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ส่วนที่ ๑   

 
   - บทนำ 
                   - วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
  - ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
  - ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
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ส่วนท่ี 1 
 
1. บทนำ 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับ
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนด
นโยบาย การปกครอง การบริหาร  การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และอำนาจหน้าท่ีของ
ตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  ได้บัญญัติให้องค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับท่ี  3  พ.ศ. 2561 ซึ่งจุดมุ่งหมายดังกล่าวจัดทำ
ขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมี
อำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าท่ีบริหารสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น  แต่รวมไปถึง
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรท่ีเปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมากยิ่งขึ้น 

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา  ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนท่ีกำหนด
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ  และ
จุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) และเช่ือมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำ
งบประมาณประจำปี  เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาท่ีจัดขึ้น
สำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับท่ี  3  พ.ศ. 
2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล จึงได้จัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
256๔ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดำเนินการจริง
ท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณนั้น  แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารท่ี
ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท้ังหมดท่ีจะดำเนินการในปีงบประมาณนั้นขององค์การบริหารส่วนตำบล
ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานงานการบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการ
จำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผล
เมื่อส้ินปีมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
 2.1   แผนดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาท่ีดำเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ
นั้นเพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนใน
การปฏิบัติมากขึ้นลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มรการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและ
จำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน / โครงการ ในแผนการดำเนินงาน        
 2.2  แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อ
ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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 2.3  แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ /กิจกรรมการพัฒนาท่ีดำเนินการใน
พื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการและกิจกรรมการพัฒนา ท่ีจะบรรจุในแผนการดำเนินงาน
จะมีท่ีมาจาก 
  2.3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ) 
  2.3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกิดจากการจ่าย
ขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ ท่ีดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  2.3.3 โครงการ /กิจกรรมการพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่
ใช้งบประมาณ (ถ้ามี) 
  2.3.4 โครงการ /กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือ
หน่วยงานอื่น ๆ ท่ีดำเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่น 
ๆ ท่ีมีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นท่ีหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ / กิจกรรม 
การพัฒนาท่ีมีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 
  2.3.5 โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็น
ว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นท่ี 

3.  ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  ข้อ 4 ได้กำหนดให้จัดทำแผนการดำเนินงานตามข้อ 26 และข้อ 27 ว่า การจัดทำ
แผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้โดยมีข้ันตอนดำเนินการดังนี้ 
 3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆท่ี
ดำเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 3.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ท้ังนี้ให้ปิดประกาศแผนดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับต้ังแต่วันท่ีประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 3.3 แผนการดำเนินงาน ให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน /โครงการ
จากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีต้องดำเนินการในพื้นท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาในการจัดทำและการแก้ไขแผนดำเนินงาน
เป็นอำนาจหน้าท่ีของผู้บริหารท้องถิ่น 
 

 การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม 
 ภายหลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานแล้วหากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการจัดต้ังงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน / โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ



 

 

- 4 - 
 

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีดำเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 
30 วัน  นับแต่การจัดทำงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน / โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงาน
ราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ๆ (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงาน
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1,2,3,4......) 
 ร่างแผนการดำเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาส่ีปี โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วนคือ 
 ส่วนท่ี  1  บทนำ 

ส่วนท่ี  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

4.ประโยชน์ของแผนการดำเนนิงาน 
4.1 ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ 

มากขึ้น 
 4.2 การติดตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
 4.3 เพื่อให้การใช้งบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.4 ทราบถึงจำนวนงบประมาณท่ีต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
 4.5 สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริการส่วนตำบล 
 4.6 สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่าง ๆ ตาม
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ได้อย่างถูกต้อง 
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ส่วนที่  ๒  

  
บัญชโีครงการ /กิจกรรม 
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ส่วนท่ี  2 บัญชีโครงการ /กิจกรรม 
 องค์ประกอบ  ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ / 
กิจกรรม / งบประมาณโดยนำเสนอ  ดังนี้ 
 2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) 
 แบบ  ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ 2563 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ /แผนงาน จำนวนโครงการท่ีดำเนินการ  คิดเป็นร้อยละของ
โครงการท้ังหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมดหน่วยงานรับผิดชอบ 
 การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด.01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์แผนงาน ให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการท่ีดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการท้ังหมด 
จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด และต้องระบุหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
และเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมรวมผลทุกครั้ง และจะต้องลงผลในภาพรวม
ท้ังหมด 
 การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมท้ังหมด ผลการคิดเป็นร้อยละของโครงการท้ังหมด 
และการคิดของร้อยละงบประมาณท้ังหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ 
 2.2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม /งบประมาณ (แบบ ผด. 02) 
 แบบ ผด. 02 เป็นแบบบัญชีโครงการ / งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 
2561 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับท่ี โครงการ /
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ /งบประมาณ (บาท) /สถานท่ีดำเนินการ /หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก /ปีงบประมารและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปส้ินสุดเดือนกันยายนอีกปี
หนึ่ง 
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ส่วนที่  2 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา  อำเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จำนวนโครงการที่

ดำเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวนงบประมาณ ร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วยงานดำเนินการ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
1๔ 

 
๑๔.๗๗ 

 
๓,๑๐๗,000 

 
๑๙.๖๙ 

 
กองช่าง 

รวม 1๔ ๑๕.๗๓ ๓,๑๐๗,000 ๑๙.๖๙ กองช่าง 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
การเกษตร 
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
๒.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 
2.๓ แผนงานการเกษตร 
 

 
 

๓ 
1 
๑ 

 
 

๓.๓๗ 
๑.๑๒ 
๑.๑๒ 

 
 

๖0,000 
30,000 
๒๐,๐๐๐ 

 
 

๐.๓๘ 
๐.๑๙ 
๐.๑๓ 

 
 

สำนักปลัด 
สำนักปลัด 
สำนักปลัด 

รวม ๕ ๕.๖๒ ๑๑๐,๐๐๐ 0.๗๐ สำนักปลัด 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
3.1 แผนงานการศึกษา 
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

 
 

5 
1๐ 
 

 
 

๕.๖๒ 
11.๒๔ 

 

 
 

1,๙๘๐,๐๒0 
๕๕๐,000 

 

 
 

๑๒.๕๕ 
๓.๔๙ 

 

 
 

สำนักปลัด 
สำนักปลัด 

 
รวม 1๕ ๑๖.๘๖ 2,๕๓๐,๐๒0 ๑๖.๐๔ สำนักปลัด 

 

แบบ  ผด .01 
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ส่วนที่  2 

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 
แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา  อำเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จำนวนโครงการที่
ดำเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทัง้หมด 

จำนวนงบประมาณ ร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วยงานดำเนินการ 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1 แผนงานการเกษตร 

 
 

๓ 

 
 

3.37 

 
 

๗0,000 

 
 

0.๔4 

 
 

สำนักปลัด 
รวม ๓ 3.37 ๗0,000 0.๔5 สำนักปลัด 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว กีฬา
นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.๑ แผนงานรักษาความสงบ 
5.๒ แผนงานการศึกษา  
5.๓ แผนงานสาธารณสุข 
5.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
5.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 
5.๖ แผนงานงบกลาง 

 
 

4 
1 
๖ 
๓ 
๓ 
4 

 
 

๔.49 
๑.๑๒ 
๖.๗๕ 
๓.๓๗ 
๓.๓๗ 
๔.๔๙ 

 

 
 

๒๖๐,000 
20,000 

๓๓๗,๐๐๐ 
๑๐0,000 
๓10,000 

๖,๐๑๖,๑00 

 
 

๑.๖๕ 
0.๑๓ 
๒.14 
0.๖3 
1.๙๖ 

๓๘.๑๔ 

 

รวม 2๑ 23.๕๙ ๗,๐๔๓,๑๐๐ ๔4.65 สำนักปลัด 
 
 
 

แบบ  ผด .01 
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ส่วนที่  2 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา  อำเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จำนวนโครงการที่

ดำเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวนงบประมาณ ร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วยงานดำเนินการ 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป 
     แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 
6.๒ แผนงานเคหะและชุมชน 
6.๓ แผนงานสาธารณสุข 
6.๔ แผนงานงบกลาง 

 
 

1๔ 
๖ 
๖ 
1 
๔ 
 

 
 

15.91 
๖.๘๒ 
๖.๘๒ 
๑.๑๓ 
๔.๕๕ 

 

 
 

๒,๐๖๓,๑๐๐ 
๒๒๐,๒00 
๑๘๗,๐๐๐ 
๘๕,๐๐๐ 

๓๕๘,๔๕๐ 
 

 
 

๑๓.๐๗ 
๑.๔๐ 
๑.๑๘ 
๐.๕๔ 
๒.๒๘ 

 

 
 

สำนักปลัด 
กองคลัง 

สำนักปลัด 
กองช่าง 

สำนักปลัด 
 

รวม ๓๑ ๓๔.๘๓ 2,๙๑๓,๗๕๐ ๑๘.๔๗ อบต.หนองแม่นา 
รวมทั้งสิ้น ๘๙ 100 ๑๕,๗๗๓,๘๗๐ 100 อบต.หนองแม่นา 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผด .01 
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บัญชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๔ 

องคก์ารบรหิารส่วนตำบลหนองแม่นา  อำเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ลำดับท่ี โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.  256๓ พ.ศ.  256๔ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเตาเผาขยะ ปริมาณงาน 
ขนาดความกว้าง  2 เมตร ความยาว 2 เมตร 

๕0,000 อบต.หนองแม่นา กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ปริมาณ
งาน ความกว้าง 3.50 เมตร ความยาว 6 เมตร   

๒๔0,000 อบต.หนองแม่นา กองช่าง             

3 โครงการก่อสร้างป้ายองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองแม่นา  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้าย อบต.หนองแม่นา 
ขนาดความยาว 8.00 เมตร ความสูง 2.25 เมตร   
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
 

๖๐,000 
 
 

อบต.หนองแม่นา กองช่าง             

4 โครงการก่อสร้างร้ัวองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองแม่นา  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร้ัวรอบ อบต.หนองแม่นา 
พร้อมประตูทางเข้า - ออก โดยมีปริมาณงาน ดังน้ี   
1. ก่อสร้างร้ัวแบบกึ่ง คสล. ด้านหน้า อบต. ขนาด
ความยาว 160 เมตร ความสูง 2 เมตร   
2.ก่อสร้างร้ัวลวดหนาม (บริเวณข้าง อบต.) 
ปริมาณงาน เสาคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 4 x 4 
น้ิว ความสูง 2 เมตร จากระดับพื้นดิน ความยาว 
120 เมตร ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานกอง
ช่าง อบต.หนองแม่นา 
3. ประตูทางเข้า – ออก ขนาดความยาว 5 เมตร 
ความสูง 1.80 เมตร จำนวน 2 ชุด 

๕๐๐,000 อบต.หนองแม่นา กองช่าง             

แบบ  ผด .02 
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ลำดับท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.  256๓ พ.ศ.  256๔ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๕ โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ซอยไร่ทิพย์เสาวรส หมู่ที่ ๒ 
  
  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 ซอยไร่ทิพย์ เสาวร ขนาดผิวจราจร  
ความกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15   
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม  

2๑๓,000 หมู่ที่ ๒ 
บ้านสนสวย 

กองช่าง             

๖ โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที่ ๓ บ้านมุกโต 
   

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 3 ระยะทางความยาว 99 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 396 ตารางเมตร โดยมีปริมาณงาน ดังน้ี 
ช่วงท่ี 1 ซอยไร่นายสมหมาย แก้วแกม ขนาดผิว
จราจรคอนกรีต ความกว้าง 4 เมตร ความยาว 86 
เมตร ความหนา 0.15 เมตร วางท่อ คสล.ขนาด 
0.60 เมตร จำนวน 6 ท่อน 
ช่วงท่ี 2 ซอยบ้านนายมนี แก้วดี ขนาดผิวจราจร
คอนกรีต ความกว้าง 4 เมตร ความยาว 13 เมตร 
ความหนา 0.15 เมตร  

2๔๒,000 หมู่ที่ ๓ 
บ้านมุกโต 

กองช่าง             

๗ โครงการกอ่สร้าง ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ซอยไร่นายหลงมา สุนลี หมูท่ี่ 
๔ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยไร่นายหลงมา  สุนลี ขนาดผิวจราจร
คอนกรีต ความกว้าง 4 เมตร ความยาว  
90 เมตร ความหนา 0.15  เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 360 ตารางเมตร  
 

2๑๓,000 หมู่ที่ ๔ 
บ้านหนอง 
รางช้าง 

กองช่าง             

๘ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
แบบรางยู หมู่ที่ ๕  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบ
รางย ูขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร 
ความยาวไม่น้อยกว่า 60 เมตร ความลึกไม่น้อย
กว่า 0.40 – 0.60 เมตร  พร้อมบ่อพักน้ำ ท่อ 
คสล. ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 5 บ่อ  

20๗,000 หมู่ที่ ๕ 
บ้าน

ทานตะวัน 

กองช่าง             

๙ โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ซอยไร่ต้นตอรัก หมู่ที่ ๑๐ 
  

เพื่อจ่ายค่าเป็นก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยไร่ต้นตอรัก ขนาดผิวจราจรคอนกรีต 
ความกวา้ง 4 เมตร ความยาว 115  
เมตร ความหนา 0.15  เมตรพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 460 ตารางเมตร  

๒๗๔,000 หมู่ที่ ๑๐ 
บ้านร่มโพธิ์

ร่มไทร 

กองช่าง             

แบบ  ผด .02 
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ลำดับที่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.  256๓ พ.ศ.  256๔ 
  

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

เหล็ก หมู่ที่ ๖  
  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยคุ้ม 8 หลังและซอยศาลย่า หมู่ที่ 6 
ระยะทางความยาว 90 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
360 ตารางเมตร โดยมีปริมาณงาน ดังน้ี 
ช่วงท่ี 1 ซอยคุ้ม 8 หลัง ขนาดผิวจราจร
คอนกรีต ความกว้าง 4 เมตร  ความ
ยาว 46 เมตร ความหนา 0.15 เมตร  
ช่วงท่ี 2 ซอยศาลย่า ขนาดผิวจราจร
คอนกรีต ความกว้าง 4 เมตร ความ
ยาว 44 เมตร ความหนา 0.15 เมตร  

2๑๓,000 หมู่ที่ ๖ 
บ้านหนองแม่

นา 

กองช่าง             

๑๑ โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที่ ๗ 
  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 7 ระยะทางความยาว 90 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 360 ตารางเมตร โดยมีปริมาณงาน ดังน้ี 
     1. ซอยมัง่ม ี(ช่วงท่ี 1) ขนาดผิวจราจร
คอนกรีต ความกว้าง 4    เมตร  ความยาว  
17.50 เมตร ความหนา 0.15 เมตร  
      ช่วงท่ี 2 ขนาดผิวจราจรคอนกรีต ความกว้าง 
4 เมตร  ความยาว  35.50 เมตร ความหนา 
0.15 เมตร  
      2. ซอยสามัคค ีขนาดผิวจราจรคอนกรีต 
ความกว้าง 4 เมตร  ความยาว  13.50 เมตร 
ความหนา 0.15 เมตร  
     3. ซอยรวมพลัง ขนาดผิวจราจรคอนกรีต 
ความกว้าง 4  เมตร  ความยาว  23.50 เมตร 
ความหนา 0.15 เมตร     

๒๑๓,000 หมู่ที่ ๗ 
บ้านมาตุลี 

กองช่าง             

แบบ  ผด .02 
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ลำดับที่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.  256๓ พ.ศ.  256๔ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๒ โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ซอยไร่นางสุกัญญา ศุภสาร 
หมู่ที่ ๘ 
   

 เพื่อจ่ายค่าเป็นก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยไร่นางสุกัญญา  ศุภสาร ขนาดผิวจราจร
คอนกรีต ความกวา้ง 4 เมตร  ความ
ยาว 90 เมตร ความหนา 0.15  เมตรพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 360 ตารางเมตร  
 

2๑๓,000 หมู่ที่ ๘ บ้าน
สระแก้ว 

กองช่าง             

1๓ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ ๙  
 

เพื่อจ่ายค่าซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิวจราจรคอนกรีต ความกว้าง 4 เมตร ความ
ยาว 97 เมตร  
ความหนา 0.10  เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 388 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ  
0.50 เมตร  
 

2๒๙,000 หมู่ที่ ๙ 
บ้านราช
พฤกษ์ 

กองช่าง             

๑๔ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. 
แบบรางวี หมูท่ี่ ๑ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบ
รางวี ความยาว จำนวน 95  เมตร โดยมีปริมาณ
งาน ดังน้ี 

ช่วงท่ี 1 ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร 
ความลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ความยาวไม่น้อย
กว่า 43 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 0.60 
เมตร จำนวน 5 ท่อน 

ช่วงท่ี 2 ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร  
ความลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ความยาวไม่น้อย
กว่า 52 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 0.60 
เมตร จำนวน 6 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ ท่อ คสล. 
ขนาด 1 เมตร จำนวน 2 บ่อ  
 

๒๔๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑ บ้าน
เสลียงแห้ง๓ 

กองช่าง             

แบบ  ผด .02 
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การเกษตร 
       2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชม 
 

 ๒.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ       

 

ลำดับท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.  256๓ พ.ศ.  256๔ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการ อบต.เคลื่อนที่ 
  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออกหน่วย
บริการเคลื่อนที่ของ อบต. ในการจัดเก็บภาษี การ
รับคำร้องต่างๆ การออกหน่วยบริการร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อบริการประชาชนในพื้นที่ ฯลฯ 
 

๑๕,000 อบต. 
หนองแม่นา 

สำนักปลัด             

๒ โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผน
ชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่นในการจัดประชุม
ประชาคม การพัฒนาผู้นำชุมชน และสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อนำข้อมูล
มาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

๑๕,๐๐๐ อบต. 
หนองแม่นา 

สำนักปลัด             

๓ โครงการฝึกอบรมอาชีพ         เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพใน
การประกอบอาชีพ การแปรรูป การประกอบ
อาหาร การถนอมอาหาร การสร้างผลิตภัณฑ์ ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาดูงานกลุ่ม
อาชีพต้นแบบ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง ในการสร้าง
อาชีพและความเข้มแข็งของกลุ่ม ฯลฯ 
 

๓๐,๐๐๐ อบต. 
หนองแม่นา 

สำนักปลัด             

ลำดับท่ี โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.  256๓ พ.ศ.  256๔ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตาม
หลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความ
โปร่งใสในการปฏบิัติหน้าที ่

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อ
สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที ่
 

๓0,000 อบต. 
หนองแม่นา 

สำนักปลัด             

แบบ  ผด .02 
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 2.๓ แผนงานการเกษตร 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
       3.1 แผนงานการศึกษา 

ลำดับท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.  256๓ พ.ศ.  256๔ 
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 โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว 
ร้ัวกินได้  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกผัก
สวนครัว ร้ัวกินได้ ผักปลอดภัย ดำเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นค่าพันธุ์ผัก  วัสดุอุปกรณ์ใน
การปลูกผัก ฯลฯ 

๒0,000 อบต. 
หนองแม่นา 

สำนักปลัด             

ลำดับท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.  256๓ พ.ศ.  256๔ 
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 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี 256๔ 
 

60,000 อบต. 
หนองแม่นา 

สำนักปลัด             

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสลี
ยงแห้ง 3 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา ดังน้ี 
1 ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 28 คน วันละ 20 บาท 
จำนวน 245  วัน เป็นเงิน 137,200  บาท 
2. ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวน 28 คน คนละ 1,700 บาท เป็น
เงิน 47,600 บาท 
3. ค่าการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.  จำนวน 28 คน 
เป็นเงิน 31,640 บาท เป็นค่าใช้จ่าย ดังน้ี  
    1) ค่าหนังสือเรียน  คนละ 200  บาท เป็นเงิน  
5,600  บาท 
    2) ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ 200 บาท  
เป็นเงิน 5,600 บาท 
    3) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน คนละ 300 บาท  
เป็นเงิน 8,400  บาท 
    4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  คนละ 430 บาท 
เป็นเงิน 12,040  บาท 
 

2๑๖,๔๔0 ศพด. 
เสลียงแห้ง3 

สำนักปลัด             

แบบ  ผด .02 
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ลำดับท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.  256๓ พ.ศ.  256๔ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๓ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองแม่นา 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่าย
สถานศึกษา ดังน้ี 
1.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 46 คน วัน
ละ 20 บาท จำนวน 245  วัน เป็น
เงิน 225,400 บาท 
2.ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน 46 คน คน
ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 78,200 บาท 
3. ค่าการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.  จำนวน 
46 คน เป็นเงิน 51,980 บาท เป็นค่าใช้จ่าย 
ดังน้ี  
    1) ค่าหนังสือเรียน คนละ 200 บาท เป็นเงิน  
9,200  บาท 
    2) ค่าอปุกรณ์การเรียน คนละ 200 บาท  
เป็นเงิน 9,200 บาท 
    3) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน คนละ 300 บาท  
เป็นเงิน 13,800  บาท 
    4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  คนละ 430 
บาท เป็นเงิน 19,780 บาท 

3๕๕,๕๘0 ศพด. 
หนองแม่นา 

สำนักปลัด             

๔ ค่าอาหารเสริม (นม) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กนักเรียนของ
โรงเรียนบ้านหนองแม่นา ดังน้ี     
 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแม่นา  
จำนวน 46 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสลียง
แห้ง 3 จำนวน 28 คน รวมจำนวน 74  คน 
จำนวน 260 วัน  เป็นเงิน 142,000 บาท 
2. โรงเรียนบ้านหนองแม่
นา จำนวน 170 คน จำนวน 260 วัน 
 เป็นเงิน 326,000 บาท 

4๖๘,000 อบต. 
หนองแม่นา 

สำนักปลัด             

แบบ  ผด .02 
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3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ 

 

ลำดับท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.  256๓ พ.ศ.  256๔ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการอาหารกลางวัน 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแม่
นา โครงการอาหารกลางวันให้กับเด็ก
นักเรียน จำนวน 17๐ คน  จำนวน 200 วัน  
อัตราคนละ 20 บาท/วัน 

๖๘๐,000 อบต. 
หนองแม่นา 

สำนักปลัด             

ลำดับท่ี โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.  256๓ พ.ศ.  256๔ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการประเพณีวันสงกรานต์ 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ 
ประจำปี 256๔  
 

60,000 อบต. 
หนองแม่นา 

สำนักปลัด             

2 โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 256๔  
 

๔0,000 อบต. 
หนองแม่นา 

สำนักปลัด             

3 โครงการจัดงานรัฐพิธี  
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอำเภอเขาค้อ ตาม
โครงการการจัดงานรัฐพิธี อำเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ 
 

3๕,000 อบต. 
หนองแม่นา 

สำนักปลัด             

4 โครงการประเพณีทำบุญกลางบ้าน 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1-10 ในการดำเนินโครงการประเพณี
ทำบุญกลางบ้าน หมูบ่้านละ 2๕,000 บาท 
 

2๕0,000 อบต. 
หนองแม่นา 

สำนักปลัด             

5 โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ 
๕,๖ 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ดำเนินโครงการประเพณีลอยกระทง  หมู่ ๒  

๒0,000 อบต. 
หนองแม่นา 

สำนักปลัด             

6 โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ ๒ 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ดำเนินโครงการประเพณีลอยกระทง  หมู่ ๕ 
และหมู่ที่ ๖  

๑0,000 อบต. 
หนองแม่นา 

สำนักปลัด             

แบบ  ผด .02 
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4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟืน้ฟูทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
       ๔.๑ แผนงานการเกษตร 

ลำดับท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.  256๓ พ.ศ.  256๔ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการทำบุญรำลึกพันตรีทองแดง 
บุญญานุสนธิ ์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านโครงการทำบุญรำลึก   พันตรีทองแดง  
บุญญานุสนธิ์ หมู่ที่ 6  
 

30,000 อบต. 
หนองแม่นา 

สำนักปลัด             

8 โครงการทำบุญรำลึกพันตรีกายสิทธิ์ 
มณีภาค  
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
โครงการทำบุญรำลึกพันตรีกายสิทธิ์  มณีภาค 
หมู่ที่ 1 

10,000 อบต. 
หนองแม่นา 

สำนักปลัด             

9 โครงการประเพณีแข่งเรือกระทะภูเขา  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
โครงการประเพณีแข่งเรือกระทะภูเขา หมู่ที่ 3 
 

25,000 อบต. 
หนองแม่นา 

สำนักปลัด             

1๐ โครงการประเพณีแข่งเรือภูเขา  เพื่อจ่ายเป็นเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ดำเนินโครงการประเพณีแข่งเรือภูเขา 
หมู่ที่ 7 
 

๗๐,000 อบต. 
หนองแม่นา 

สำนักปลัด             

ลำดับท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.  256๓ พ.ศ.  256๔ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการป่าชุมชนตำบลหนองแม่นา 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการป่า
ชุมชนในพื้นที่ตำบลหนองแม่นา 

30,000 ป่าชุมชน
ตำบลหนอง

แม่นา 

สำนักปลัด             

๒ โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจิต
อาสาเราทำดีด้วยหัวใจ 
 

๒0,000 อบต. 
หนองแม่นา 

สำนักปลัด             

๓ โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ (จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ) 
 

เพื่อจเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (จิต
อาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ) 
 

๒0,000 อบต. 
หนองแม่นา 

สำนักปลัด             

แบบ  ผด .02 



 

 

- 19 - 
 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว กีฬานันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   5.๑ แผนงานรักษาความสงบ 
 
 

 

 

5.๒ แผนงานการศึกษา 

ลำดับท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.  256๓ พ.ศ.  256๔ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปใีหม ่ 
 

เพื่อจเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เพื่อดูแล
ความปลอดภัยและทรัพย์สินของประชาชน
และนักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปี
ใหม่ (7 วันอันตราย)  

15,000 อบต. 
หนองแม่นา 

สำนักปลัด             

2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เพื่อดูแลความ
ปลอดภัยและทรัพยส์ินของประชาชนและ
นักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลวัน
สงกรานต์ (7 วันอันตราย)  

15,000 อบต. 
หนองแม่นา 

สำนักปลัด             

3 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพบิัติประจำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
ฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำตำบลหนอง
แม่นา ให้มคีวามพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย   

๒๐0,000 อบต. 
หนองแม่นา 

สำนักปลัด             

4 โครงการประชารัฐร่วมใจ รวมพลัง
สังคมพลงัชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด อำเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอำเภอเขาค้อ ในการ
ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด การรักษาความสงบเรียบร้อย และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน)  

3๐,000 อบต. 
หนองแม่นา 

สำนักปลัด             

ลำดับท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.  256๓ พ.ศ.  256๔ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการแข่งขันกีฬาศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแขง่ขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองแม่นา และศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านเสลียง
แห้ง 3 
 

20,000 อบต. 
หนองแม่นา 

สำนักปลัด             

แบบ  ผด .02 
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5.๓ แผนงานสาธารณสุข 

  

ลำดับท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.  256๓ พ.ศ.  256๔ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข ้
เลือดออก  
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 256๔ ใน
การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และป้องกัน 
การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 

๕๔,000 อบต. 
หนองแม่นา 

สำนักปลัด             

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์
ในการฉีดป้องกันและควบคุมโรคพิษบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

35,000 อบต. 
หนองแม่นา 

สำนักปลัด             

3 โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า 3 
โครงการ 

200,000 อบต. 
หนองแม่นา 

สำนักปลัด             

๔ โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero 
Waste)  

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการชุมชนปลอด
ขยะ (Zero Waste) 
 

20,000 อบต. 
หนองแม่นา 

สำนักปลัด             

๕ โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจข้อมูล
จำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ 
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี 
 

8,000 อบต. 
หนองแม่นา 

สำนักปลัด             

๖ โครงการหนองแม่นาเมืองสะอาด Big 
claning day  

เพื่อจเป็นค่าดำเนินโครงการหนองแม่นาเมือง
สะอาด   Big claning day 
 

๒0,000 อบต. 
หนองแม่นา 

สำนักปลัด             

แบบ  ผด .02 
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 5.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

     5.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ลำดับท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.  256๓ พ.ศ.  256๔ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ 
ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส  
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ที่ประสบปัญหา
และมีความเดือดร้อน ไม่มีผู้ดูแล เจ็บป่วย ไม่มีค่า
รกัษาพยาบาล เช่น ค่าเครื่องอุปโภค บริโภค  ค่า
ยาเวชภัณฑ์  ฯลฯ 

30,000 อบต. 
หนองแม่นา 

สำนักปลัด        
 

     

2 โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ราษฎรผู้
ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือสงเคราะห์
ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ เช่น เป็นค่า
เคร่ืองอุปโภค บริโภค ค่าวัสดุการเกษตร ค่า
วัสดุในการซ่อมแซมบ้าน ค่าถุงยงัชีพ เคร่ือง
สงเคราะห์ ฯลฯ 
 

๓0,000 อบต. 
หนองแม่นา 

สำนักปลัด             

๓ โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเขา
ค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี
งบประมาณ 2564 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอำเภอเขาค้อ โครงการ
จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๔๐,๐๐๐ อบต.หนอง
แม่นา 

สำนักปลัด             

ลำดับท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.  256๓ พ.ศ.  256๔ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการแข่งขันกีฬาหนองแม่นารวมใจ
ต้านยาเสพติด  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
แข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด 
 ประจำปี 256๔  และการแข่งขันกีฬาอื่นๆ
ภายในตำบล ในช่วงเทศกาลต่างๆ ส่งเสริมการ
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี สร้างความ
สามัคคีและต้านยาเสพติด ฯลฯ 
 

๑๕0,000 อบต. 
หนองแม่นา 

สำนักปลัด             

แบบ  ผด .02 
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5.๖ แผนงานงบกลาง 

 
 
 

ลำดับท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.  256๓ พ.ศ.  256๔ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๒ โครงการจัดงานส่งเสริม สืบสานงาน
ประเพณีท้องถิ่น กาชาดมะขาม

หวาน นครบาลเพชรบูรณ์  

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอำเภอเขาค้อ  
ในการส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น กาชาด
มะขามหวาน นครบาลจังหวัดเพชรบูรณ ์

๖0,000 อบต. 
หนองแม่นา 

สำนักปลัด             

๓ โครงการเทศกาลท่องเที่ยวฤดูหนาว  

"อบหมอกกอดหนาว ดูดาวที่เขาค้อ"  
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอำเภอเขาค้อ ในการ
ดำเนินโครงการเทศกาลท่องเที่ยวฤดูหนาว
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของอำเภอ 
เขาค้อ  

100,000 อบต. 
หนองแม่นา 

สำนักปลัด             

ลำดับท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.  256๓ พ.ศ.  256๔ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เบี้ยยงัชีพผู้สงูอาย ุ  เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยงัชีพผู้สงูอายุ จำนวน  
๕๒0 คน 

๔,๒๔๓,๓๐๐ อบต. 
หนองแม่นา 

สำนักปลัด             

2 เบี้ยยงัชีพผู้ป่วยเอดส์  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชพีแก่ผู้ป่วยเอดส์  อัตรา
คนละ 500 บาทต่อเดือน 
 

๒๔,000 อบต. 
หนองแม่นา 

สำนักปลัด             

3 เบี้ยยงัชีพคนพิการ  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชพีแก่คนพิการ 
จำนวน ๑๔๐ คน 
 

1,๓๔๘,๘00 อบต. 
หนองแม่นา 

สำนักปลัด             

4 สำรองจ่าย 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณฉีุกเฉินจำเป็น
เร่งด่วน ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า
ได้ เช่น การเกิดสาธารณภัยต่างๆ หรือเพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน หรือกรณี
ที่มีความจำเป็นต้องจ่ายนอกเหนือจากที่
งบประมาณต้ังไว ้ฯลฯ 
 

4๐๐,000 อบต. 
หนองแม่นา 

สำนักปลัด             

แบบ  ผด .02 
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6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
        6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป 

ลำดับท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.  256๓ พ.ศ.  256๔ 
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 
 

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งบริการ 
 

1.ค่าใช้จา่ยเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างติดต้ัง
ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ค่าติดต้ังระบบประปา ค่าติดต้ัง
ระบบอินเตอร์เน็ตค่าติดต้ังโทร 
ศัพท์  ค่าเคร่ืองโทรศัพท์พ่วงภายใน  ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่า
ล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดทำของ ค่าจา้งจัด
สวน ปลูกต้นไม้ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ 
2.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนัง 
สือ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ หรือ
เข้าปกหนังสือ หรือจัดทำเอกสารรูปเล่มอ่ืนใด ฯลฯ 
3.ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างโฆษณาและ
เผยแพร่กิจการของอบต. เช่น วิทยุกระจาย 
เสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายหรือแผงปิด
ประกาศ การจา้งทำโปสเตอร์ และค่าใช้จ่าย เพื่อโฆษณา
และเผยแพร่อ่ืนๆ ฯลฯ 
4. ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ 
ตามอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล  เช่น ค่าจ้าง
คนงานทั่วไป จำนวน 2 คน เพื่อปฏิบัติงานอาคารสถาน ที่ 
เช่น ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ เก็บกวาดใบไม้ ทำความสะอาด
อาคาร สถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา หรือ
งานอ่ืนๆ ฯลฯ ในอัตราเดือนละ 9,000 บาท 
5.ค่าใช้จา่ยในการจัดทำและพัฒนาเว็บไซต์ของ อบต. ค่า
เช่าพื้นที่สำหรับจัดทำเว็บไซต์และค่าลง 
ทะเบียนเว็บไซต์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
6. ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเคร่ือง
ถ่ายเอกสาร ขนาดความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่น/นาที 
ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 1 เคร่ือง ใช้ประจำที่ทำ
การ อบต. 

600,000 อบต. 
หนองแม่นา 

 

สำนักปลัด 
 

            

แบบ  ผด .02 
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ลำดับท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.  256๓ พ.ศ.  256๔ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธี
การ 
 

1.ค่ารับรอง เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม 
ค่าของขวัญ คา่พิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่
เก่ียวเน่ืองกับการรับรอง รวมทั้งค่าบริการและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ซึ่งจำเป็นในการรับรอง การ
ต้อนรับบุคคลหรือคณะศึกษาดูงาน ตรวจงาน 
หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน 
2.ค่าเลี่ยงรับรอง เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่า
เคร่ืองด่ืม ในการเลี่ยงรับรอง ในการประชุม
สภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหรือ
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังตามกฎหมาย 
3.ค่าใช้จา่ยในพิธศีาสนา/รัฐพิธี เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดพิธีทางศาสนา และรัฐพิธีหรือการใหบ้ริการ
สาธารณะในวันสำคัญของทางราชการ 

  

๘0,000 อบต. 
หนองแม่นา 

สำนักปลัด             

3 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ/การปกป้องสถาบันสำคัญของ
ชาติ     
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ
ดุลยเดช  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทร 
เทพยวรางกูรและพระบรมวงศานุวงศ์ฯลฯ เน่ือง
ในวโรกาสวันสำคัญต่างๆ และจัดกิจกรรมในการ
ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมศานุ
วงศ์ทุกพระองค์ ตลอดจนการจัดกิจกรรม 
เฉลิมพระเกียรติฯ ในโอกาสสำคัญต่างๆ ตาม
นโยบายรัฐบาลเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
ฯ และแสดงความจงรักภักดีเช่น กิจกรรมการ
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯเป็นต้น ฯลฯ 

20,000 อบต. 
หนองแม่นา 

สำนักปลัด             

แบบ  ผด .02 
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ลำดับท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.  256๓ พ.ศ.  256๔ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ พนักงาน
จ้าง ผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ฯลฯ โดยจ่าย 
เป็นค่าเบี้ยเลีย้ง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการ 
 

๕0,000 อบต. 
หนองแม่นา 

สำนักปลัด             

5 ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม 
สัมมนา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบยีนฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ
ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงาน
จ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. ฯลฯ 
 

๙0,000 อบต. 
หนองแม่นา 

สำนักปลัด             

6 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังทั่วไป หรือ
เลือกต้ังซ่อมสมาชิกสภาอบต.และ
ผู้บริหาร (กรณีครบวาระ,ยุบสภา,กรณีแทน
ตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการ
เลือกต้ังกำหนดให้มีการเลือกต้ังใหม่)
เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการการ
เลือกต้ัง หรือบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกต้ัง
ค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรมบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานเลือกต้ัง ค่าประชาสัมพันธ ์ค่าแบบ
พิมพ์ค่าเคร่ืองเขยีนค่าจัดทำป้ายค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆค่าไปรษณีย ์ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ 
 

2๗๕,000 อบต. 
หนองแม่นา 

สำนักปลัด             

๗ ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน ชนิดบุนวม ขาแสตนเลส มีกลไก
ปรับระดับสูง - ต่ำได้ จำนวน 2  ตัว  
ตัวละ 2,500  บาท 
 

๕,๐๐๐ อบต.หนอง
แม่นา 

สำนักปลัด             

แบบ  ผด .02 
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ลำดับท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.  256๓ พ.ศ.  256๔ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๘ โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมปู
กระจก ขนาด 3.5 ฟุต 
จำนวน 2  ตัว ตัวละ 4,500  บาท 

๙,๐๐๐ อบต.หนอง
แม่นา 

สำนักปลัด             

๙ ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) 
 

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อรถบบรทุก (ดีเซล) โดยมี
คุณลักษณะดังน้ี  
  ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี     
  หรือกำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 
กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ 
 ๑. เป็นกระบะสำเร็จรูป 
 ๒. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ล 4 ประตู 
 ๓. เป็นราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ 
 ๔. ราคารวมภาษีสรรพสามิต 
คุณสมบัติของเคร่ืองยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามที่
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กำหนด 

๘๕๔,๐๐๐ อบต.หนอง
แม่นา 

สำนักปลัด             

๑๐ ค่าจัดซื้อเคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 
จำนวน 1 เคร่ือง  โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี 
๑. เป็นเคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย 
๒. เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า 
๓. ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 30 ซีซี 
๔. พร้อมใบมีด  
 

๙,๕๐๐ อบต.หนอง
แม่นา 

สำนักปลัด             

แบบ  ผด .02 
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ลำดับท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.  256๓ พ.ศ.  256๔ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๑ ค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ 
เคร่ือง   

๒๒,๐๐๐ อบต. 
หนองแม่นา 

สำนักปลัด             

๑๒ เคร่ืองคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
ประมวลผล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์สำหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1   จำนวน ๑ เคร่ือง   

๒๒,๐๐๐ อบต. 
หนองแม่นา 

สำนักปลัด             

๑๓ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง
ถังหมึกพิมพ ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
จากโรงงานผลิต จำนวน 2 เคร่ือง  
 

๘,๖๐๐ อบต. 
หนองแม่นา 

สำนักปลัด             

๑๔ โครงการจัดจ้างสำรวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ   
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทีป่รึกษา / ผู้เชี่ยวชาญจาก
หน่วยงานภายนอกหรือสถาบันที่เป็นกลาง เพื่อ
สำรวจ ศึกษา  วิจัย  และประเมินผลความพึง
พอใจของผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองแม่นา  ในการกำหนดประโยชน์ 
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงาน 
จ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 
 

๑๘,๐๐๐ อบต. 
หนองแม่นา 

สำนักปลัด             

แบบ  ผด .02 
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 แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 

 

ลำดับท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.  256๓ พ.ศ.  256๔ 
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 รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งบริการ          1. ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่า
ล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดทำของ จ้างเหมา
บริการทำความสะอาด จ้างเหมาบริการอ่ืน ๆ ใน
การปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนเป็นผู้ช่วย
พนักงานส่วนตำบล และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ 
2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
โฆษณาและเผยแพร่ กิจการของ อบต. วิทยุกระ 
จายเสียง โทรทศัน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร  
แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำ
ป้ายหรือแผงติดประกาศ การจ้างทำโปสเตอร์ และ
ค่าใช้จ่ายเพื่อโฆษณาและเผยแพร่อ่ืนๆ ฯลฯ 
 3. ค่าเบีย้ประกันภัย เพื่อจ่ายเป็นค่า
ประกันภัย และ พรบ.รถยนต์ส่วนกลาง 

๑๐๑,000 อบต. 
หนองแม่นา 

กองคลัง             

๒ ค่าใช้จ่ายในการดินทางไปราชการ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานส่วนตำบล โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลีย้ง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆในการ
เดินทางไปราชการ 

๒๕,000 อบต. 
หนองแม่นา 

กองคลัง             

๓ ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
ฝึกอบรม สัมมนา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบยีนฝึกอบรม สัมมนา
ต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง 

๔๐,๐๐๐ อบต. 
หนองแม่นา 

กองคลัง             

๔ เคร่ืองคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
ประมวลผล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 1  ราคา 22,000 บาท  
จำนวน 2 เคร่ือง  

๔๔,๐๐๐ อบต. 
หนองแม่นา 

กองคลัง             

๕ เคร่ืองสำรองไฟ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองสำรองไฟ จำนวน 2 
เคร่ือง เคร่ืองละ 2,500  บาท 

๕,๐๐๐ อบต. 
หนองแม่นา 

กองคลัง             

๖ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED หรือ
ขาวดำ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED 
ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 2 เคร่ือง เคร่ืองละ 
2,600 บาท 

๕,๒๐๐ อบต. 
หนองแม่นา 

กองคลัง             

แบบ  ผด .02 
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6.๒ แผนงานเคหะและชุมชน  

ลำดับท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.  256๓ พ.ศ.  256๔ 
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 รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งบริการ          1.ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
บริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใด อย่างหน่ึง เช่น 
ติดต้ังระบบประปา ระบบไฟฟ้า ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ 
ตัดหญ้าสองข้างถนนที่ได้รับถ่ายโอน (สาย 
2258) ทาสี ฯลฯ 
2. ค่าจ้างซ่อมแซมถนน คสล. ถนนลูกรัง ทาง
ระบายน้ำ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างซ่อมแซมหรือ
ปรับปรุง ถนน คสล. ถนนลูกรัง ทางระบาย
น้ำ  ปรับเกลี่ยพื้นที่ เช่น ค่าจ้างเหมารถไถ รถ
แทรคเตอร์ รถแม็คโคร เคร่ืองจักรกลต่างๆใน
การซ่อมแซมถนน คสล. ถนนลูกรัง ทางระบาย
น้ำ ท่อระบายน้ำ  ที่ชำรุดเสียหายหรือปรับเกลี่ย
พื้นที่สาธารณะให้กับประชาชนที่มีความ
เดือดร้อน  ฯลฯ 
3. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นเพื่อจ่าย
เป็นค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ กิจการของ อบต. 
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร 
แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่า
จัดทำป้าย  หรือแผงติดประกาศ การจ้างทำ
โปสเตอร์ และค่าใช้จ่ายเพื่อโฆษณา 
และเผยแพร่อ่ืนๆ ฯลฯ 

๘0,000 อบต. 
หนองแม่นา 

กองช่าง             

2 ค่าใช้จ่ายในการดินทางไปราชการ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของพนักงานส่วนตำบล โดยจ่ายเป็นค่าเบีย้เลี้ยง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆในการ
เดินทางไปราชการ 

20,000 อบต. 
หนองแม่นา 

กองช่าง             

3 ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม 
สัมมนา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบยีนฝึกอบรม สัมมนา
ต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง 

๓0,000 อบต. 
หนองแม่นา 

กองช่าง             

4 เคร่ืองคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
ประมวลผล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์สำหรับ
งานประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน ๑ เคร่ือง  

2๒,000 อบต. 
หนองแม่นา 

กองช่าง             
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6.๓ แผนงานสาธารณสุข 

6.๔ แผนงานงบกลาง 

ลำดับท่ี โครงการ / กิจกรรม 
      รายละเอียดของโครงการ/ 
              กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 

พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ 
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 เคร่ืองสำรองไฟ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองสำรองไฟ จำนวน 2 
เคร่ือง เคร่ืองละ 2,500  บาท 

๕,000 อบต. 
หนองแม่นา 

กองช่าง             

๖ ค่าออกแบบ ค่าควบคุม เพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งก่อสร้าง  

เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ที่จ่ายให้
เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้างฯลฯ 

๓0,000 อบต. 
หนองแม่นา 

กองช่าง             

ลำดับท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.  256๓ พ.ศ.  256๔ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เคร่ืองพ่นหมอกควันละอองฝอย 
(ULV) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองพ่นหมอกควันละออง
ฝอย จำนวน 1 เคร่ือง  

๘๕,000 อบต. 
หนองแม่นา 

สำนักปลัด             

ลำดับท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.  256๓ พ.ศ.  256๔ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เงินสมทบกองทุนประกันlสังคม 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคมแก่
พนักงานจ้าง ในอัตราร้อยละ5 เป็นเงินรายได้
ของ อบต.  

๙0,000 อบต. 
หนองแม่นา 

อบต.หนองแม่
นา 

            

2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าสบทบกองทุนเงินทดแทน ใน
อัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างในการใหค้วาม
คุ้มครองแก่ลูกจ้างทีป่ระสบอันตราย เจ็บป่วย 
ตาย หรือสูญหาย เน่ืองจากการทำงาน 

๕,000 อบต. 
หนองแม่นา 

อบต.หนองแม่
นา 

            

3 รายจ่ายตามข้อผูกพัน 
 

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
หนองแม่นา ต้ังไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
หนองแม่นา  

100,000 อบต. 
หนองแม่นา 

อบต.หนองแม่
นา 

            

แบบ  ผด .02 



 

 

- 31 - 
 

 
 

4 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยคำนวณจ่ายใน 
อัตราร้อยละ 1 ของงบประมาณรายรับ 
ประจำปี พ.ศ. 256๔  

๑๖๓,๔๕๐ อบต. 
หนองแม่นา 

อบต.หนองแม่
นา 

            


