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     ภาพการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา 
      องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย 
     ในการจัดร่างแผนการดําเนินงานประจําปี พ.ศ.2563 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คํานํา 

 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด 

๕ ข้อ ๖ ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนการดําเนินงาน ข้อ ๒๗ “แผนการดําเนินงานให้จัดทําให้แล้วเสร็จ

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมงบประมาณจากเงินสะสมหรือ

ได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจหรอืหน่วยงานอ่ืนๆที่ต้องดําเนินการในพ้ืนที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณน้ัน การขยายเวลาการจัดทําและการแก้ไขแผนการดําเนินงานเป็นอํานาจของผู้บริหาร

ท้องถิ่น” 

  แผนดําเนินงานเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการบริหารจัดการ  และเป็นแนวทางพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  ให้
เจริญก้าวหน้าไปสู่จุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในทุก ๆ ด้าน การจัดทําแผนดําเนินงานน้ัน  มีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/ โครงการพัฒนา  และกิจกรรมที่ดําเนินการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ทําให้แนวทางในการ
ดําเนินงานมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  และทําให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกและเกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้นอีกด้วย 

  แผนการดําเนินงานฉบับน้ี  จัดทําขึ้นเพ่ือแสดงรายละเอียด  แผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินงาน
จริงทั้งหมด  ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย  ให้มีความชัดเจนในเชิงปฏิบัติ  ทั้งน้ีในการจัดทํา
แผนการดําเนินงานฉบับน้ีได้รับความร่วมมือจากทุก ๆ ฝ่าย เป็นอย่างดี  จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 

       

                                                          คณะกรรมการสนับสนนุการจัดทาํแผนพัฒนา 
     องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย 

   

   

   
 
 
 
 
 



 
สารบญั 

 
เรื่อง             หน้า 
 

ส่วนที่  1 บทนํา           
    ประมาณการรายรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563      
    คําแถลงงบประมาณรายรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     
    คําแถลงงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     
    รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดสะสม     
  

ส่วนที่  2 บัญชีสรุปจํานวนโครงการ/ กิจกรรม แผนการดําเนินงาน(ผด.01)    
    บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ (การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)(ผด.02)   
    บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ (การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ)        
    บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ (การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต)    
    บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ (การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม)               
    บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ (การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี)          
   

ภาคผนวก  
- คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย 
- บันทึกข้อความขออนุมัติแผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
- ประกาศใช้แผนการดําเนินงานตามข้อบัญญติังบประมาณรายจ่าย  

ประจําปี พ.ศ. 2563 
- ภาพการประชุมประชาคมคณะกรรมการจดัทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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ส่วนท่ี  1  บทนํา 

  แผนดําเนินงานประจําปี พ.ศ.2563  ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่ายเป็นส่วนหน่ึงของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ. 2561–2565)  ซึ่งมีความจําเป็นและความสําคัญดังน้ี 

วัตถุประสงค์ของแผนดําเนินงาน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไข 

เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนยุทธศาสตร์  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และ
แผนการดําเนินงาน  สําหรับแผนดําเนินงานน้ัน  มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/ โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ดําเนินงานจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณน้ัน  แผนการดําเนินงานเป็น
เอกสารที่ระบุแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรมทั้งหมดที่จะดําเนินการในปีงบประมาณน้ัน  ทําให้แนวทางในการดําเนินงานในปี
น้ันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับ
หน่วยงานและการจําแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน / โครงการ  ในแผนดําเนินงานจะทําให้การติดตามประเมินผลเมื่อ
สิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย 

ขั้นตอนในการจัดทําแผนดําเนินงาน 
 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 หมวด 5 ข้อ 26 และ 27 ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนดําเนินงาน  โดยมี
ขั้นตอน  ดังน้ี 
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล
หนองค่าย  และโครงการ/ กิจกรรม  จากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่จะเข้ามา
ดําเนินการในพ้ืนที่  โดยมีการตรวจสอบข้อมูลจากแผนดําเนินงานพัฒนาอําเภอ/ จังหวัดแบบบูรณาการ  แล้วจัดทําแผน
ดําเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

- คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนดําเนินงาน  โดยพิจารณาจัดทําหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นกําหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย  แล้วเสนอ
ผู้บริหารโดยมีเค้าโครงแผนดําเนินงาน  2  ส่วน  คือ ส่วนที่  1  บทนําส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/ กิจกรรม เ มื่ อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและผู้บริหารให้ความเห็นชอบร่างแผนการดําเนินงานแล้ว  ประกาศเป็นแผนการ
ดําเนินงาน  โดยให้ปิดประกาศภายใน  15  วัน  นับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและ
ต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย  30  วัน   
ประโยชน์ของแผนดําเนินงาน แผนการดําเนินงานมีประโยชน์ต่อการพัฒนา  ดังน้ี 

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

กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ 
3. เป็นเคร่ืองมือในการบริหารงาน  ประสานงานและติดตามประเมิลผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล 
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 รายรับปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ประมาณการไว้รวมทั้งสิ้น30,324,300.00  บาท 

รายรับ 
รับจริง 

ปี  2561 
รับจริง 

ปี  2562 
ประมาณการ 
ปี  2563 

รายได้หมวดภาษีอากร หมวดภาษีจัดสรร 
1. หมวดภาษีอากร 

1.1  ภาษีบํารุงท้องที่ 
1.2  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
1.3  ภาษีป้าย 
1.4  อากรการฆ่าสัตว์ 
1.5  ภาษีมูลค่าเพ่ิม 1 ใน 9 
1.6  ค่า พรบ. กําหนดแผนฯ 
1.7  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
1.8  ภาษีสุรา 
1.9  ภาษีสรรพสามิต 
1.10 ภาษีและค่าธรรมเนียมและล้อเลื่อน 
1.11  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 
1.12  ค่าภาคหลวงแร่ 
1.13ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 

 
 

54,658.18 
43,169.67 

400 
00.00 

2,399,694.56 
8,446,615.13 

115,599.83 
00.00 

4,078,885.76 
00.00 

31,830.63 
43,303.21 

389,281.00 

 
 

55,000.00 
43,100.00 

400 
00.00 

2,264,900.00 
8,100,000.00 

135,000.00 
00.00 

3,363.400.00 
00.00 

35,000.00 
46,000.00 

385,000.00 

 
 

0.00 
43,100.00 
5,000.00 

00.00 
2,399,000.00 
7800,000,000 

115,000.00 
00.00 

4,078,000.00 
600,000.00 
35,000.00 
46,000.00 

385,000.00 
รวม 15,603,437.97 14,427,800.00 15,506,100 

2. รายได้ที่ไม่รวมภาษีอากร 
2.1ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมฆ่าสัตว์และจําหน่ายเน้ือสัตว์ 

2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 
2.3 ค่าธรรมเรียมเกี่ยวกับการสาธารณสุข 
2.4 ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจาระหรือสิ่งปฏิกูล 
2.5 ค่าปรับผู้กระทําความผิดกฎหมายจราจรทางบก 
2.6 ค่าปรับผู้กระทําความผิดกฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่น 
2.7 ค่าปรับการผิดสัญญา 
2.8 ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 
2.9 ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 
2.10 ค่าใบอนุญาตทะเบียนพาณิชย์ 
2.11 ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ 

 
- 

577.00 
- 
- 
- 

      - 
- 

560 
- 
- 
- 

 
- 

1,000.00 
- 

5,000.00 
- 
- 

20,000.00 
930 

- 
- 
- 

 
- 

1,000.00 
- 

5,000.00 
- 
- 

20,000.00 
500 

- 
- 
- 

รวมหมวดที่ไม่รวมภาษีอากร 1,137.00 26,930.00 26,500.00 
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       คําแถลงงบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย 
อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

1.1 รายรับ 

รายรับ 
รับจริง 
ปี 2561 

รับจริง 
ณ 31 ก.ค. 2562 

ประมาณการ 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

1. รายได้จัดเก็บเอง 
1.1 หมวดภาษีอากร 
1.2 หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและ

ใบอนุญาต 
1.3 หมวดราคาได้จากทรัพย์สิน 
1.4 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค

และการพาณิชย์ 
1.5 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 
1.6 หมวดรายได้จากทุน 

-รวมรายได้จัดเก็บเอง 

 
82,715.26 
26,123.70 

 
44,228.51 

- 
 

79,850.00 
- 

232,917.47 

 
98,227.85 
7,134.00 

 
98,110.54 

- 
 

60.00 
- 

203,532.39 

 
98,500.00 
27,400.00 

 
75,000.00 

- 
 

11,000.00 
- 

211,900.00 

 
48,100.00 
27,000.00 

 
85,000.00 

- 
 

10,500.00 
- 

170,600.00 
2. รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 
2.1 หมวดภาษีจัดสรร 
 
-รวมรายได้ที่รฐับาลจัดเก็บและจัดสรรให้
องค์การบริหารส่วนตําบล 

 
13,555,744.58 

 
13,555,744.58 

 

 
15,505,210.12 

 
15,505,210.12 

 

 
14,329,300.00 

 
14,329,300.00 

 

 
15,458,000.00 

 
15,458,000.00 

 
3. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนนุและจัดสรรให ้

 
3.1 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
 
-รวมรายได้ที่รฐับาลจัดเก็บและจัดสรรให้
องค์การบริหารส่วนตําบล 

 
 

13,678,116.00 
 

13,555,744.58 
 

 
 

13,969,918.00 
 

15,505,210.12 
 

 
 

14,695,700.00 
 

14,329,300.00 
 

 
 

14,695,700.00 
 

15,458,000.00 
 

รวมทั้งสิน้ 27,466,778.05 129,678,660.51 29,236,900.00 30,324,300.00 
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คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย 
อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

2.2 รายจ่าย 

รายจ่าย 
จ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

จ่ายจากเงินงบประมาณ    
  งบกลาง 7,875,237.00 9,123,424.00 9,192,133.00 
-งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจําและ
ค่าจ้างช่ัวคราว)  

10,021,578.00 11,672,776.00 11,552,125.00 

-งบดําเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 

3,617,934.84 4,571,600.00 4,906,477.00 

  -งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 963,365.00 2,289,520.00 3,044,065.00 
-งบรายจ่ายอ่ืน (หมวดรายจ่ายอ่ืน) 20,000.00 25,000.00 20,000.00 
-งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 1,929,163.55 1,554,580.00 1,609,500.00 

รายจ่ายจากงบประมาณ 24,427,278.39 29,236,900.00 30,324,300.00 
 

2.3  รายการเงินอุดหนนุเฉพาะกิจ  เงนิกู้  เงินจ่ายจากเงินสะสม(รายจ่ายที่ไม่นําไปต้ังงบประมาณ) 

จ่ายจาก รายการ 
ปี 2562 ปี 2563 

(เป็นเงิน / 
บาท) 

(เป็นเงิน / 
บาท) 

1.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1.1 งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
1,373,000.- 

 
- 

2.เงินจ่ายจากเงินสะสม 2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
2.1.1 งานบริหารทั่วไป 
2.2 แผนงานเคหะชุมชน 
 2.2.1 งานไฟฟ้าถนน 
2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
2.3.1 งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.4 แผนงานงบกลาง 

 
- 
 

1,709,650.- 
 

1,901,940.- 
79,200.- 

 
- 
 

- 
 
 

รวมทั้งสิ้น 5,063,790.-  
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ส่วนที่ 2 

 

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

 
 



 

ส่วนที่ 2 
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม       แบบ ผด. 01 
แผนการดําเนินงานประจําปี พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่ายอําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน 
จํานวนโครงการ 
ที่ดําเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ 

จํานวนงบประมาณ 
(บาท) 

ร้อยละของ      
งบประมาณ 

หน่วยดําเนินการ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานที่ 1แผนงานเคหะและชุมชน 9/159 5.66 

(30,324,300.00) 
2,883,040 

 
9.50 

- กองช่าง 
เสนอของบจาก 
- อบจ. 
- กรมชลประทาน 

รวม 9/159 5.66 2,883,040 9.50  

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แผนงานที่ 1แผนงานการเกษตร 
 

5/39 12.82 
(30,324,300.00) 

130,000 
 

0.42 

สํานักปลัด 
สนง.เกษตรฯ 
ศูนย์บริการฯ 

รวม 5/39 12.82 130,000 0.42  

3. การพัฒนาด้านคุณภาพชวีิต 
แผนงานที่ 1แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 3/11 27.27 

(30,324,300.00) 

70,000 
0.23 

กองการศึกษา 

แผนงานที่ 2แผนงานการศึกษา 
 17/26 65.38 

 
1,822,350 6.00 

สํานักปลัด 
กองการศึกษากองช่าง 
ศูนย์ กศน.ตําบล 

แผนงานที่ 3แผนงานสงัคมสงเคราะห ์
 

 
3/9 

 
33.33 

 
60,000 0.19 

สํานักปลัดรพ.สต. 
สนง.สาธารณสุข 
รพ.ประทาย 
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บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม       แบบ ผด. 01 
แผนการดําเนินงานประจําปี พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่ายอําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

           
-7- 

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน 
จํานวนโครงการ 
ที่ดําเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ 

จํานวนงบประมาณ 
(บาท) 

ร้อยละของ      
งบประมาณ 

หน่วยดําเนินการ 

แผนงานที่ 4แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4/6 66.66 65,000 0.21 สํานักปลัด 

รวม 27/52 51.92 2,017,350 6.65  

4. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
แผนงานที่ 1แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานการเกษตร 

 
3/7 
5/9 

 
42.85 
55.55 

(30,324,300.00) 
326,000 
80,000 

 
1.07 
0.26 

สํานักปลัด 
ส่วนสาธารณสุข 

รวม 8/16 50.00 406,000 1.33  

5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
แผนงานที่ 1แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

7/9 77.77 
(30,324,300.00) 

280,000 
0.92 

กองช่าง 
สํานักปลัด 

แผนงานที่ 2แผนงานบริหารงานทั่วไป 
33/33 100 14,295,230 47.14 

สํานักปลัด 
สนง.พช. 

แผนงานที่ 3แผนงานงบกลาง 8/8 100 9,192,133 30.31 สํานักปลัด 

รวม 48/50 96.00 23,487,363 77.45  

รวมทุกยุทธศาสตร์ 97/316 30.69 28,923,753 95.38  



        แบบ ผด. 02 

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย 
(เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน) 

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร ์
- เพื่อพัฒนาเส้นทางจราจรในชุมชน-เพื่อขยายเขตการให้บริการไฟฟ้าและประปา -เพื่อพัฒนาแหล่งน้ําในชุมชน -เพื่อส่งเสริมบริการสาธารณะอย่างถ้วนหน้า 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต / งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) พื้นที่ 
หน่วย 

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการต่อเติมอาคาร
ที่ทําการ อบต.หนอง
ค่าย 

เพื่อดําเนินการต่อเติมอาคาร
ที่ทําการ อบต.หนองค่าย 
บ้านหนองแวง 

241,000.- ม. 4 กองช่าง             

2 โครงการก่อสรา้งระบบ
กําจัดสิ่งปฏิกลู   

เพื่อก่อสร้างระบบกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลขนาดกว้าง 5.00 ม. 
ยาว 12.50 ม. งานขุดและถม
คืนไม่น้อยกว่า 36.86 ลบ.ม. 
งานถมดินพร้อมปรับเกลี่ยไม่
น้อยกว่า 48.33 ลบ.ม. (ตาม
แบบที่ อบต.กําหนด) 

249,160.- ม. 4 กองช่าง             
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        แบบ ผด. 02 

ลําดับ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต / งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) พื้นที่ 
หน่วย 

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการก่อสรา้ง
ห้องน้ํา อบต.หนอง
ค่าย 

เพื่อก่อสร้างห้องน้ํา อบต.
หนองค่าย 

260,000 ที่ทํา
การ 
อบต. 

กองช่าง             

4 โครงการก่อสรา้งถนน 
คสล. บริเวณบ้าน
โคกเพ็ดถึงวัดป่าบ้าน
โคกเพ็ด 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม. 
(พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 640 
ตร.ม.) (ตามแบบมาตรฐานงาน

ก่อสร้างและระบบระบายน้ํา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.
นครราชสีมา แบบมาตรฐานเลขที่ 
ทถ.นม. 01-201) 

335,700 ม. 6 กองช่าง             

5 โครงการก่อสรา้งถนน 
คสล. บริเวณบ้าน
ตําแยถึง รร. วัดบ้าน
ตําแย 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 190 ม. หนา 0.15 ม. 
(พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 760 
ตร.ม.) งานขุดรื้อคันทางเดิม
แล้วบดทับไม่น้อยกว่า 760 
ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานงาน

ก่อสร้างและระบบระบายน้ํา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.
นครราชสีมา แบบมาตรฐานเลขที่ 
ทถ.นม. 01-201) 

398,600 ม. 3 กองช่าง             
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        แบบ ผด. 02 

ลําดับ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต / งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) พื้นที่ 
หน่วย 

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการก่อสรา้งถนน 
คสล. บริเวณบ้าน
หนองกวาง 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 220 ม. หนา 0.15 ม. 
(พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 880 
ตร.ม.) งานดินถมคันทางไม่
น้อยกว่า 440 ลบ.ม. (ตาม
แบบมาตรฐานงานก่อสร้าง
และระบบระบายน้ํา องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ.
นครราชสีมา แบบมาตรฐาน
เลขที่ ทถ.นม. 01-201) 

492,700 ม. 11 กองช่าง             

7 โครงการก่อสรา้งถนน 
คสล.บริเวณบ้านโคก
สว่างถึงลําแอก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. 
ยาว 110 ม. หนา 0.15 ม. 
(พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 550 
ตร.ม.) (ตามแบบมาตรฐานงาน

ก่อสร้างและระบบระบายน้ํา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.
นครราชสีมา แบบมาตรฐานเลขที่ 
ทถ.นม. 01-202) 

292,800 ม. 7 กองช่าง             
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         แบบ ผด. 02 

ลําดับ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต / งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) พื้นที่ 
หน่วย 

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการก่อสรา้งถนน 
คสล. บริเวณบ้าน
หนองแวงถึงบ้านหนอง
ค่าย 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 
153 ม. หนา 0.15 ม. (พื้นที่ใช้
สอยไม่น้อยกว่า 765 ตร.ม.) ไหล่
ทางหินคลุกบดอัดแน่น  หนา 
0.15 ม. กว้างข้างละ 0.50 ม. งาน
ขุดรื้อคันทางดินแล้วบดทับไม่น้อย
กว่า 918 ตร.ม. (ตามแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้างและระบบ
ระบายน้ํา องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ.นครราชสีมา แบบ
มาตรฐานเลขที่ ทถ.นม. 01-202) 

428,600 ม.4 – 
ม.10 

กองช่าง             

9 โครงการปรับปรุงถนน
ดิน บริเวณบ้านทุ่งมน 
จากสี่แยกบ้านโนน
กลางถึงคลอง
ชลประทาน  

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 
930 ม.หนาเฉลี่ย 1.00ม. 
ปริมาณดินขึ้นรูปคันทางไม่น้อย
กว่า 4,650 ลบ.ม. พื้นที่ใช้สอยไม่
น้อยกว่า 4,650 ตร.ม. พร้อมวาง
ท่อ คสล. ขนาดเส้นศูนย์กลาง 
0.30 ม. จํานวน 17 ท่อน และท่อ 
คสล. ขนาดเส้นศูนย์กลาง 0.40 ม. 
จํานวน 20 ท่อน  (ตามแบบที่ 
อบต.กําหนด) 

184,480 ม.2 – 
ม.12 

กองช่าง             
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บัญชีโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ     แบบ ผด. 02 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย 

(เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ) 
2.  ภายใต้ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  -เพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชนด้านการเกษตร -เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ของประชาชน -เพื่อพัฒนาพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพ 
-เพื่อพัฒนาและส่งเสริมอาชีพหลักให้ประชาชน -เพื่อพัฒนาผีมือแรงงานให้มีมาตรฐานและเพิ่มผลผลิต 
2.1 แผนงานการเกษตร - งานส่งเสริมการเกษตร 

ลําดับ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต / งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) พื้นที่ 
หน่วย 

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 การจัดแสดงและจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์งานฉลองวัน
แห่งชัยชนะท้าวสุรนารี กา
ขาดประจําปีของดีอําเภอ
ประทาย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการนํา
ผลิตภัณฑ์หัตกรรมการเกษตรไป
จัดแสดงและจําหน่ายในงานวัน
ของดีอําเภอประทาย  

55,000 ม.1-14 ทุกส่วน             

2 โครงการน้ําคือชีวิตศาสตร์
พระราชาสู่แปลงเกษตร
ผสมผสานประชารัฐ 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการน้ําคือ
ชีวิตศาสตร์พระราชาสู่แปลง
เกษตรผสมผสานประชารัฐ 

20,000 ม.1–

14 

สํานักปลัด             

3 โครงการฝึกอบรม
อาชีพระยะสั้น 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 

30,000 ม.1-14 สํานักปลัด             
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          แบบ ผด. 02 

ลําดับ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต / งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) พื้นที่ 
หน่วย 

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการสง่เสริมการไถ
กลบตอซังข้าว 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
โครงการสง่เสริมการไถกลบ
ตอซังข้าว   

5,000 ม.1-14 สํานักปลัด             

5 โครงการสง่เสริม
สนับสนุนหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ระดับตําบล 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อจัดเป็นแหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

20,000 ม.1-14 สํานักปลัด             

 

 

 

 

 

 

 

  -13- 

 



บัญชีโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ      แบบ ผด. 02 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย 

(เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต) 
3.  ภายใต้ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   
-เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น -เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา -เพื่อพัฒนาและสง่เสริมด้านสาธารณสุข   -
เพื่อสง่เสริมด้านสวัสดิการสังคม  -เพื่อส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ -เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนาตนเอง 

3.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
ลําดับ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต / งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) พื้นที่ 
หน่วย 

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 การจัดการแข่งขันกีฬา
ต้านภัยยาเสพติดและเพื่อ
ความปรองดองสมานฉันท์ 
ประจําปี พ.ศ. 2563 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา
ต้านภัยยาเสพติดและเพื่อความ
ปรองดองสมานฉันท์ ประจําปี พ.ศ. 
2563 

40,000 ม.1-14 สํานักปลัด             

2 ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเขาร่วม
แข่งขันในระดับต่างๆ ประจําปี 
2563 

10,000 ม.1-14 ส่วน

การศึกษา 

            

3 จัดงานอนุรักษ์และสืบสาน
งานประเพณีแห่เทียน
พรรษาปี 2563 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานอนุรักษ์
และสืบสานงานประเพณีแห่เทียน
ปี 2563 

20,000 ม.1-14 กอง
การศึกษา 
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        แบบ ผด. 02 

3.2  แผนงานการศึกษา 



ลําดับ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต / งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) พื้นที่ 
หน่วย 

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติประจําปี 2561  
จํานวน 1 ครั้ง 

20,000 ศพด. ใน

เขตพื้นที่ 

กอง
การศึกษา 

            

2 การจัดงานวันแม่
แห่งชาติ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแม่
แห่งชาติ  

4,000 ศพด. ใน
เขตพื้นที่ 

กอง
การศึกษา 

            

3 โครงการทํานาข้าวเพื่อ
อาหารกลางวันของ 
รร.วัดบ้านตําแย 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม
โครงการทํานาข้าวเพื่ออาหาร
กลางวันของ รร.วัดบ้านตําแย 

17,900 รร.วัดบ้าน
ตําแย 

กอง
การศึกษา 

            

4 อุดหนุนโครงการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติของ รร.
ไตรราษฎร์สามัคคี 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ของ รร.ไตรราษฎร์สามัคคี 

5,000 รร.ไตร
ราษฎร์
สามัคคี 

กอง

การศึกษา 

            

5 อุดหนุนโครงการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติของ รร.
บ้านทุ่งมนวิทยาคาร 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ของ รร.บ้านทุ่งมนวิทยาคาร 

10,000 รร.บ้านทุ่ง
มนวิทยา
คาร 

กอง

การศึกษา 

            

6 อุดหนุนโครงการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติของ รร.
วัดบ้านโคกเพ็ดหนองไม้
ตายพิทยา 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ของ รร.วัดบ้านโคกเพ็ดหนอง
ไม้ตายพิทยา 

5,000 รร.วัดบ้าน
โคกเพ็ด
หนองไม้
ตายพิทยา 

กอง

การศึกษา 
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        แบบ ผด. 02 



3.2  แผนงานการศึกษา 

ลําดับ 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
พื้นที่ 

หน่วย 

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 อุดหนุนโครงการจัดงาน

วันเด็กแห่งชาติของ รร.วัด
บ้านโคกเพ็ดหนองไม้ตาย
พิทยา 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ
จัดงานวันเด็กแห่งชาติของ รร.วัด
บ้านโคกเพ็ดหนองไม้ตายพิทยา 

15,000 รร.วัด

บ้าน

ตําแย 

กอง

การศึกษา 

            

8 อุดหนุนตามโครงการ
อาหารกลางวันโรงเรียน
สังกัดสํานักงาน (สพฐ.) 

อุดหนุนตามโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงาน 
(สพฐ.) 

1,228,000 รร.ในเขต

พื้นที่ 

กอง

การศึกษา 

            

9 ค่าใช้จ่ายโครงการ

สนับสนุนการบริหาร

สถานศึกษา(ค่ากิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สําหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 2 

แห่ง 

27,950 ศพด. 2 

แห่ง 

กอง

การศึกษา 

            

10 ค่าใช้จ่ายโครงการ

สนับสนุนการบริหาร

สถานศึกษา(ค่า-

เครื่องแบบนักเรียน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ

เครื่องแบบนักเรียน สําหรับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 2 แห่ง 

19,500 ศพด. 2 

แห่ง 

กอง

การศึกษา 
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      แบบ ผด. 02 



3.2  แผนงานการศึกษา 

ลําดับ 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
พื้นที่ 

หน่วย 

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

สนับสนุนการบริหาร

สถานศึกษา(คา่จัดการ

เรียนการสอน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

จัดการเรียนการสอน สําหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 2 

แห่ง 

110,500 ศพด. 2 

แห่ง 

กอง

การศึกษา 

            

12 ค่าใช้จ่ายโครงการ

สนับสนุนการบริหาร

สถานศึกษา(คา่หนังสือ

เรียน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

จัดซื้อหนังสือเรียน สําหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 2 

แห่ง 

13,000 ศพด. 2 

แห่ง 

กอง

การศึกษา 

            

13 ค่าใช้จ่ายโครงการ

สนับสนุนการบริหาร

สถานศึกษา(คา่อาหาร

กลางวัน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

จ้างเหมาบริการประกอบ

อาหารกลางวันสําหรับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 2 แห่ง 

318,500 ศพด. 2 

แห่ง 

กอง

การศึกษา 
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       แบบ ผด. 02 



3.2  แผนงานการศึกษา 

ลําดับ 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
พื้นที่ 

หน่วย 

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

สนับสนุนการบริหาร

สถานศึกษา(คา่

อุปกรณ์การเรียน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน 

สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน

สังกัด 2 แห่ง 

13,000 ศพด. 2 

แห่ง 

กอง

การศึกษา 

            

15 ค่าใช้จ่ายโครงการจัด

นิทรรศการแสดงผล

งานเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

จัดนิทรรศการแสดงผลงาน

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน

สังกัด 2 แห่ง 

10,000 ศพด. 2 

แห่ง 

กอง

การศึกษา 

            

16 ค่าใช้จ่ายในการ

ประชุมปฐมนิเทศน์

ผู้ปกครองเด็กศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

จัดประชุมปฐมนิเทศน์

ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ในสังกัด 2 แห่ง 

5,000 ศพด. 2 

แห่ง 

กอง

การศึกษา 
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3.3แผนงานสงัคมสงเคราะห ์               แบบ ผด. 02 

ลําดับ 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
พื้นที่ 

หน่วย 

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการแก้ไขปัญหา

อาชญากรรม โรคเอดส์ การ
ละเมิดสิทธิเด็กและสตร ี

ค่าใช้จ่ายการดําเนินงานตามโครงการ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรม โรคเอดส์ 
การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี 

10,000.- ม.1-14 สํานักปลัด             

2 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายการดําเนินงานโครงการ
โรงเรียนผู้สูงอายุ 

20,000.- ม.1-14 สํานักปลัด             

3 โครงการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว/ลดความรุนแรง
ในครอบครัวและป้องกันการ
มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 

ค่าใช้จ่ายการดําเนินงานตามโครงการ
พัฒนาสตรีและครอบครัว/ลดความ
รุนแรงในครอบครัวและป้องกันการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 

20,000.- ม.1-14 สํานักปลัด             

3.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน               

-19- 

 

3.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน               

ลําดับ 
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต / งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่ 
หน่วย 

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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

1 โครงการฝึกอบรมป้องกัน
ภัยเบื้องต้น 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตาม
โครงการฝึกอบรมป้องกันภัย
เบื้องต้น  

10,000.- ม. 1- 14 สํานักปลัด 
            

2 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตาม
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
สงกรานต์ 

25,000.- ม.1 -14 สํานักปลัด 
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ลําดับ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต / งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
พื้นที่ 

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 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 จัดซื้อวัสดุเครื่อง
ดับเพลิง 

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ

เครื่องดับเพลิง 

103,000.- ม. 1- 14 สํานักปลัด             



บัญชีโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ      แบบ ผด. 02 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย 
(เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม) 

4.  ภายใต้ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  -เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  -เพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
4.1 แผนงานสาธารณสุข -งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ 
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ลําดับ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต / งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) พื้นที่ 

หน่วย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 สํานักปลัดรพ.
สต.สําโรง 

            

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าฯ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าฯ 

26,000.- ม.1-14 สํานักปลัด
สาธารณสุข 
รพ.สต.สําโรง 

            

3 อุดหนุนโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการอุดหนุนโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข 

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

            



 
4.2 แผนงานการเกษตร - งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 

ลําดับ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต / งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) พื้นที่ 
หน่วย 

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการธนาคารน้ําใต้
ดิน 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 
เช่นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการจัด
กิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

30,0000 ม.1-14 สํานักปลัด 
กองช่าง 
 

            

2 โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติ 

10,000 ม.1–14 สํานักปลัด             

3 โครงการพัฒนาภูมิ
ทัศน์ข้างถนน 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
โครงการพัฒนาภูมิทัศน์ข้าง
ถนน 

10,000 ม.1–14 สํานักปลัด             

4 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 

20,000 ม.1–14 สํานักปลัด             

5 โครงการอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรกัษ์
โลก 

10,000 ม.1–14 สํานักปลัด             
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แผนการดําเนินงานประจําปี พ.ศ. 2563      แบบ ผด. 02 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย 
(เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด)ี 

5.  ภายใต้ยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  -เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาท้องถิ่น -เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่และการบริการประชาชน 

5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอยีดของกิจกรรม 
(ผลผลิต / งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่ 
หน่วย 

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการจัดทํา ทบทวน/
ปรับปรุงแผนพฒันา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561–
2565) 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ปรับปรุงแผนพัฒนาสี่ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564)  และแผน
ชุมชนทั้ง14 หมู่บ้าน 

10,000.- ม.1-14 สํานักปลัด             

2 โครงการฝึกอบรม 
เข้าค่ายคุณธรรม 
จริยธรรม คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ และ
พนักงานส่วนตาํบล 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม 
จริยธรรม คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ และพนักงาน
ส่วนตําบล 

20,000.- ม.1-14 สํานักปลัด             

3 โครงการปกป้องสถาบัน
ที่สําคัญของชาติและ
ระบบประชาธปิไตย 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
โครงการปกป้องสถาบันที่
สําคัญของชาต ิ

20,000.- ม.1-14 สํานักปลัด             



 
5.1   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน             แบบ ผด. 02 
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5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป               แบบ ผด. 02 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต / งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่ 
หน่วย 

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ค่าใช้จ่ายการดําเนินงาน
โครงการ อบต.เคลื่อนที ่

10,000.- ม. 1-14 สํานักปลัด             

5 การเลือกตั้งทั่วไปหรือ
เลือกตั้งซ่อมสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
การเลือกตั้งทั่วไปหรือ
เลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

200,000.- ม.1-14 สํานักปลัด             

6 จัดทําแผนทีภ่าษี ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนที ่
ภาษี   

10,000.- อบต. 
หนองค่าย 

กองคลงั             

7 จัดงานพระราชพิธี งาน
รัฐพิธี และงานเฉลิม
พระเกียรติ 

อุดหนุนอําเภอประทายตาม
โครงการจัดงานพระราชพิธี 
งานรัฐพิธี และงานเฉลิมพระ
เกียรติ 

20,000.- อ.ประทาย สํานักปลัด             
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5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป               แบบ ผด. 02 

ลําดับ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต / งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
พื้นที่ 

หน่วย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 งานบริหารงานบุคคล 
-เงินเดือนพนักงานส่วน
ตําบล 

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเดือนให้
พนักงานส่วนตําบลเป็นไปตาม
ระเบียบและกฎหมายกําหนด 

6,232,320.- อบต.

หนองค่าย 

ทุกส่วน             

2 เงินเพิ่มต่าง ๆของ
พนักงาน 

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเพิ่มต่าง ๆของ
พนักงานส่วนตําบลเป็นไปตาม
ระเบียบและกฎหมายกําหนด 

84,000.- อบต.

หนองค่าย 

สํานักปลัด 

 

            

3 งานบริหารงานบุคคล 
-เงินประจําตําแหน่ง 

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินประจําตําแหน่ง
ปลัด อบต. ผอ.กองฯ หัวหน้าส่วน
เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย
กําหนด 

294,000.- อบต.

หนองค่าย 

ทุกส่วน             

4 งานบริหารบุคคล 
-เงินเดือน/ค่าตอบแทน 
ตําแหน่ง นายกและรอง
นายก 

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้
ดํารงตําแหน่งนายกและรองนายก 
จํานวน 3 ตําแหน่ง เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎหมายกําหนด  

514,080.- อบต.

หนองค่าย 

สํานักปลัด             

5 งานบริหารงานบุคคล 
-เงินเดือน/ค่าตอบแทน 
เงินประจําตําแหน่ง 
นายกและรองนายก 

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
ประจําตําแหน่งของนายกและรอง
นายกเป็นไปตามระเบียบและ
กฎหมายกําหนด  

42,120.- อบต.

หนองค่าย 

สํานักปลัด             

6 งานบริหารงานบุคคล 
-เงินเดือน/ค่าตอบแทน

เลขาของผู้บริหาร 

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเดือน/
ค่าตอบแทนเลขานุการผู้บริหาร
เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย
กําหนด 

86,400.- อบต.

หนองค่าย 

สํานักปลัด             
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ลําดับ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต / งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
พื้นที่ 

หน่วย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

7 งานบริหารงานบุคคล 
-เงินค่าตอบแทน
สมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
สมาชิกสภา อบต.หนองค่าย 
เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย
กําหนด 

2,232,000.- อบต.

หนองค่าย 

ทุกส่วน             

8 งานบริหารงานบุคคล 
-เงินค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง 

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างเป็นตาม
ระเบียบกฎหมายที่กําหนด 

1,787,280.- อบต.

หนองค่าย 

ทุกส่วน             

9 งานบริหารงานบุคคล 
เงินเพิ่มต่างๆ ของ
พนักงานจ้าง 

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเพิ่มต่าง ๆ 
ของพนักงานจ้างเป็นตามระเบียบ
กฎหมายที่กําหนด 

111,805.- อบต.

หนองค่าย 

             

10 งานบริหารงานบุคคล 
-ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการเป็นไปตาม
ระเบียบและกฎหมายกําหนด 

390,000.- อบต.

หนองค่าย 

ทุกส่วน             

11 งานบริหารงานบุคคล 
-เงินค่าเช่าบ้าน 

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
ของพนักงานส่วนตําบลเป็นไปตาม
ระเบียบและกฎหมายกําหนด  

325,200.- อบต.

หนองค่าย 

ทุกส่วน             

12 งานบริหารงานบุคคล 
-เงินค่าช่วยเหลือการ 
ศึกษาบุตร 

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินค่าช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ตําบลเป็นไปตามระเบียบและ
กฎหมายกําหนด 

100,000.- อบต.

หนองค่าย 

ทุกส่วน             



5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป               แบบ ผด. 02 
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5.2 แผนงานบรหิารงานทั่วไป               แบบ ผด. 02 

ลําดับ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต / งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
พื้นที่ 

หน่วย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

13 งานสวัสดิการ 
-ค่าไฟฟ้า 

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ที่ทําการ 
อบต.หนองค่าย  

125,000.- อบต.

หนองค่าย 

ทุกส่วน             

14 งานสวัสดิการ 
-ค่าน้ําประปา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปา ที่ทําการ 
อบต.หนองค่าย  

4,000.- อบต.
หนองค่าย 

ทุกส่วน             

15 งานบริหารงานบุคคล 
-ค่าไปรษณีย์/ธนาณัติ  
ค่าดวงตราไปรษณีย์ฯลฯ 

เพื่อจ่ายค่าดําเนินการส่งเอกสาร
ทางไปรษณีย์ งบประมาณบาท 

6,000.- อบต.

หนองค่าย 

ทุกส่วน             

16 ค่าจ้างเหมาในกรณีที่ อบต.
ไม่สามารถดําเนินการเอง 
-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

ค่าจ้างเหมาในกรณีที่ อบต.ไม่
สามารถดําเนินการเอง 
-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  
 

90,000.- อบต.
หนองค่าย 

ทุกส่วน             

17 งานบริหารงานทั่วไป 
-ค่าใช้จ่ายในการ
บํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต. 

170,000 อบต.

หนองค่าย 

ทุกส่วน             

18 งานบริหารงานทั่วไป 
-จัดหาวัสดุสํานักงาน 

จัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น 
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอฯลฯ 

200,000.- อบต. หนอง

ค่าย 

ทุกส่วน 

 

            

19 งานบริหารงานทั่วไป 
ค่าเชื้อเพลิงหล่อลื่นรถยนต์
และเครื่องพ่นหมอกควัน 

ค่าเชื้อเพลิงหล่อลื่นรถยนต์และ
เครื่องพ่นหมอกควัน  

160,000.- อบต. หนอง

ค่าย 

ทุกส่วน 
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ลําดับ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอยีดของกิจกรรม 
(ผลผลิต / งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
พื้นที่ 

หน่วย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 งานบริหารงานทั่วไป 
-ค่าวัสดุยวดยานพาหนะ 
และขนส่ง 

เพื่อบํารุงรักษารถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์ วัสดุยวดยาน
พาหนะขนส่ง  

20,000.- อบต. 

หนองค่าย 

สํานักปลัด 

 

            

21 งานบริหารงานทั่วไป 
-ค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ 

ค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์  

15,000.- -อบต. 

หนองค่าย 

ทุกส่วน             

22 จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น 
แผ่นดิสก์  และอื่นๆ 

170,000.- อบต. 

หนองค่าย 

ทุกส่วน             

23 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  20,000.- อบต.

หนองค่าย 

กองคลัง 
กองการศึกษา 

            

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

210,000.-   อบต.

หนองค่าย 

กองช่าง             

25 จัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อ หลอดไฟฟ้า บัลลาล์ด  สตาร์
สเตอร์ ฯลฯ  

72,000.-   อบต.

หนองค่าย 

สํานักปลัด 
กองการศึกษา 
กองช่าง 

            

26 จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ วัคซีนไซริงค์ 
ยาคุมกําเนิดสุนัข แมวสารเคมี
ดับเพลิง ฯลฯ 

57,000.- อบต.

หนองค่าย 

สํานักปลัด 

กองการศึกษา 

            

27 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 48,400.- อบต.

หนองค่าย 

ทุกส่วน             



5.2 แผนงานบรหิารงานทั่วไป               แบบ ผด. 02 
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แผนการดําเนินงานประจําปี พ.ศ. 2563       

ลําดับ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอยีดของกิจกรรม 
(ผลผลิต / งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
พื้นที่ 

หน่วย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

28 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์
สํานักงาน เช่น โต้ะ เก้าอี้ ฯลฯ 

96,625.- อบต.หนอง

ค่าย 

ทุกส่วน             

29 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

ค่าใช้จ่ายในการค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น ค่าซ่อม
คอมพิวเตอร์ ค่าซ่อม
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ 

10,000.- อบต.หนอง

ค่าย 

กองการศึกษา 
กองช่าง 

            

30 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 

ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองบุคคลหรื
คณะบุคคล ค่าเลี้ยงรับรองการประชุม
สภา 

30,000.- อบต.หนอง

ค่าย 

สํานักปลัด             

31 ค่าใช้จ่ายในการรังวัดสอบเขต
ที่ดินสาธารณะประโยชน์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดสอบ
เขตที่ดินสาธารณะประโยชน์ 

20,000.- อบต.หนอง

ค่าย 

สํานักปลัด 

 

            

32 ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมายาม
อยู่เวร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา
ยามอยู่เวร ที่ทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองค่าย 

84,000.- อบต.

หนองค่าย 

ทุกส่วน             

33 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงาน อบต.หนองค่าย 

37,000.- อบต.

หนองค่าย 

ทุกส่วน             

34 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ช่วยปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบลด้านต่าง ๆ 

455,000.- อบต.

หนองค่าย 

ทุกส่วน             



องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย 
(เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี)    

5.3แผนงานงบกลาง                แบบ ผด. 02 

ลําดับ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต / งบประมาณ) 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

พื้นที่ 

 
หน่วย 

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน

ประกันสังคมของพนักงานจ้าง 

98,754.- อบต.หนอง

ค่าย 

ทุกส่วน 

 
            

2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตาม

นโยบายรัฐบาล 

6,136,800.- ม. 1-14 สํานักปลัด 

 
            

3 เบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้พิการตาม

นโยบายรัฐบาล 

2,208,000.- ม. 1-14 สํานักปลัด 

 
            

4 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 54,000.- ม. 1-14 สํานักปลัด             

5 เงินสํารองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจําเป็น
เร่งด่วนฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน 

378,293.- ม. 1-14 สํานักปลัด 
            

6 เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
อบต.หนองค่าย 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสบทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.หนองค่าย 

100,000.- ม. 1-14 สํานักปลัด 

 
            

7 เงินช่วยพิเศษ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษพนักงาน
ส่วนตําบลพนักงานจ้างกรณีเสียชีวิต 

60,000.- อบต.หนอง

ค่าย 

ทุกส่วน 

 
            

8 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

156,286.- อบต.หนอง

ค่าย 

ทุกส่วน 
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แผนการดําเนินงาน  ประจําปี พ.ศ. 2563      แบบ ผด. 02/1 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองค่าย  อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

บัญชีครุภัณฑ์ที่ไม่ได้จัดทําเป็นโครงการเพื่อการพัฒนา 

1. ประเภทครภุณัฑ์สํานักงาน 
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลําดับ 

ที่ ครุภัณฑ์ 

 

รายละเอยีดของครุภัณฑ์ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วย 

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 ครุภัณฑ์

สํานักงาน 

จัดซื้อเก้าอี้ประชุม จํานวน 15 ตัวๆละ 
685.-บาท(บัญชีนอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

10,275.- ที่ทําการอบต.
หนองค่าย 

สํานักปลัด 

 
            

2 ครุภัณฑ์

สํานักงาน 

จัดซื้อเก้าอี้พลาสตกิ จํานวน 100 ตัวๆละ 
250.-บาท(บัญชีนอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

25,000.- ที่ทําการอบต.
หนองค่าย 

สํานักปลัด 

 
            

3 ครุภัณฑ์

สํานักงาน 

จัดซื้อเก้าอี้พักคอย จํานวน 1 ชุด 

(บัญชีนอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
3,500.- ที่ทําการอบต.

หนองค่าย 
สํานักปลัด 

 
            

4 ครุภัณฑ์

สํานักงาน 

จัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น  จํานวน 2 เครื่องๆ
6,500(บัญชีนอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์)   

13,000.- ที่ทําการอบต.
หนองค่าย 

สํานักปลัด 

 
            

5 ครุภัณฑ์

สํานักงาน 

จัดซื้อพัดลม จํานวน 4 เครื่องๆ 3,200 
บาท(บัญชีนอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์)   

12,800.- ที่ทําการอบต.
หนองค่าย 

สํานักปลัด 

 
            

6 ครุภัณฑ์

สํานักงาน 

จัดซื้อตู้เหล็กเกบ็เอกสารบานเลื่อน 
จํานวน 2 หลังๆ 4,900 บาท(บัญชีนอก
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)   

9,800.- ที่ทําการอบต.
หนองค่าย 

กองคลัง 
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1.2 แผนงานการศึกษา 

ลําดับ 

ที่ ครุภัณฑ์ 

 

รายละเอยีดของครุภัณฑ์ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วย 

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 ครุภัณฑ์

สํานักงาน 

จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก จํานวน 1 หลังๆ
(บัญชีนอกราคามาตรฐานครุภณัฑ์)   

5,350.- ที่ทําการอบต.
หนองค่าย 

กอง

การศึกษา 
            

          
1.3แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ 

ที่ ครุภัณฑ์ 

 

รายละเอยีดของครุภัณฑ์ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วย 

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 ครุภัณฑ์

สํานักงาน 

จัดซื้อเก้าอี้ มีที่เท้าแขน และมพีื้นรองนั่ง
และพนักพิง จํานวน 2 ตัวๆละ1,100.-
บาท (บัญชีนอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

2,200.- ที่ทําการอบต.
หนองค่าย 

กองช่าง 
            

2 ครุภัณฑ์

สํานักงาน 

จัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 2 ตัวๆละ 
5,350.-บาท(บัญชีนอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

10,700.- ที่ทําการอบต.
หนองค่าย 

กองช่าง 
            

3 ครุภัณฑ์

ก่อสร้าง 

จัดซื้อแบบหล่อคอนกรีต จํานวน 1ชุด 
ประกอบดว้ย –แบบหล่อทรงเหลี่ยม 
ขนาด 15x15x15 ซม. –แบบหล่อ
คอนกรีตแบบเหล็ก แบบหล่อ 1 ชุด มี 3 
ตัว –มีเหล็กกระทุ้ง 1 ด้าม  -แบบหล่อ
คอนกรีตมีน้ําหนักรวมไม่น้อยกว่า 15 กก. 

10,000.- ที่ทําการอบต.
หนองค่าย 

กองช่าง 
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2. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป              แบบ ผด. 02/1 

ลําดับ 

ที่ ครุภัณฑ์ 

 

รายละเอยีดของครุภัณฑ์ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วย 

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

คอมพิวเตอร์  

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์(ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) จํานวน 1 เครื่อง 
หน่วยประมวลผลกลาง CPU ไม่น้อยกว่า 
4 แกนหลัก (4core)มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือ
ดีกว่า จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจํา
หลัก (RAM)ชนดิ DDR4หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 4GB มีหน่วยความจํา
ข้อมลู ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จํานวน 1หน่วย มีDVD-RW หรือดีกว่า 1 
หน่วยมีช่องเชื่อมต่อระบบเครอืข่าย
(Networkinternet)แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
มีช่องเชื่อมต่อ Internet แบบ USB 2.0 
หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 3 ช่อง มี
แป้นพิมพแ์งะเมาส ์

17,000.- ที่ทําการอบต.
หนองค่าย 

สํานักปลัด 
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2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป              แบบ ผด. 02/1 

ลําดับ 

ที่ ครุภัณฑ์ 

 

รายละเอยีดของครุภัณฑ์ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วย 

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

2 จัดซื้อครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์  

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์)
ชนิด เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา  ชนิด 
Networkแบบที่ 1 (ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) จํานวน 1 เครื่อง 

8,900.- ที่ทําการอบต.
หนองค่าย 

กองคลัง 

             

3 จัดซื้อครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์  

จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สําหรบัเก็บขอ้มูล

ทั่วไป(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร)์ 

จํานวน 1 เครื่อง 

3,200.- ที่ทําการอบต.
หนองค่าย 

กองคลัง 

             

2.2 แผนงานการศึกษา               แบบ ผด. 02/1 

ลําดับ 

ที่ ครุภัณฑ์ 

 

รายละเอยีดของครุภัณฑ์ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วย 

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

คอมพิวเตอร์  

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า(ตามมาตรฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) จํานวน 1 เครื่อง 

2,500.- ที่ทําการอบต.
หนองค่าย 

กอง

การศึกษา 
            

2 จัดซื้อครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์  

จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย

(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 

จํานวน 1 เครื่อง 

5,400.- ที่ทําการอบต.
หนองค่าย 

กอง

การศึกษา 
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2.ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
2.3 แผนงานเคหะและชุมชน              แบบ ผด. 02/1 

ลําดับ 

ที่ ครุภัณฑ์ 

 

รายละเอยีดของครุภัณฑ์ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วย 

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

คอมพิวเตอร์  

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา ชนิดNetwork แบบที่ 1 
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 
จํานวน 1 เครื่อง รายละเอียดดงันี้ 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า
1,200x1,200 dpi  -มีความเรว็ในการ
พิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที
(ppm)  -สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าได้  
-มีความจํา (Memory)ขนาดไมน่้อยกว่า 
128 MB  -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
(Internet)แบบUSB 2.0 หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -มีช่องเชื่อมต่อ
ระบบเครือข่าย(Network 
Internet)10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่าไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง หรือสามารถใช้
งานผ่านเครือขา่ยไรส้าย(WiFi)  -มีถาดใส่
กระดาษได้ไม่นอ้ยกว่า 250 แผน่   
-สามารถใช้ได้กบั A4, letter, และ 
Custom 

8,900.- 

 

ที่ทําการอบต.
หนองค่าย 

กองช่าง 
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2.ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
2.3แผนงานเคหะและชุมชน              แบบ ผด. 02/1 

ลําดับ 

ที่ ครุภัณฑ์ 

 

รายละเอยีดของครุภัณฑ์ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

 
หน่วย 

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

2 จัดซื้อครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์  

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า(ตามมาตรฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) จํานวน 1 เครื่อง 

2,500.- ที่ทําการอบต.
หนองค่าย 

กองช่าง 
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