าใจในการจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น และเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้ายฯ 15

ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
พ.ศ. 2563พ.ศ.2562

งบประมาณโครงการ/กิจกรรม

สถานท่ี
ด าเนินการ

บ้าน
หมู่
ท่ี



31 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 โครงการจัดการแข่งขันกฬีา เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการฯ 70,000        อบต. กองการ

ต้านยาเสพติด เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าเงิน- ศึกษาฯ
รางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2 โครงการแข่งขันกฬีา ศพด. สัมพนัธ์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการฯ 5,000          ศพด. กองการ
อ.ขามสะแกแสง เช่น ค่าเบี ยเลี ยงฯ ค่ายานพาหนะ ฯลฯ ศึกษาฯ

3 โครงการส่งทมีนกักฬีา เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการฯ 35,000        อบต. กองการ
เข้าร่วมการแข่งขันกฬีา เช่น ค่าเสื อกีฬา ค่าเบี ยเลี ยงเดินทางไปราชการ ศึกษาฯ

ค่าวัสดุและอปุกรณ์กฬีาที่ใช้ในการฝึกซ้อม
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

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

ทางการเกษตร ค่าจ้างเหมาตกแต่งริ วขบวนฯ
ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ์ ค่าเช่ารถ ค่าเช่า -
เคร่ืองเสียง ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมผู้ร่วมงาน
ค่าน  าด่ืมน  าแข็ง  ค่าวัสดุ อปุกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

5 โครงการส่งเสริมการอนรัุกษศิ์ลป- เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการฯ 20,000        อบต. กองการ
วัฒนธรรมและการเผยแพร่การแสดง ใหแ้กเ่ด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เช่น ศึกษาฯ
พื นบา้น ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ อปุกรณ์

และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563

หมู่
ท่ี

บ้าน
งบประมาณโครงการ/กิจกรรม

สถานท่ี
ด าเนินการ



32 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 โครงการอนรัุกษพ์นัธุกรรมพชื อนัเนื่อง- เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการฯ 20,000        อบต. ส านกัปลัด
มาจากพระราชด าริ สมเด็จพระกนษิฐา เช่น ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร-
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กลางวัน ค่าปา้ยโครงการ ค่าวัสดุ อปุกรณ์
สยามบรมราชกมุารี และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2 วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุการเกษตร เช่น พนัธุพ์ชื 10,000        อบต. ส านกัปลัด
พนัธุสั์ตว์ ดิน ปุ๋ย มดี กรรไกร จอบ เสียม
ฯลฯ

3 โครงการส่งเสริมการอนรัุกษ์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการฯ 15,000        อบต. ส านกัปลัด
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อแกไ้ขปญัหาภาวะโลกร้อนในเขต อบต.

ด้วยการปลูกต้นไม ้หญ้าแฝก เช่น ค่าอาหาร-
กลางวัน ค่าปา้ยโครงการ ค่าวัสดุ อปุกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563

หมู่
ท่ี

บ้าน
งบประมาณโครงการ/กิจกรรม

สถานท่ี
ด าเนินการ



33 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 เงินสมทบกองทนุประกนัสังคม เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบกองทนุประกนัสังคม 122,000      อบต. กองคลัง
ของพนกังานจ้าง ในอตัราร้อยละ 5 ตาม
ประกาศ ก.อบต.

2 เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน 5,000          อบต. กองคลัง
ตาม พรบ.เงินทดแทน  เพื่อใหค้วามคุ้มครอง
แกลู่กจ้างที่ประสพอนัตราย เจ็บปว่ย ตาย
หรือสูญหายฯ โดยค านวณในอตัราร้อยละ 
0.2 ของค่าจ้างทั งปี

3 เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเปน็เงินเบี ยยังชีพผู้สูงอายุ ในพื นที่ 10,700,000  ทกุหมู่บา้น 1- ส านกัปลัด
อบต. โดยจ่ายใหใ้นอตัราแบบขั นบนัได/เดือน 15

4 เบี ยยังชีพผู้พกิาร เพื่อจ่ายเปน็เงินเบี ยยังชีพผู้พกิาร ในพื นที่ 3,446,400    ผู้พกิาร 1- ส านกัปลัด
อบต. โดยจ่ายใหร้ายละ 800 บาท/เดือน 15

5 เบี ยยังชีพผู้ปว่ยโรคเอดส์ เพื่อจ่ายเปน็เงินส าหรับสนบัสนนุการ 12,000        ผู้ปว่ย 2, ส านกัปลัด
สงเคราะหเ์บี ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ในพื นที่ อบต โรคเอดส์ 11
โดยจ่ายใหร้ายละ 500 บาท/เดือน 12

6 เงินส ารองจ่าย เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มสีาธารณภยัเกดิขึ น 969,700      ทกุหมู่บา้น 1- ส านกัปลัด
หรือบรรเทาปญัหาความเดือดร้อนใหแ้ก่ 15
ประชาชนส่วนรวมในเขต อบต.

7 เงินสมทบกองทนุหลักประกนัสุขภาพ เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบกองทนุหลักประกนั 160,000      อบต. ส านกัปลัด
ในระดับทอ้งถิ่นหรือพื นที่ สุขภาพในระดับทอ้งถิ่นหรือพื นที่ อบต.

หมายเหตุ
พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563

หมู่
ท่ี

บ้าน
งบประมาณโครงการ/กิจกรรม

สถานท่ี
ด าเนินการ



34 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.

8 เงินสมทบกองทนุบ าเหนจ็บ านาญ เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบกองทนุบ าเหนจ็ 209,000      อบต. กองคลัง
ข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น (กบท.) บ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น (กบท.)

9 เงินค่าท าขวัญพนกังานและลูกจ้าง เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าท าขวัญ กรณีพนกังาน 5,000          อบต. กองคลัง
ลูกจ้างประจ า พนกังานจ้าง บาดเจ็บหรือ
ประสบอนัตราย ขณะปฏบิติัราชการ

หมายเหตุ
พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563

หมู่
ท่ี

บ้าน
งบประมาณโครงการ/กิจกรรม

สถานท่ี
ด าเนินการ



แบบ ผด 01

โครงการท่ีหน่วยงานอ่ืนด าเนินการในพ้ืนท่ี  อบต.

จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ  หน่วยงาน

ท่ีด าเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณท้ังหมด  ท่ีรับผิดชอบ

 - 2 50  -  -  สภ.
 ขามสะแกแสง

 - 2 50   -  -  เกษตรอ าเภอ
  ขามสะแกแสง

รวมท้ังส้ิน 4 100  -  -

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา  

แผนงาน



35

ส ำหรับหน่วยงำนอ่ืนด ำเนินกำรในพ้ืนท่ี อบต .ขำมสะแกแสง

ล ำดับ หน่วย
ที่ รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำร

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 โครงการ 1 ต ารวจ 1 โรงเรียน ข้าราชการต ารวนประสาน  - รร.ขาม- สภ.ขาม-
โรงเรีนร่วมกิจกรรมกับ สะแกแสง สะแกแสง

ทางโรงเรียน บ้านคู
บ้านหนุก
หนองจาน
หญ้าคา-
โนนแจง

2 โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้าน ข้าราชการต ารวจเข้า  - รร.บ้านคู สภ.ขาม-
การใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ท าการสอนในโรงเรียน บ้านหนุก สะแกแสง

หนองจาน
หญ้าคา-
โนนแจง
(นักเรียน
ชั้น ป.5
เท่านั้น)

3 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศพก.  - จัดฝึกอบรม  - ด่านข้าง 6 เกษตร
เครือข่าย  - การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ อ าเภอ

4 การส่งเสริมการท าเกษตรแบบ  - จัดฝึกอบรม  - โนนสะอาด 4,5,15 เกษตร
แปลงใหญ่  - สนับสนุนปัจจัยการผลิต หนุก,นามาบ อ าเภอ

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ .ศ. 2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขำมสะแกแสง  อ ำเภอขำมสะแกแสง  จังหวัดนครรำชสีมำ

สถำนท่ีด ำเนินกำร
โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ

บ้ำน หมู่ท่ี
หมำยเหตุ

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563
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