
แบบ ผด 01

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ  หน่วยงำน

ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด  ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศำสตร์ท่ี 4  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี

 - แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 13 14.13 13,421,250      33.10 ส ำนักปลัด/กองคลัง

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต

 - แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 6 6.52            439,500 1.08 ส ำนักปลัด

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ประเพณีและวัฒนธรรม

 - แผนงำนกำรศึกษำ 11 11.96         4,115,650 10.15 กองกำรศึกษำฯ

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต

 - แผนงำนสำธำรณสุข 9 9.78            711,000 1.75 ส ำนักปลัด
 - แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 1 1.09              12,000 0.03 ส ำนักปลัด
ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

 - แผนงำนเคหะและชุมชน 29 31.52 6,513,700.00   16.06 กองช่ำง

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ

 - แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 6 6.52 108,000.00      0.27 ส ำนักปลัด

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2562

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 6 6.52 445,000.00      1.10 กองกำรศึกษำฯ

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 ยุทธศำสตร์กำรอนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ-

                   และส่ิงแวดล้อม

 - แผนงำนกำรเกษตร 3 3.26 45,000.00        0.11 ส ำนักปลัด

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต

 - งบกลำง 8 8.70 14,738,900.00 36.35 ส ำนักปลัด

กองคลัง

รวมท้ังส้ิน 92 100 40,550,000     100



แบบ ผด.01

โครงการท่ีหน่วยงานอ่ืนด าเนินการในพ้ืนท่ี อบต.

จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ  หน่วยงาน
ท่ีด าเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณท้ังหมด  ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
 - แผนงานเคหะและชุมชน 1 50.00 6,480,000    100                   จ.นม.

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

 - แผนงานสาธารณสุข 1 50.00   -  - สภ.

ขามสะแกแสง
รวมท้ังส้ิน 2 100                 6,480,000    

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา  

แผนงาน



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 9,958,320    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 25,000        อบต. ส านกัปลัด
คณะบคุคล คณะบคุคลที่ไปนเิทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม กองคลัง

หรือทศันศึกษาดูงาน
4 ค่าเลี ยงรับรองในการประชุมสภา เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืมต่าง ๆ 20,000        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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ท่ี



2 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 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

บ้าน
หมู่
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ



3 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

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562
หมู่
ท่ี

หมายเหตุ
บ้าน



4 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 โครงการจัดหาครุภณัฑ์เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพในการปฏบิติังาน
 - เกา้อี บนุวม เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซื อเกา้อี บนุวม จ านวน 60 28,800        อบต. ส านกัปลัด

ตัว ๆ ละ 480 บาท
 - ปั๊มน  า เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซื อปั๊มน  า จ านวน 1 เคร่ือง 6,630          อบต. ส านกัปลัด

เคร่ืองละ 6,630 บาท
 - ตู้เหล็กแบบ 2 บาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซื อตู้เหล็กแบบ 2 บาน 22,000        อบต. กองคลัง

จ านวน 4 หลัง ๆ ละ 5,500 บาท

 - ตู้เหล็ก 3 ลิ นชัก เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซื อตู้เหล็ก แบบ 3 ลิ นชัก 5,000          อบต. กองคลัง
จ านวน 1 หลัง ๆ ละ 5,000 บาท
จ านวน 1 เคร่ือง

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

การท างานใหม้ปีระสิทธิภาพยิ่งขึ น

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ท่ี



5 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

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ท่ี



6 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 โครงการจัดหาวัสดุอปุกรณ์ เคร่ืองมอื
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏบิติังาน
 - วัสดุกอ่สร้าง เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุกอ่สร้าง เช่น ไม ้ทอ่ ปนู- 15,000        ศูนย์ อปพร. ส านกัปลัด

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

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ท่ี



7 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 1,197,000    อบต. กองการ
สวัสดิการต่าง ๆ และเงินประโยชนต์อบ พนกังานส่วนต าบลและลูกจ้าง ศึกษาฯ
แทนอื่นส าหรับพนกังานส่วนต าบล (โบนสั)

2 ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น 115,000      อบต. กองการ
ค่าจ้างผู้ดูแลเด็กประจ าศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ศึกษาฯ
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเย็บหนงัสือ หรือ
เข้าปกหนงัสือ ค่าระวางบรรทกุ ฯลฯ

3 ค่ารับรองในการต้อนรับบคุคลหรือ เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ของขวัญ 2,000          อบต. กองการ
คณะบคุคล ค่าใช้จ่ายอื่นซ่ึงจ าเปน็ต้องจ่ายที่เกี่ยวกบัการ ศึกษาฯ

รับรอง เพื่อเปน็ค่ารับรอง ฯ
4 ค่าเลี ยงรับรองในการประชุม เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืมต่าง ๆ 2,000          อบต. กองการ

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

รวม 245 วัน ศึกษาฯ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562
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.

 - 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

 - 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

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

8 โครงการจัดหาวัสดุอปุกรณ์ เคร่ืองมอื เพื่อจ่ายเปน็ค่าซื อ จ้างหรือท าเองซ่ึงวัสดุ 30,000        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 ไมโครโฟน ศึกษาฯ
แบตเตอร่ีวิทยุส่ือสาร ฯลฯ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ท่ี



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.

 - ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว 23,000        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

ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับ 801,100      ศูนย์พฒันา กองการ
เด็กเล็กศูนย์พฒันาเด็กเล็กของ อบต. และ เด็กเล็ก ศึกษาฯ
นกัเรียนสังกดัส านกัคณะกรรมการศึกษา โรงเรียน
ขั นพื นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล

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

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ

บ้าน
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.

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

11 อดุหนนุโครงการอาหารกลางวันให้ เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็ก 1,532,000    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

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ท่ี



11 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 ค่าตอบแทนพนกังาน  ลูกจ้าง เพื่อเปน็ค่าตอบแทนการปฏบิติังานของ 159,500       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 10,500        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

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ท่ี



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.

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 10,000        อบต. ส านกัปลัด

ส าหรับเคร่ืองพน่หมอกควัน ฯลฯ
9 อดุหนนุคณะกรรมการหมู่บา้นส าหรับ เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุใหแ้กค่ณะกรรมการ

การด าเนนิงานตามแนวทางโครงการ หมู่บา้นละ 3 โครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข
 - คณะกรรมการหมู่บา้นขาม หมู่ที่ 1 (1) โครงการควบคุมและป้องกนัโรคขาดสารไอโอดีน 20,000        ขาม 1 ส านกัปลัด

(2) โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่
(3) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า

    ต้านภัยมะเร็งเต้านม

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562
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.

 - คณะกรรมการหมู่บา้นสันติสุข หมู่ที่ 2 (1) โครงการควบคุมและป้องกนัโรคขาดสารไอโอดีน 20,000        สันติสุข 2 ส านกัปลัด
(2) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า

    ต้านภัยมะเร็งเต้านม

(3) โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่
 - คณะกรรมการหมู่บา้นสะแกราษฎร์ (1) โครงการควบคุมและป้องกนัโรคขาดสารไอโอดีน 20,000 สะแกราษฎร์ 3 ส านกัปลัด
หมู่ที่ 3 (2) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า

    ต้านภัยมะเร็งเต้านม

(3) โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
     อนามยัแมแ่ละเด็ก

 - คณะกรรมการหมู่บา้นหนกุ หมู่ที่ 4 (1) โครงการควบคุมและป้องกนัโรคขาดสารไอโอดีน 20,000 หนกุ 4 ส านกัปลัด
(2) โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่
(3) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า

    ต้านภัยมะเร็งเต้านม
 - คณะกรรมการหมู่บา้นนามาบ หมู่ที่ 5 (1) โครงการควบคุมและป้องกนัโรคขาดสารไอโอดีน 20,000 นามาบ 5 ส านกัปลัด

(2) โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่
(3) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า

    ต้านภัยมะเร็งเต้านม
 - คณะกรรมการหมู่บา้นด่านช้าง หมู่ที่ 6 (1) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า 20,000 ด่านช้าง 6 ส านกัปลัด

    ต้านภัยมะเร็งเต้านม

(2) โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
     อนามยัแมแ่ละเด็ก
(3) โครงการควบคุมและป้องกนัโรคขาดสารไอโอดีน

 - คณะกรรมการหมู่บา้นโนนหญ้าคา (1) โครงการควบคุมและป้องกนัโรคขาดสารไอโอดีน 20,000 โนน- 7 ส านกัปลัด
หมู่ที่ 7 (2) โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่ หญ้าคา

(3) โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
     อนามยัแมแ่ละเด็ก

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ท่ี



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.

 - คณะกรรมการหมู่บา้นหว้ยฉลุง หมู่ที่ 8 (1) โครงการรณรงค์และแกไ้ขปญัหา- 20,000 หว้ยฉลุง 8 ส านกัปลัด
     ยาเสพติด (To be number one)
(2) โครงการควบคุมและป้องกนัโรคขาดสารไอโอดีน

(3) โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่
 - คณะกรรมการหมู่บา้นคู  หมู่ที่ 9 (1) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า 20,000 คู 9 ส านกัปลัด

    ต้านภัยมะเร็งเต้านม

(2) โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
     อนามยัแมแ่ละเด็ก
(3) โครงการรณรงค์และแกไ้ขปญัหา-
     ยาเสพติด (To be number one)

 - คณะกรรมการหมู่บา้นบลุะกอ หมู่ที่ 10 (1) โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่ 20,000 บลุะกอ 10 ส านกัปลัด
(2) โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
     อนามยัแมแ่ละเด็ก
(3) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า

    ต้านภัยมะเร็งเต้านม
 - คณะกรรมการหมู่บา้นหนองจาน (1) โครงการรณรงค์และแกไ้ขปญัหา- 20,000 หนองจาน 11 ส านกัปลัด
หมู่ที่ 11      ยาเสพติด (To be number one)

(2) โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่
(3) โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
     อนามยัแมแ่ละเด็ก

 - คณะกรรมการหมู่บา้นโนนแจง หมู่ที่ 12 (1) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า 20,000 โนนแจง 12 ส านกัปลัด
    ต้านภัยมะเร็งเต้านม

(2) โครงการควบคุมและป้องกนัโรคขาดสารไอโอดีน

(3) โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562
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.

 - คณะกรรมการหมู่บา้นหนองมะค่า (1) โครงการรณรงค์และแกไ้ขปญัหา- 20,000 หนอง- 13 ส านกัปลัด
หมู่ที่ 13      ยาเสพติด (To be number one) มะค่า

(2) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า

    ต้านภัยมะเร็งเต้านม

(3) โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่
 - คณะกรรมการหมู่บา้นริมบงึ หมู่ที่ 14 (1) โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ 20,000        ริมบงึ 14 ส านกัปลัด

     อนามยัแมแ่ละเด็ก
(2) โครงการควบคุมและป้องกนัโรคขาดสารไอโอดีน

(3) โครงการรณรงค์และแกไ้ขปญัหา-
     ยาเสพติด (To be number one)

 - คณะกรรมการหมู่บา้นโนนสะอาด (1) โครงการรณรงค์และแกไ้ขปญัหา- 20,000        โนนสะอาด 15 ส านกัปลัด
หมู่ที่ 15      ยาเสพติด (To be number one)

(2) โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
     อนามยัแมแ่ละเด็ก
(3) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า

    ต้านภัยมะเร็งเต้านม

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ท่ี



16 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

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ท่ี



17 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 1,296,700    อบต. กองช่าง
สวัสดิการต่าง ๆ และเงินประโยชน์ พนกังานส่วนต าบลและลูกจ้าง  และคณะ-
ตอบแทนอื่นส าหรับพนกังานส่วน- กรรมการด าเนนิการซื อหรือการจ้าง  คณะ-
ต าบล (โบนสั) กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน

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

ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเย็บหนงัสือหรือ
เข้าปกหนงัสือ ค่าระวางบรรทกุ ค่าเช่า-
ทรัพย์สิน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น 72,000        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

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ท่ี



18 แบบ ผด.02

ล าดับ หน่วย
ที่ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ

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

5 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม 40,000        อบต. กองช่าง
ทรัพย์สินประเภทวัสดุ ครุภณัฑ์ ของ อบต.
เช่น เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองคอมพวิเตอร์
รถยนต์ โต๊ะ เกา้อี  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม 255,470      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 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.

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ท่ี



19 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 94,000        อบต. กองช่าง
ไฟฟา้สาธารณะส่วนที่เกนิสิทธิ ์และส่ิงปลูก
สร้างอื่นที่อยู่ในการควบคุมของ อบต.

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

9 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เร่ิมจากจุดสิ นสุดโครงการในข้อบญัญัติ 186,000      ขาม 1 กองช่าง
ภายในหมู่บา้นขาม หมู่ที่ 1 งบประมาณฯ ป ี2561 ไปทางทศิใต้

ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 65 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื นที่กอ่สร้างไมน่อ้ยกว่า
325 ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางลูกรัง ขนาด
กว้าง 0.50 ม. หนา 0.15 ม. ทั งสองข้าง

10 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุกบดอดัแนน่  - เร่ิมจากข้างที่ดินนายอนิรุทธ์ อิสโร ไปทางทิศ 293,000      สันติสุข 2 กองช่าง
ภายในหมู่บา้นสันติสุข หมู่ที่ 2 ตะวันตก ถึงข้างที่ดิน น.ส.ศิริพร วอกลาง กว้าง

3.00 ม. ยาว 475 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื นที่

ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,425 ตร.ม. เกล่ียตกแต่ง

ให้เรียบร้อยพร้อมบดอัดแน่น

11 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุกบดอดัแนน่  - เร่ิมจากตรงข้ามบ้านนงปั่น เทจอหอ ไปทางทิศ 441,000      สะแกราษฎร์ 3 กองช่าง
ภายในหมู่บา้นสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 ใต้ ถึงข้างที่นานางสายทอง นันสันเทียะ กว้าง 

2.50 ม. ยาว 850 ม.หนา 0.15 ม. หรือพื นที่

ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,125 ตร.ม. เกล่ียตกแต่ง

ให้เรียบร้อยพร้อมบดอัดแน่น

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ท่ี



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.

12 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ภายในหมู่บา้น  - เร่ิมจากจุดสิ นสุดโครงการในข้อบญัญัติ 172,000      หนกุ 4 กองช่าง
หนกุ หมู่ที่ 4 งบประมาณฯ ป ี2561 ไปทางทศิใต้

ถึงข้างบา้นเลขที่ 131 บา้นนางทอง
สระทองหลาง กว้าง 4.00 ม. ยาว 77 ม.
หนา 0.15 ม. หรือพื นที่กอ่สร้างไมน่อ้ยกว่า
308 ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางลูกรังสองข้าง

13 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุกบดอดัแนน่  - เร่ิมจากจุดสิ นสุดโครงการในข้อบญัญัติ 191,000      นามาบ 5 กองช่าง
ภายในหมู่บา้นนามาบ หมู่ที่ 5 งบประมาณฯ ป ี2561 ไปทางทศิใต้

ถึงเหมอืงน  าถนนหกั กว้าง 4.00 ม.
ยาว 235 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือพื นที่
กอ่สร้างไมน่อ้ยกว่า 940 ตร.ม. เกล่ียตกแต่ง
ใหเ้รียบร้อยพร้อมบดอดัแนน่

14 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ภายในหมู่บา้น  - เร่ิมจากข้างบา้นเลขที่ 111/1 บา้น 112,000      นามาบ 5 กองช่าง
นามาบ หมู่ที่ 5 นายสงัด มุ่งพนูกลาง ไปทางทศิใต้ กว้าง

4.00 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
พื นที่กอ่สร้างไมน่อ้ยกว่า 200 ตร.ม. พร้อม
ลงไหล่ทางลูกรัง ขนาดกว้าง 0.50 ม. หนา
0.15 ม. ทั งสองข้างทาง

15 โครงการกอ่สร้างรางระบายน  า คสล.  - เร่ิมจากจุดสิ นสุดโครงการในข้อบญัญัติ 231,000      ด่านช้าง 6 กองช่าง
ภายในหมู่บา้นด่านช้าง หมู่ที่ 6 งบประมาณฯ ป ี2561 ไปทางทศิตะวันตก

ถึงข้างบา้นเลขที่ 1 บา้นนายเอกชัย 
พฒันเศรษฐา ชนดิ ก-30 กว้าง 0.30 ม.
ยาว 100 ม. ลึก 0.30 ม.

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562
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.

16 โครงการขุดลอกร่องดินส่งน  าบา้นโนน-  - เร่ิมจากสระน  าโคกหนองตะคร้อ ไปทาง 41,000 โนนหญ้าคา 7 กองช่าง
หญ้าคา หมู่ที่ 7 ทศิตะวันออก ถึงสระน  าประปาหมู่บา้น

ขุดใหมข่นาดปากกว้าง 2.50 ม. กน้กว้าง
1 ม. ลึกเฉล่ีย 1 ม. ยาว 1,215 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไมน่อ้ยกว่า 1,063.13 ลบ.ม.
พร้อมรื อและวางทอ่ใหม ่จ านวน 6 จุด

17 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายใน  - เร่ิมจากข้างบา้นเลขที่ 47 บา้น 156,000      โนนหญ้าคา 7 กองช่าง
หมู่บา้นโนนหญ้าคา หมู่ที่ 7 นางวิลาวัลย์ ตากิ่มนอก ไปทางทศิตะวันตก

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

18 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุกบดอดัแนน่  - เร่ิมจากจุดสิ นสุดโครงการในข้อบญัญัติ 322,000      หว้ยฉลุง 8 กองช่าง
ภายในหมู่บา้นหว้ยฉลุง หมู่ที่ 8 งบประมาณฯ ป ี2561 ไปทางทศิใต้

ขนาดกว้าง 3.5 ม. ยาว 450 ม. หนาเฉล่ีย
0.15 ม. หรือพื นที่กอ่สร้างไมน่อ้ยกว่า
1,575 ตร.ม. เกล่ียตกแต่งใหเ้รียบร้อย
พร้อมบดอดัแนน่

19 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุกบดอดัแนน่  - เร่ิมจากจุดสิ นสุดโครงการในข้อบญัญัติ 286,000      คู 9 กองช่าง
ภายในหมู่บา้นคู หมู่ที่ 9 งบประมาณฯ ป ี2561 ไปทางทศิใต้

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 352 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื นที่กอ่สร้างไมน่อ้ยกว่า
1,408 ตร.ม. เกล่ียตกแต่งใหเ้รียบร้อย
พร้อมบดอดัแนน่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
บ้าน

หมู่
ท่ี

สถานท่ี
ด าเนินการ

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ



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.

20 โครงการกอ่สร้างรางระบายน  า คสล.  - เร่ิมจากจดุสิ นสุดโครงการในขอ้บัญญัติงบประมาณฯ 140,000      บลุะกอ 10 กองช่าง
ภายในหมู่บา้นบลุะกอ หมู่ที่ 10 ปี 2561 ไปทางทิศตะวนัตก ถงึตรงขา้มบ้านเลขที่

 122 บ้านนายววิฒัน์ มุ่งภู่กลาง  ชนิด ก-30

ขนาดกวา้ง 0.30 ม. ยาว 61 ม. ลึก 0.30 ม.

21 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุกบดอดัแนน่  - เร่ิมจากจุดสิ นสุดโครงการในข้อบญัญัติ 311,000      หนองจาน 11 กองช่าง
ภายในหมู่บา้นหนองจาน หมู่ที่ 11 งบประมาณฯ ป ี2561 ไปทางทศิเหนอื

กว้าง 3.50 ม. ยาว 435 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือพื นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,522.50 ตร.ม.

เกล่ียตกแต่งใหเ้รียบร้อยพร้อมบดอดัแนน่
22 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ภายในหมู่บา้น  - เร่ิมจากข้างบา้นเลขที่ 30 บา้นนายเพชร์ 63,000        โนนแจง 12 กองช่าง

โนนแจง หมู่ที่ 12 จัดกลาง ไปทางทศิตะวันตก กว้าง 3.00 ม.
ยาว 36 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื นที่
กอ่สร้างไมน่อ้ยกว่า 108 ตร.ม. พร้อมวาง
ทอ่ลอด ขนาด Ø  0.40 ม. จ านวน 6 ทอ่น

23 โครงการขยายเขตระบบจ าหนา่ยไฟฟา้  - เร่ิมจากข้างบา้นเลขที่ 79 บา้นนายนอ้ย 141,530      โนนแจง 12 กองช่าง
แรงต่ าภายในหมู่บา้นโนนแจง หมู่ที่ 12 ดวงกลาง ไปทางทศิใต้ ระยะทาง 650 ม.

24 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ภายในหมู่บา้น  - เร่ิมจากจุดสิ นสุดโครงการในข้อบญัญัติ 146,000      หนองมะค่า 13 กองช่าง
หนองมะค่า หมู่ที่ 13 งบประมาณฯ ป ี2561 ไปทางทศิเหนอื

ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 51 ม.
หนา 0.15 ม. หรือพื นที่กอ่สร้างไมน่อ้ยกว่า
255 ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางลูกรัง

25 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ภายในหมู่บา้น  - เร่ิมจากข้างบา้นเลขที่ 11 บา้นนางส าเนา 161,000      ริมบงึ 14 กองช่าง
ริมบงึ หมู่ที่ 14 ดีสวน ไปทางทศิตะวันออก กว้าง 3.00 ม.

ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื นที่
กอ่สร้างไมน่อ้ยกว่า 300 ตร.ม. 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ท่ี



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.

26 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ภายในหมู่บา้น  - เร่ิมจากจุดสิ นสุดโครงการในข้อบญัญัติ 151,000      โนนสะอาด 15 กองช่าง
โนนสะอาด หมู่ที่ 15 งบประมาณฯ ป ี2561 ไปทางทศิเหนอื

กว้าง 4.00 ม. ยาว 68 ม. หนา 0.15 ม.
หรือพื นที่กอ่สร้างไมน่อ้ยกว่า 272 ตร.ม.
พร้อมลงไหล่ทางลูกรัง กว้าง 0.50 ม.
หนา 0.15 ม. ทั งสองข้างทาง

27 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร เพื่อจ่ายเปน็ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 126,000      อบต. กองช่าง
หอประชุมเอนกประสงค์ หอประชุมเอนกประสงค์ เช่น งานซ่อมแซม
อบต.ขามสะแกแสง ฝ้าอาคาร งานทาสี งานซ่อมแซมระบบไฟฟา้

งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา และงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

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

29 ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายใหเ้อกชน เพื่อจ่ายเปน็ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน 160,000      อบต. กองช่าง
นติิบคุคลหรือบคุคลภายนอก เพื่อใหไ้ด้มา ใหแ้กเ่อกชน นติิบคุคล หรือบคุคลภายนอก
ซ่ึงส่ิงกอ่สร้าง เพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงส่ิงกอ่สร้างของ อบต.

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ท่ี



24 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 โครงการโรงเรียนต้นแบบเพื่อการอนรัุกษ์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการฯ 10,000        อบต. ส านกัปลัด
พลังงานและพลังงานทดแทน เช่น ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณ-

วิทยากร ค่าปา้ยฯ ค่าวัสดุ อปุกรณ์ ฯลฯ
6 โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล เพื่อ เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการฯ เพื่อน าข้อมูล 25,000        ทกุหมู่บา้น 1- ส านกัปลัด

แก้ไข/เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง หรือทบทวน มาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าอาหารว่าง 15
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) และเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หมู่
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ

บ้าน



25 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 โครงการสืบสานประเพณี เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการฯ 15,000        อบต. กองการ
วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เช่น ค่าของรางวัล ค่าปา้ยโครงการ ศึกษาฯ

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ อปุกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
บ้าน

หมู่
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562



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

และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ท่ี



27 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 สมเด็จพระเทพรัตน- เช่น ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร-
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี กลางวัน ค่าปา้ยโครงการ ค่าวัสดุ อปุกรณ์

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

สถานท่ี
ด าเนินการ

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ

บ้าน
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมู่

ท่ี



28 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 131,000      อบต. กองคลัง
ของพนกังานจ้าง ในอตัราร้อยละ 5 ตาม
ประกาศ ก.อบต.

2 เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเปน็เงินเบี ยยังชีพผู้สูงอายุ ในพื นที่ 10,100,000  ทกุหมู่บา้น 1- ส านกัปลัด
อบต. โดยจ่ายใหใ้นอตัราแบบขั นบนัได/เดือน 15

3 เบี ยยังชีพผู้พกิาร เพื่อจ่ายเปน็เงินเบี ยยังชีพผู้พกิาร ในพื นที่ 3,500,000    ผู้พกิาร 1- ส านกัปลัด
อบต. โดยจ่ายใหร้ายละ 800 บาท/เดือน 15

4 เบี ยยังชีพผู้ปว่ยโรคเอดส์ เพื่อจ่ายเปน็เงินส าหรับสนบัสนนุการ 18,000        ผู้ปว่ย 2, ส านกัปลัด
สงเคราะหเ์บี ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ในพื นที่ อบต โรคเอดส์ 11
โดยจ่ายใหร้ายละ 500 บาท/เดือน 12

5 เงินส ารองจ่าย เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มสีาธารณภยัเกดิขึ น 657,900      ทกุหมู่บา้น 1- ส านกัปลัด
หรือบรรเทาปญัหาความเดือดร้อนใหแ้ก่ 15
ประชาชนส่วนรวมในเขต อบต.

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

7 เงินสมทบกองทนุบ าเหนจ็บ านาญ เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบกองทนุบ าเหนจ็ 187,000      อบต. กองคลัง
ข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น (กบท.) บ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น (กบท.)

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

หมายเหตุ
บ้าน

หมู่
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562



29 แบบ ผด.02

40,550,000       



30 แบบ ผด.02




