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คํานํา 

 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๕ ข้อ ๖ ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนการดําเนินงาน ข้อ ๒๗ แผนการ
ดําเนินงานให้จัดทําให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งจากแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วน
ภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องดําเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณน้ัน 

  แผนดําเนินงานเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการบริหารจัดการ  และเป็นแนวทางพัฒนาตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  ให้เจริญก้าวหน้าไปสู่จุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในทุก ๆ ด้าน การจัดทําแผนดําเนินงาน
น้ัน  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/ โครงการพัฒนา  และกิจกรรมท่ีดําเนินการประจําปีงบประมาณ 
๒๕๖๒  ทําให้แนวทางในการดําเนินงานมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  และทําให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณมีความสะดวกและเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้นอีกด้วย 

  แผนการดําเนินงานฉบับน้ี  จัดทําขึ้นเพ่ือแสดงรายละเอียด  แผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ี
ดําเนินงานจริงทั้งหมด  ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย  ให้มีความชัดเจนในเชิงปฏิบัติ  
ทั้งน้ีในการจัดทําแผนการดําเนินงานฉบับน้ีได้รับความร่วมมือจากทุก ๆ ฝ่าย เป็นอย่างดี  จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 

       

                                                          คณะกรรมการสนับสนนุการจัดทาํแผนพัฒนา 
     องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย 

   

   

   
 
 
 
 
 
 



 
สารบญั 

 
เรื่อง             หน้า 
 

ส่วนที่  1 บทนํา            1 
    คําแถลงงบประมาณรายรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    2 
    คําแถลงงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    3 
    รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดสะสม    4 
  

ส่วนที่  2 บัญชีสรุปจํานวนโครงการ/ กิจกรรม แผนการดําเนินงาน     
    บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ (การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)  5 
    บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ (การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ)             9-10 
    บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ (การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต)  11-16 
    บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ (การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม)                        17 
    บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ (การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี)              18-27 
   

ภาคผนวก  
- คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย 
- คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย 
- บันทึกข้อความขออนุมัติแผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
- ประกาศใช้แผนการดําเนินงานตามข้อบัญญติังบประมาณรายจ่าย  

ประจําปี พ.ศ.2562 
- ภาพการประชุมประชาคมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา 

 
 

 
 
 
 



 
 

ส่วนท่ี  1  บทนํา 
  แผนดําเนินงานประจําปี  พ.ศ.2562ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่ายเป็นส่วนหน่ึงของแผนพัฒนาสี่ปี  
(พ.ศ. 2561–2564)  ซึ่งมีความจําเป็นและความสําคัญดังน้ี 

วัตถุประสงค์ของแผนดําเนินงาน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  กําหนดให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนยุทธศาสตร์  แผนสามปี  และแผนดําเนินงาน  สําหรับแผนดําเนินงานน้ัน  มี
วัตถุประสงค์เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/ โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินงานจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณน้ัน  แผนการดําเนินงานเป็นเอกสารท่ีระบุแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรมทั้งหมดที่
จะดําเนินการในปีงบประมาณน้ัน  ทําให้แนวทางในการดําเนินงานในปีน้ันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนใน
การในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานและการจําแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของ
แผนงาน / โครงการ  ในแผนดําเนินงานจะทําให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึนอีกด้วย 

ขั้นตอนในการจัดทําแผนดําเนินงาน 
 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 หมวด 5 ข้อ 26 และ /7 ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนดําเนินงาน  โดยมี
ขั้นตอน  ดังน้ี 
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล
หนองค่าย  และโครงการ/ กิจกรรม  จากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่จะเข้ามา
ดําเนินการในพ้ืนที่  โดยมีการตรวจสอบข้อมูลจากแผนดําเนินงานพัฒนาอําเภอ/ จังหวัดแบบบูรณาการ  แล้วจัดทําแผน
ดําเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนดําเนินงาน  โดยพิจารณาจัดทําหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นกําหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย  แล้วเสนอผู้บริหาร
โดยมีเค้าโครงแผนดําเนินงาน  2  ส่วน  คือ 

- ส่วนที่  1  บทนํา 
- ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/ กิจกรรม 

 เมื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและผู้บริหารให้ความเห็นชอบร่างแผนการดําเนินงานแล้ว  ประกาศเป็นแผนการ
ดําเนินงาน  โดยให้ปิดประกาศภายใน  15  วัน  นับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิด
ประกาศไว้อย่างน้อย  30  วัน   
ประโยชน์ของแผนดําเนินงาน 
 แผนการดําเนินงานมีประโยชน์ต่อการพัฒนา  ดังน้ี 

1. เป็นการนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 
2. แผนการดําเนินงานเป็นแผนดําเนินการ (Action  Plan)  ที่ทําหลังจากที่มีงบประมาณ  ทําให้ทราบโครงการ/ 

กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ 
3. เป็นเคร่ืองมือในการบริหารงาน  ประสานงานและติดตามประเมิลผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล 



 
       คําแถลงงบประมาณ 

ประจําปีงบประมาณ  2562 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย 
อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายรับ 
 

รายรับ 
รับจริง 
ปี 2560 

รับจริง 
ณ 31 ก.ค.  2561 

ประมาณการ 
ปี 2561 

ประมาณการ 
ปี 2562 

1. รายได้จัดเก็บเอง 
1.1 หมวดภาษีอากร 
1.2 หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและ

ใบอนุญาต 
1.3 หมวดราคาได้จากทรัพย์สิน 
1.4 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค

และการพาณิชย์ 
1.5 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 
1.6 หมวดรายได้จากทุน 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 

 
80,715.26 
26,123.70 

 
44,228.51 

- 
 

79,850.00 
- 

232,917.47 

 
97,907.31 
6,677.00 

 
75,391.93 

- 
 

60.00 
- 

180,036.24 

 
98,400.00 
25,000.00 

 
60,000.00 

- 
 

11,000.00 
- 

194,400.00 

 
98,500.00 
27,400.00 

 
75,000.00 

- 
 

11,000.00 
- 

211,900.00 
2. รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
องค์การบริหารส่วนตําบล 
2.1 หมวดภาษีจัดสรร 
 
-รวมรายได้ที่รฐับาลจัดเก็บและจัดสรรให้
องค์การบริหารส่วนตําบล 

 
 

13,555,744.58 
 

13,555,744.58 
 

 
 

12,729,717.01 
 

12,729,717.01 
 

 
 

14,212,900.00 
 

14,212,900.00 
 

 
 

14,329,300.00 
 

14,329,300.00 
 

3. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนนุและจัดสรรให้
องค์การบริหารส่วนตําบล 
3.1 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
 
-รวมรายได้ที่รฐับาลจัดเก็บและจัดสรรให้
องค์การบริหารส่วนตําบล 

 
 

13,678,116.00 
 

14,321,801 
 

 
 

13,854,049.00 
 

13,854,049.00 
 

 
 

14,695,700.00 
 

14,695,700.00 
 

 
 

14,695,700.00 
 

14,695,700.00 
 

รวมทั้งสิน้ 28,852,503.25 26,763,802.25 29,103,000.00 29,236,900.00 
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คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  2562 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย 
อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
รายจ่าย 

 

รายจ่าย 
จ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2560 ณ 31 ก.ค. 61 ปี 2561 ปี 2562 
จ่ายจากเงินงบประมาณ     
  งบกลาง 7,701,246.00 6,607,871.00 8,379,200.00 9,122,424.00 
-งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจําและ
ค่าจ้างช่ัวคราว)  

9,843,438.00 8,332,670.00 11,191,820.00 11,672,776.00 

-งบดําเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 

3,113,255.03 2,792,720.58 5,450,060.00 4,599,180.00 

  -งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 1,411,575.00 345,641.00 2,594,850.00 2,289,520.00 
-งบรายจ่ายอ่ืน (หมวดรายจ่ายอ่ืน) 20,000.00 - 25,000 25,000 
-งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 1,572,552.69 1,415,483.04 1,462,070.00 1,528,000.00 

รายจ่ายจากงบประมาณ 23,662,166.72 19,494,385.62 29,103,000.00 29,236,900.00 
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รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู้  เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทั่วไป(ระบุวัตถุประสงค์) 
 

จ่ายจาก รายการ 
ปี 2561 ปี 2562 

(เป็นเงิน / บาท) (เป็นเงิน / บาท) 
1.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

1.1 งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

- 
 

1,976,700 
2.เงินจ่ายขาดเงินสะสม 2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

2.1.1 งานบริหารทั่วไป 
2.2 แผนงานเคหะชุมชน 
 2.2.1 งานไฟฟ้าถนน 
2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
2.3.1 งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
- 
 

- 
 

7,57,517 

 
- 
 

- 
 

- 
3.เงินอุดหนุนทั่วไป 
  (ระบุวัตถุประสงค์) 

3.1 อุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน 
3.2 เบ้ียยังชีพคนพิการ 
3.3 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
3.4 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
3.5ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศพด. 
3.6ค่าอาหารกลางวันร.ร.ในสังกัด สพฐ. 
3.7 ค่าอาหารกลางวัน ศพด. 
3.7ค่าตอบแทนผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย 
3.8 ค่าหนังสือเรียน 
3.9ค่าอุปกรณ์การเรียน 
3.10 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 
3.11 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

- 
2,249,400 
5,426,400 

54,000 
825,760 

1,284,080 
372,400 
159,420 

- 
- 
- 
- 

- 
2,352,000 
6,037,200 

54,000 
757,120 

1,208,000 
333,200 
159,420 

7,200 
7,200 

10,800 
15,480 

รวมทั้งสิน้ 10,371,460 10,941,620 
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ส่วนที่ 2 

 

  บัญชีสรุปจํานวนโครงการ/ กิจกรรม แผนการดําเนินงาน(ผด.01)    
    บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ (ผด.02) 

 
 

 



          
ส่วนที่ 2 

บัญชสีรุปโครงการ/กิจกรรม       แบบ ผด. 01 
แผนการดําเนนิงานประจําป ีพ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองคา่ยอําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน 
จํานวนโครงการ 
ที่ดําเนินการ 

คิดเปน็ร้อยละ 
ของโครงการ 

จํานวนงบประมาณ 
(บาท) 

ร้อยละของ      
งบประมาณ 

หน่วยดําเนนิการ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานที่ 1แผนงานเคหะและชุมชน 6/74 8.10 

(29,236,900.00) 
4,189,520 

 
14.32 

- กองช่าง 
เสนอของบจาก 
- อบจ. 
- กรมชลประทาน 

รวม 6/74 8.10 4,189,520 14.32  

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แผนงานที่ 1แผนงานการเกษตร 
 

10/34 29.41 
(29,236,900.00) 

200,000 
 

0.68 

สํานักปลัด 
สนง.เกษตรฯ 
ศูนย์บริการฯ 

รวม 10/34 29.41 200,000 0.68  

3. การพัฒนาด้านคณุภาพชวีิต 
แผนงานที่ 1แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 3/10 30.00 

(29,236,900.00) 

50,000 
0.17 

กองการศึกษา 

แผนงานที ่2แผนงานการศึกษา 
 15/26 57.69 

 
2,528,400 8.64 

สํานักปลัด 
กองการศึกษา 
กองช่าง 
ศูนย์ กศน.ตําบล 

แผนงานที ่3แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

 
3/7 

 
42.85 

 
80,000 0.27 

สํานักปลัด 
กองช่าง ,รพ.สต. 
สนง.สาธารณสุข 
รพ.ประทาย 
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ยุทธศาสตร์ / แผนงาน 
จํานวนโครงการ 
ที่ดําเนินการ 

คิดเปน็ร้อยละ 
ของโครงการ 

จํานวนงบประมาณ 
(บาท) 

ร้อยละของ      
งบประมาณ 

หน่วยดําเนนิการ 

แผนงานที ่4แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5/6 83.33 113,600 0.38 สํานักปลัด 

รวม 30/59 50.84 2,772,000 9.48  

4. การพัฒนาด้านสิ่งแวดลอ้ม 
แผนงานที่ 1แผนงานสาธารณสุข 

 
4/10 

 
40.00 

(29,236,900.00) 
382,580 

 
1.30 

สํานักปลัด 

รวม 9/14 64.28 382,580 1.30  

5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แผนงานที่ 1แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

8/8 100 
(29,236,900.00) 

555,000 
1.89 

กองช่าง 
สํานักปลัด 

แผนงานที ่2แผนงานบริหารงานทั่วไป 
32/38 84.21 11,347,456 38.81 

สํานักปลัด 
สนง.พช. 

แผนงานที ่3แผนงานงบกลาง 8/4 100 9,122,424 31.20 สํานักปลัด 

รวม 48/50 96.00 21,024,880 71.91  

รวมทุกยุทธศาสตร ์ 98/231 42.42 28,5678,980 97.71  



 
        บัญชีโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ       แบบ ผด. 02 

แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองคา่ย 

(เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน) 
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ -เพื่อพัฒนาเส้นทางจราจรในชุมชน    -เพื่อขยายเขตการให้บริการไฟฟ้าและประปา  -เพื่อพัฒนาแหล่งน้ําในชุมชน 

-เพื่อส่งเสริมบริการสาธารณะอย่างถ้วนหน้า 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต / งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) พื้นที ่
หน่วย 

ดําเนนิการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
บริเวณบ้านโนนยูง 
ม. 13  
 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. 
ยาว 323 ม. หนา 0.15 ม. 
(พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,615 
ตร.ม.) ไหล่ทางลงหินคลุกบด
อัดแน่น หนา 0.15 ม. กว้างข้าง
ละ0.50 ม.(ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้างและระบบระบายน้ํา องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ.นครราชสมีา 
แบบมาตรฐานเลขที่ ทถ.นม. 01-
202) 

1,039,700.- ม. 13  กองช่าง             

2 ซ่อมแซมถนนลาดยาง
สายบ้านโคกเพ็ด ม.6 
ไปบ้านหนองแวง ม.4 

ถนนลาดยางสายบ้านโคกเพ็ด ม.6 
ไปบ้านหนองแวง ม.4กว้าง 6 ม.ยาว 
700 ม.หนา0.5ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 4,200 ตารางเมตร 

1,946,000.-
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

ม.6 กองช่าง             
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1.1 แผนงานเคหะและชุมชน              แบบ ผด. 02 

ลําดับ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต / งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) พื้นที ่
หน่วย 

ดําเนนิการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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

3 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
บริเวณบ้านดอนตะ
หนิน ม. 5 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. ยาว 352.00 ม. 
หนา 0.15 ม. (พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 132 
ตร.ม.) (ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างและ
ระบบระบายน้ํา องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
จ.นครราชสีมา แบบมาตรฐานเลขที่ ทถ.นม. 
01-202) 

614,100.- ม. 5 กองช่าง             

4 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
บริเวณบ้านหนอง
กวางม.11 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 115.00 ม. 
หนา 0.15 ม. (พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 460 
ตร.ม.) (ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างและ
ระบบระบายน้ํา องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
จ.นครราชสีมา แบบมาตรฐานเลขที่ ทถ.นม. 
01-202) 

278,700.- ม. 11 กองช่าง 

 

            

5 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
บริเวณ ศพด. โคก
เพ็ด-หนองไม้ตาย 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 35.00 ม. 
หนา 0.15 ม. (พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 140
ตร.ม.) (ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างและ
ระบบระบายน้ํา องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
จ.นครราชสีมา แบบมาตรฐานเลขที่ ทถ.นม. 
01-202) 

81,000.- ศพด. 
โคก
เพ็ด-
หนองไม้
ตาย 

กองช่าง             

6 ก่อสร้างระบบกําจัด
สิ่งปฏิกูล   

ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 12.50 ม. งานขุด
และถมคืนไม่น้อยกว่า 36.86 ลบ.ม. งานถม
ดินพร้อมปรับเกลี่ยไม่น้อยกว่า 48.33 ลบ.ม.
(ตามแบบที่ อบต. กําหนด) 

230,020.- ม. 4 กองช่าง             
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แผนดําเนนิงานประจําปี พ.ศ. 2562      แบบ ผด. 02 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองคา่ย 

        (ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ) 

2.  ภายใต้ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร ์ -เพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชนด้านการเกษตร -เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ของประชาชน -เพื่อพัฒนาพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพ 

-เพื่อพัฒนาและส่งเสริมอาชีพหลักให้ประชาชน -เพื่อพัฒนาผีมือแรงงานให้มีมาตรฐานและเพิ่มผลผลิต 
2.1 แผนงานการเกษตร - งานส่งเสริมการเกษตร 

ลําดับ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต / งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
พื้นที ่

หน่วย 
ดําเนนิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 จัดแสดงและจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์(งานวันของดี 
อําเภอประทาย) 

จัดแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ 
ในงานวันของดีอําเภอประทาย  

40,000.- ม.1-14 ทุกส่วน             

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับตําบล 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
โครงการส่งเสริมสนับสนุนหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับ
ตําบล 

20,000.- ม.1-14 สํานักปลัด             

3 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ระยะสั้น 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 

30,000.- ม.1-14 สํานักปลัด             

4 ส่งเสริมการไถกลบตอซัง
ข้าว 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
โครงการส่งเสริมการไถกลบตอซัง
ข้าว   

5,000.- ม.1-14 สํานักปลัด             

5 โครงการน้ําเพื่อชีวิตศาสตร์
พระราชาสู่แปลงเกษตร
ผสมผสานประชารัฐ 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการน้ําเพื่อ
ชีวิต 

50,000.- ม.1–14 สํานักปลัด             
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         แบบ ผด. 02 
2.1 แผนงานการเกษตร - งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 
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ลําดับ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต / งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
พื้นที ่

หน่วย 
ดําเนนิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติ 

10,000.- ม.1–14 สํานักปลัด             

2 โครงการพัฒนาภูมิ
ทัศน์ข้างถนน 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
โครงการพัฒนาภูมิทัศน์ข้าง
ถนน 

10,000.- ม.1–14 สํานักปลัด             

3 โครงการกําจัด
ผักตบชวาและวัชพืช
คลองสวยน้ําใส 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
กําจัดผักตบชวาและวัชพืช
คลองสวยน้ําใส 

5,000.- ม.1–14 สํานักปลัด             

4 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 

20,000.- ม.1–14 สํานักปลัด             

5 โครงการอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก 

10,000.- ม.1–14 สํานักปลัด             



        แบบ ผด. 02 
แผนการดําเนนิงานประจําป ี2562 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองคา่ย 

(เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต) 

3.  ภายใต้ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร ์ -เพื่อส่งเสริมและอนรุักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น -เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

-เพื่อพัฒนาและส่งเสริมด้านสาธารณสุข   -เพื่อส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม 
-เพื่อส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ   -เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนาตนเอง 

3.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลําดับ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต / งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
พื้นที ่

หน่วย 
ดําเนนิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 การส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขัน 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันใน
ระดับต่างๆ 

5,000.- ม.1-14 กอง
การศึกษา 

            

2 จัดงานอนุรักษ์และสืบ
สานงานประเพณีแห่
เทียนพรรษาปี 2562 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
อนุรักษ์และสบืสานงาน
ประเพณีแห่เทยีนปี 2562 

20,000.- ม.1-14 กอง
การศึกษา 

            

3 จัดงานอนุรักษ์และสืบ
สานงานประเพณี
สงกรานต์ปี 2562 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
อนุรักษ์และสบืสานงาน
ประเพณีสงกรานต์ปี 2562 

25,000.- ม.1-14 กอง
การศึกษา 
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2) แผนงานการศึกษา                 แบบ ผด. 02 

ลําดับ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต / งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
พื้นที ่

หน่วย 
ดําเนนิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติประจําปี 2562  จํานวน 1 
ครั้ง 

20,000.- ศพด. ในเขต

พื้นที่ 

กอง
การศึกษา 

            

2 การจัดงานวันแม่แห่งชาติ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแม่
แห่งชาติ  

6,000.- ศพด. ในเขต
พื้นที่ 

กอง
การศึกษา 

            

4 การจัดซื้ออาหารเสริม
(นม) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการการ
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สําหรับ
ระดับประถมศึกษา 4  โรงเรียน 

628,160.- โรงเรียนในเขต
พื้นที่ 

กอง
การศึกษา 

            

5 การจัดซื้ออาหารเสริม
(นม) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการการ
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

128,960.- ศพด. ในเขต
พื้นที่ 

กอง
การศึกษา 

            

6 อุดหนุนตามโครงการ
อาหารกลางวันโรงเรียน
สังกัด สนง.คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดับประถมศึกษา 4  
โรงเรียน 

สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน
ระดับประถมศึกษาจํานวน4  
โรงเรียน 

1,208,000.- โรงเรียนใน
เขตพื้นที่ 
 

กอง
การศึกษา 

            

7 อุดหนุนโรงเรียนไตร
ราษฎร์สามัคคีตาม
โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สนับสนุนตามโครงการอุดหนุน
โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีตาม
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

20,000.- รร.ไตรราษฎร์

สามัคค ี

กอง
การศึกษา 
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                 แบบ ผด. 02 

ลําดับ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต / งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
พื้นที ่

หน่วย 
ดําเนนิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 

อุดหนุนโรงเรียนทุ่งมน
วิทยาคารตามโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สนับสนุนตามโครงการ
อุดหนุนโรงเรียนทุ่งมนวิทยา
คารตามโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 

20,000.- รร.ทุ่งมน

วิทยาคาร 

กอง
การศึกษา 

            

9 โครงการสนับสนุนการ
บริหารสถานศกึษา
(ค่าอาหารกลางวัน) 

สนับสนุนตามโครงการ
บริหารสถานศกึษา (อาหาร
กลางวัน) สําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 2 แห่ง 

333,200.- ศพด. 
ในพื้นที ่

กอง
การศึกษา 

            

 

10 

โครงการสนับสนุนการ
บริหารสถานศกึษา  
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
2 ศูนย์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการ
เรียนการสอนและเครื่องเล่น
พัฒนาการสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 2 
ศูนย์ 

115,600.- ศพด. 
ในพื้นที่  

กอง

การศึกษา 

            

11 โครงการสนับสนุนการ
บริหารสถานศกึษา 
(ค่าหนังสือเรียน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อหนังสือเรียน สําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 
แห่ง 

7,200.- ศพด. 
ในพื้นที่  

กอง

การศึกษา 
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                แบบ ผด. 02 

ลําดับ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต / งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
พื้นที ่

หน่วย 
ดําเนนิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 โครงการสนับสนุนการ
บริหารสถานศกึษา 
(ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน 
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 2 แห่ง 

10,800.- ศพด. 
ในพื้นที่  

กอง

การศึกษา             

13 โครงการสนับสนุนการ
บริหารสถานศกึษา 
(ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 2 แห่ง 

15,480.- ศพด. 
ในพื้นที่  

กอง

การศึกษา             

14 โครงการจัดนทิรรศการ
แสดงผลงานเดก็ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

10,000.- ศพด. 
ในพื้นที่  

กอง
การศึกษา 

            

15 โครงการจัดฝึกอบรม
ผู้ปกครองเสรมิสร้าง
พัฒนาการเด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการจัดฝึกอบรม
ผู้ปกครองเสรมิสร้าง
พัฒนาการเด็กเล็ก 

5,000.- ศพด. 
ในพื้นที่  

กอง
การศึกษา 

            

 

-14-     

        



        

3) แผนงานสังคมสงเคราะห์              แบบ ผด.02 
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ลําดับ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต / งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) พื้นที ่

หน่วย 
ดําเนนิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 โครงการสงเคราะห์
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ป่วยติดเตียง  
ผู้ด้อยโอกาสและ
ครอบครัวผู้มีรายได้
น้อยขาดที่พึ่งพิง 

ค่าใช้จ่ายการดําเนินงานตาม
โครงการสงเคราะห์และพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ป่วยติดเตียง  
ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผูม้ี
รายได้น้อยขาดที่พึ่งพิง 

20,000.- ม.1-14 สํานักปลัด             

2 โครงการแก้ไขปญัหา
อาชญากรรม โรคเอดส์ 
การละเมิดสิทธเิด็กและ
สตร ี

ค่าใช้จ่ายการดําเนินงานตาม
โครงการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม โรคเอดส์ การ
ละเมิดสิทธิเด็กและสตรี 

10,000.- ม.1-14 สํานักปลัด             

3 โครงการโรงเรียน
ผู้สูงอายุ 

ค่าใช้จ่ายการดําเนินงาน
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 

50,000.- ม.1-14 สํานักปลัด             



 

4) แผนงานรักษาความสงบภายใน               แบบ ผด. 02 
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ลําดับ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต / งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
พื้นที ่

หน่วย 
ดําเนนิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 โครงการฝึกอบรม
ป้องกันภัยเบื้องต้น 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ตามโครงการฝึกอบรมป้องกัน
ภัยเบื้องต้น  

10,000.- ม. 1- 14 สํานักปลัด 
            

2 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตาม
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
สงกรานต์ 

25,000.- ม.1 -14 สํานักปลัด 

 

            

3 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ตามโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

20,000.- ม.1 -14 สํานักปลัด 

 

            

4 โครงการฝึกอบรม
ทบทวน อปพร. 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตาม
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. 

55,000.- ม. 1- 14 สํานักปลัด             

5 จัดซื้อวัสดุเครื่อง
ดับเพลิง 

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ

เครื่องดับเพลิง 

3,600.- ม. 1- 14 สํานักปลัด             



        แบบ ผด. 02 

แผนการดําเนนิงานประจําป ี2562 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองคา่ย 

(เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสิ่งแวดลอ้ม) 

4.  ภายใต้ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร ์ -เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธภิาพ -เพื่อบรหิารจัดการขยะมูลฝอย 

1) แผนงานสาธารณสุข -งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ 
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ลําดับ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต / งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) พื้นที ่

หน่วย 
ดําเนนิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 โครงการคัดแยกขยะ
ในครัวเรือน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน 

20,000.- ม.1-14 สํานักปลัด
สาธารณสุข 
รพ.สต.สําโรง 

            

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย 

27,580.- ม.1-14 สํานักปลัด
สาธารณสุข 
รพ.สต.สําโรง 

            

3 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประเภท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ต่างๆ  

55,000.- ม.1-14 สํานักปลัด
สาธารณสุข 
รพ.สต.สําโรง 

            

4 อุดหนุนโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการอุดหนุนโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข 

280,000.- ม.1-14 สํานักปลัด
สาธารณสุข 
รพ.สต.สําโรง 

            



 

แผนการดําเนนิงานประจําป ีพ.ศ. 2562      แบบ ผด. 02 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองคา่ย 

(เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี) 

5.  ภายใต้ยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร ์ -เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นศนูย์กลางการพัฒนาท้องถิ่น -เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่และการบริการประชาชน 

5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

-18-          

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต / งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที ่
หน่วย 

ดําเนนิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 ปรับปรุงแผนพัฒนาสี่ปี 
(พ.ศ.2561–2564) 
และแผนชุมชน 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ปรับปรุงแผนพัฒนาสี่ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564)  และ
แผนชุมชนทั้ง14 หมู่บ้าน 

10,000.- ม.1-14 สํานักปลัด             

2 โครงการเข้าค่าย
คุณธรรม จริยธรรม 
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ และพนักงาน
ส่วนตําบล 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม 
จริยธรรม คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ และพนักงาน
ส่วนตําบล 

50,000.- ม.1-14 สํานักปลัด             

3 โครงการปกป้อง
สถาบันที่สําคญัของ
ชาติและระบบ
ประชาธิปไตย 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
โครงการปกป้องสถาบันที่
สําคัญของชาติ 

30,000.- ม.1-14 สํานักปลัด             



 
 

                                    แบบ ผด. 02 
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ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต / งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที ่
หน่วย 

ดําเนนิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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

4 โครงการฝึกอบรม
ศึกษาดูงานนอกพื้นที่
ของบุคลากรตําบล
หนองค่าย 

ค่าใช้จ่ายการดําเนินงาน
โครงการฝึกอบรมศึกษาดู
งานนอกพื้นที่ของบุคลากร
ตําบลหนองค่าย 

70,000.- ม.1-14 สํานักปลัด             

5 โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ค่าใช้จ่ายการดําเนินงาน
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ 

5,000.- ม. 1-14 สํานักปลัด             

6 การเลือกตั้งทั่วไปหรือ
เลือกตั้งซ่อมสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
การเลือกตั้งทั่วไปหรือ
เลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

300,000.- ม.1-14 สํานักปลัด             

7 จัดทําแผนที่ภาษี ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนที ่
ภาษี   

50,000.- อบต. 
หนองค่าย 

กองคลัง             

8 การจัดซื้อ-จัดจ้าง/
ตรวจรับงาน 

จ่ายเป็นค่าตอบแทน
คณะกรรมการ  

40,000.- ม.1-14 กองคลัง             



 
5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป              แบบ ผด. 02 

-20-          

ลําดับ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต / งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
พื้นที ่

หน่วย 
ดําเนนิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 งานบริหารงานบคุคล 
-เงินเดือนพนักงานส่วน
ตําบล 

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเดือนให้
พนักงานส่วนตําบลเป็นไปตาม
ระเบียบและกฎหมายกําหนด 

6,074,140.- อบต.

หนองค่าย 

ทุกส่วน             

2 เงินเพิ่มต่าง ๆของ
พนักงานส่วนตําบล 

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเพิ่มต่าง ๆของ
พนักงานส่วนตําบลเป็นไปตาม
ระเบียบและกฎหมายกําหนด 

84,000.- อบต.

หนองค่าย 

สํานักปลัด 

 

            

3 งานบริหารงานบคุคล 
-เงินประจําตําแหน่ง 

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินประจําตําแหน่ง
ปลัด อบต. ผอ.กองฯ หัวหน้าส่วน
เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย
กําหนด 

336,000.- อบต.

หนองค่าย 

ทุกส่วน             

4 งานบริหารบุคคล 
-เงินเดือน/ค่าตอบแทน 
ตําแหน่ง นายกและรอง
นายก 

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้
ดํารงตําแหน่งนายกและรองนายก 
จํานวน 3 ตําแหน่ง เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎหมายกําหนด  

514,080.- อบต.

หนองค่าย 

สํานักปลัด             

5 งานบริหารงานบคุคล 
-เงินเดือน/ค่าตอบแทน 
เงินประจําตําแหน่ง 
นายกและรองนายก 

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
ประจําตําแหน่งของนายกและรอง
นายกเป็นไปตามระเบียบและ
กฎหมายกําหนด  

42,120.- อบต.

หนองค่าย 

สํานักปลัด             

6 งานบริหารงานบคุคล 
-เงินเดือน/ค่าตอบแทน

เลขาของผู้บริหาร 

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเดือน/
ค่าตอบแทนเลขานุการผู้บริหาร
เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย
กําหนด 

86,400.- อบต.

หนองค่าย 

สํานักปลัด             



แบบ ผด. 02 
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ลําดับ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต / งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
พื้นที ่

หน่วย 
ดําเนนิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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

7 งานบริหารงานบคุคล 
เงินค่าจ้างพนักงานจ้าง
(ตามกรอบอัตรากําลัง 3 ปี) 

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
พนักงานจ้างเป็นตามระเบียบ
กฎหมายที่กําหนด 

1,774,284.- อบต.

หนองค่าย 

ทุกส่วน             

8 งานบริหารงานบคุคล 
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน
จ้าง 

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเพิ่มต่าง ๆ 
ของพนักงานจ้างเป็นตามระเบียบ
กฎหมายที่กําหนด 

142,032.- อบต.

หนองค่าย 

ทุกส่วน             

9 งานบริหารงานบคุคล 
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการเป็นไปตาม
ระเบียบและกฎหมายกําหนด 

320,000.- อบต.

หนองค่าย 

ทุกส่วน             

10 งานบริหารงานบคุคล 
-เงินค่าเช่าบ้าน 

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
ของพนักงานส่วนตําบลเป็นไปตาม
ระเบียบและกฎหมายกําหนด  

211,600.- อบต.

หนองค่าย 

ทุกส่วน             

11 งานบริหารงานบคุคล 
-เงินค่าช่วยเหลือการ 
ศึกษาบุตร 

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินค่าช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ตําบลเป็นไปตามระเบียบและ
กฎหมายกําหนด 

112,800.- อบต.

หนองค่าย 

ทุกส่วน             

12 งานสวัสดิการ 
-ค่าไฟฟ้า 

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ที่ทําการ 
อบต.หนองค่าย  

125,000.- อบต.

หนองค่าย 

ทุกส่วน             

13 งานสวัสดิการ 
-ค่าน้ําประปา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปา ที่ทําการ 
อบต.หนองค่าย  

4,000.- อบต.
หนองค่าย 

ทุกส่วน             

14 งานบริหารงานบคุคล 
-ค่าไปรษณีย์/ธนาณัติ  
ค่าดวงตราไปรษณีย์ฯลฯ 

เพื่อจ่ายค่าดําเนินการส่งเอกสาร
ทางไปรษณีย์ งบประมาณบาท 

6,000.- อบต.

หนองค่าย 

ทุกส่วน             



         แบบ ผด. 02 
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ลําดับ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต / งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
พื้นที ่

หน่วย 
ดําเนนิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 ค่าจ้างเหมาในกรณีที่ อบต.
ไม่สามารถดําเนินการเอง 
-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

ค่าจ้างเหมาในกรณีที่ อบต.ไม่
สามารถดําเนินการเอง 
-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  
 

160,000.- อบต.
หนอง
ค่าย 

ทุกส่วน             

16 งานบริหารงานทั่วไป 
-ค่าใช้จ่ายในการ
บํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต. 

170,000 อบต.

หนอง

ค่าย 

สํานักปลัด             

17 งานบริหารงานทั่วไป 
-จัดหาวัสดุสํานักงาน 

จัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น 
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอฯลฯ 

205,000.- อบต. 

หนองค่าย 

ทุกส่วน 

 

            

18 งานบริหารงานทั่วไป 
ค่าเชื้อเพลิงหล่อลื่นรถยนต์
และเครื่องพ่นหมอกควัน 

ค่าเชื้อเพลิงหล่อลื่นรถยนต์และ
เครื่องพ่นหมอกควัน  

160,000.- อบต. 

หนองค่าย 

สํานักปลัด 

 

            

19 งานบริหารงานทั่วไป 
-ค่าวัสดุยวดยานพาหนะ 
และขนส่ง 

เพื่อบํารุงรักษารถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์ วัสดุยวดยาน
พาหนะขนส่ง  

20,000.- อบต. 

หนองค่าย 

สํานักปลัด 

 

            

20 งานบริหารงานทั่วไป 
-ค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ 

ค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์  

15,000.- -อบต. 

หนองค่าย 

ทุกส่วน             

21 จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น 
แผ่นดิสก์  และอื่นๆ 

170,000.- อบต. 

หนองค่าย 

ทุกส่วน             

22 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  40,000.- อบต.

หนองค่าย 

กองคลัง 
กองการศึกษา 

            



แบบ ผด. 02 
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ลําดับ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต / งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
พื้นที ่

หน่วย 
ดําเนนิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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

23 จัดหาวัสดุก่อสร้าง จัดซื้อ  ไม้ต่างๆ  สี ทินเนอร์    แปรง
ทาสี  ตะปู  ค้อน  ท่อน้ํา ฯลฯ 

200,000.-   อบต.หนอง

ค่าย 

กองช่าง             

24 จัดหาวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ 

จัดซื้อ หลอดไฟฟ้า บัลลาล์ด  สตาร์
สเตอร์ ฯลฯ  

72,000.-   อบต.หนอง

ค่าย 

สํานักปลัด 
กองการศึกษา 
กองช่าง 

            

25 จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ วัคซีนไซริงค์ ยา
คุมกําเนิดสุนัข แมวสารเคมีดับเพลิง 
ฯลฯ 

57,000.- อบต.หนอง

ค่าย 

สํานักปลัด 

กองการศึกษา 

            

26 จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 31,000.- อบต.หนอง

ค่าย 

สํานักปลัด 
กองคลัง 

            

27 ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 

ค่าใช้จ่ายในการค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น ค่าซ่อม
คอมพิวเตอร์ ค่าซ่อม
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ 

15,000.- อบต.หนอง

ค่าย 

สํานักปลัด 
กองคลัง 

            

28 รายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ 

ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองบุคคลหรื
คณะบุคคล ค่าเลี้ยงรับรองการประชุม
สภา 

30,000.- อบต.หนอง

ค่าย 

สํานักปลัด             

29 ค่าใช้จ่ายในการรังวัด
สอบเขตที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดสอบ
เขตที่ดินสาธารณะประโยชน์ 

20,000.- อบต.หนอง

ค่าย 

สํานักปลัด 

กอช่าง 

            

30 ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมายามอยู่เวร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา
ยามอยู่เวร ที่ทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองค่าย 

60,000.- อบต.

หนองค่าย 

ทุกส่วน             



 
 

        แบบ ผด. 02 
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ลําดับ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต / งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
พื้นที ่

หน่วย 
ดําเนนิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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

31 ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของพนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง 

20,000.- อบต.หนอง

ค่าย 

ทุกส่วน             

32 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ช่วย
ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์การบรหิาร
ส่วนตําบลด้านต่าง ๆ 

70,000.- อบต.หนอง

ค่าย 

ทุกส่วน             



แผนการดําเนนิงานประจําป ีพ.ศ. 2562       
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองคา่ย 

(เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี)     

3) แผนงานงบกลาง                แบบ ผด. 02 

ลําดับ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต / งบประมาณ) 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที ่

 
หน่วย 

ดําเนนิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 เงินสมทบกองทนุ

ประกันสังคม 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน

ประกันสังคมของพนักงานจ้าง 

95,816.- อบต.

หนองค่าย 

ทุกส่วน 

 
            

2 เบี้ยยังชพีผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพผู้สูงอายตุาม

นโยบายรัฐบาล 

6,037,200.- ม. 1-14 สํานักปลัด 

 
            

3 เบี้ยยังชพีผู้พิการ เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพผู้พกิารตาม

นโยบายรัฐบาล 

2,352,000.- ม. 1-14 สํานักปลัด 

 
            

4 เบี้ยยังชพีผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 54,000.- ม. 1-14 สํานักปลัด             

5 เงินสํารองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจาํเป็น
เร่งด่วนฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

287,996.- ม. 1-14 ทุกส่วน 
            

6 เงินกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.หนองค่าย 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสบทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.หนองค่าย 

100,000.- ม. 1-14 สํานักปลัด 

 
            

7 เงินสมทบกองทุนบาํเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

145,412.- อบต.

หนองค่าย 

ทุกส่วน 

             

8 เงินช่วยพิเศษ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษพนักงาน
ส่วนตําบลพนักงานจ้างกรณีเสียชีวิต 

50,000.- อบต.

หนองค่าย 

ทุกส่วน 
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แผนการดําเนนิงาน  ประจําปี พ.ศ. 2562      แบบ ผด. 02/1 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองคา่ย  อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

บัญชคีรุภัณฑ์ที่ไม่ได้จัดทําเป็นโครงการเพื่อการพัฒนา 

1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลําดับ 

ที ่ ครุภัณฑ์ 

 

รายละเอยีดของครุภัณฑ์ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วย 

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 จัดซื้อครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จํานวน 1 เครื่อง หน่วยประมวลผลกลาง 
CPU ไม่น้อยกวา่ 2 แกนหลัก (2core)มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.5 GHz หรือดกีว่า จํานวน  1 
หน่วย มีหน่วยความจําหลัก (RAM)ชนิด 
DDR3 หรือดีกวา่ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
1TB หรือ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 
GB จํานวน 1 หน่วย มีจอภาพแบบ LCD 
หรือดกีว่า มDีVD-RW หรือดีกวา่ 1 หน่วย
มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 

16,000.- ที่ทําการอบต.
หนองค่าย 

สํานักปลัด 
 

            

2 จัดซื้อครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

(เครื่องพิมพ)์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(เครื่องพิมพ)์ชนดิ LED ขาวดํา  ชนิด 
Networkแบบที่ 2 

15,000.- ที่ทําการอบต.
หนองค่าย 

กองคลัง 

             

 

 
         -26- 



 
  

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลําดับ 

ที ่ ครุภัณฑ์ 

 

รายละเอยีดของครุภัณฑ์ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วย 

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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

3 พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
DLTV 

จัดซื้ออุปกรณ์สําหรับห้องเรียนโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคก
เพ็ด ม.6 

30,700.- 

(เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ) 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กโคก
เพ็ด-หนองไม้
ตาย 

กอง

การศึกษา 
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