
 

 

แผนการดําเนินงาน   
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องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 

อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

จัดทําโดย 

คณะกรรมการสนับสนนุการจัดทําแผนพัฒนา อบต.หนองคาย 
 

 



 

 

คํานํา 
 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2559 หมวด 5 ขอ 6 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนการดําเนินงาน ขอ 27 แผนการดําเนินงานใหจัดทํา

ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  งบประมาณ

จากเงินสะสม  หรือไดรับแจงจากแผนงานและโครงการจากหนวยงานราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือ

หนวยงานอื่น ๆ ที่ตองดําเนินการในพ้ืนที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น 

  แผนดําเนินงานเปนเครื่องมือที่ใชในการบริหารจัดการ  และเปนแนวทางพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนา  

ใหเจริญกาวหนาไปสูจุดมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในทุก ๆ ดาน การจัดทําแผนดําเนินงานนั้น  มี

จุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/ โครงการพัฒนา  และกิจกรรมที่ดําเนินการประจําปงบประมาณ 2564ทําให

แนวทางในการดําเนินงานมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  และทําใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปงบประมาณมีความ

สะดวกและเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้นอีกดวย 

  แผนการดําเนินงานฉบับนี้  จัดทําขึ้นเพ่ือแสดงรายละเอียด  แผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่

ดําเนินงานจริงทั้งหมด  ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  ใหมีความชัดเจนในเชิงปฏิบัติ  ทั้งนี้

ในการจัดทําแผนการดําเนินงานฉบับนี้ไดรับความรวมมือจากทุก ๆ ฝาย เปนอยางดี  จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

       

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา 

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 

   

   

   

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

 

เรื่อง             หนา 

 

สวนที่  1 บทนํา           1   

    ประมาณการรายรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564      3 

    คําแถลงงบประมาณรายรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564     4   

    คําแถลงงบประมาณรายจายปงบประมาณ พ.ศ. 2564     5 

    รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาดสะสม     6 

  

สวนที่  2 บัญชีสรุปจํานวนโครงการ/ กิจกรรม แผนการดําเนินงาน     7 

    บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ (การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน)   9 

    บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ (การพัฒนาดานเศรษฐกิจ)       14 

    บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ (การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต)   17 

    บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ (การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม)              24 

    บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ (การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี)         26 

   

ภาคผนวก 
   

- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา 

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 

- บันทึกขอความขออนุมัติแผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- ประกาศใชแผนการดําเนินงานตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  

ประจําป พ.ศ. 2564 

- ภาพการประชุมประชาคมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 (พ.ศ. 2561 - 2565) 
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สวนที่  1 บทนํา 

  แผนดําเนินงานประจําป  2564  ขององคการบริหารสวนตําบลหนองคายเปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนาทองถ่ิน

(พ.ศ.  2561 – 2565)  ซึ่งมคีวามจําเปนและความสําคัญ ดังนี้ 

วัตถุประสงคของแผนดําเนินงาน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548  

กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนยุทธศาสตร  แผนสามป  และแผนดําเนินงาน  สําหรับแผนดําเนินงานนั้น  

มีวัตถุประสงคเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/ โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินงานจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น  แผนการดําเนินงานเปนเอกสารที่ระบุแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรมทั้งหมด

ที่จะดําเนินการในปงบประมาณนั้น  ทําใหแนวทางในการดําเนินงานในปนั้นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความชัดเจน

ในการในการปฏิบัติมากข้ึน มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตาง ๆ ของ

แผนงาน / โครงการ  ในแผนดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปมีความสะดวกมากขึ้นอีกดวย 

ข้ันตอนในการจัดทําแผนดําเนินงาน 

 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  และที่แกไข

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2พ.ศ. 2559 หมวด 5 ขอ 26 และ 27 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนดําเนินงาน  โดย

มีขั้นตอน  ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล

หนองคาย  และโครงการ/ กิจกรรม  จากหนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืน ๆ ที่จะเขา

มาดําเนินการในพ้ืนที่  โดยมีการตรวจสอบขอมูลจากแผนดําเนินงานพัฒนาอําเภอ/ จังหวัดแบบบูรณาการ  แลวจัดทําแผน

ดําเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พิจารณารางแผนดําเนินงาน  โดยพิจารณาจัดทําหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตร

และแนวทางการพัฒนาทองถ่ินกําหนดไวในยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  แลวเสนอ

ผูบริหารโดยมีเคาโครงแผนดําเนินงาน  2สวน  คือ 

- สวนที่  1 บทนํา 

- สวนที่  2  บัญชีโครงการ/ กิจกรรม 

เมื่อคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและผูบริหารใหความเห็นชอบรางแผนการดําเนินงานแลว  ประกาศเปนแผนการ

ดําเนินงาน  โดยใหปดประกาศภายใน  15วัน  นับแตวันที่ประกาศเพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปด

ประกาศไวอยางนอย  30วัน   
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ประโยชนของแผนดําเนินงาน 

 แผนการดําเนินงานมีประโยชนตอการพัฒนา  ดังนี้ 

1. เปนการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ 

2. แผนการดําเนินงานเปนแผนดําเนินการ (Action  Plan)  ที่ทําหลังจากที่มีงบประมาณ  ทําใหทราบโครงการ/ กิจกรรมที่  

จะเกิดขึ้นในพื้นที่ 

3. เปนเครื่องมือในการบริหารงาน  ประสานงานและติดตามประเมิลผลการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
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2.1 รายรับปงบประมาณ พ.ศ.2564 ประมาณการไวรวมท้ังสิ้น 30,485,200.00  บาท 

รายรับ 
รับจริง 

ป  2562 

รับจริง 

ป  2563 

ประมาณการ 

ป  2564 

ก. รายไดภาษอีากร 

1. หมวดภาษีอากร 

1.1 ภาษีบํารุงทองที่ 

1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

1.3 ภาษีปาย 

1.4 อากรการฆาสัตว 

1.5 ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได 

1.6 คา พรบ. กําหนดแผนฯ 

1.7 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

1.8 ภาษีสุรา 

1.9 ภาษีสรรพสามิต 

1.10 ภาษีและคาธรรมเนียมและลอเลื่อน 

1.11 คาภาคหลวงปโตรเลียม 

1.12 คาภาคหลวงแร 

1.13 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม

ประมวลกฎหมายที่ดิน 

 

 

54,231.42 

39,094.46 

7,064 

- 

2,202,953.65 

8,047,381.36 

120,022.66 

- 

4,431,097.69 

- 

39,053.75 

62,394.39 

317,945 

 

 

 

- 

- 

7,390 

- 

2,399,000 

7,476,394.01 

128,414.60 

1,105.80 

3,874,495.04 

- 

34,375.18 

60,914.65 

317,910 

 

 

 

- 

30,000 

5,000 

- 

2,200,000 

7,900,000 

115,000 

- 

4,478,000 

- 

35,000 

46,000 

317,000 

 

รวมหมวดภาษีอากร 15,321,238.38 14,299,999.28 15,126,000 

ข. รายไดที่ไมรวมภาษีอากร 

1.1 คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 

1.2 คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 

1.3 คาธรรมเรยีมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย 

1.4 คาธรรมเนียมเก็บขนอุจาระหรือสิ่งปฏิกูล 

1.5 คาปรบัผูกระทําความผิดกฎหมายจราจรทางบก 

1.6 คาปรับผูกระทําความผิดกฎหมายและขอบัญญัติทองถิ่น 

1.7 คาปรบัการผิดสัญญา 

1.8 คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคมุอาคาร 

1.9 คาใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 

1.10 คาใบอนุญาตทะเบียนพาณิชย 

1.11 คาใบอนุญาตอื่น ๆ 

 

- 

721 

320 

- 

- 

54,354 

597 

- 

- 

820 

 

1,105.80 

1,267 

220 

5,000 

- 

9,674 

572 

- 

- 

1,230 

 

1,000 

1,000 

500 

5,000 

- 

10,000 

500 

- 

- 

- 

รวมหมวดที่ไมรวมภาษีอากร 56,812 19,068.80 18,000 
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คําแถลงงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ  2564 

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 

อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

2.1 รายรับ 

รายรับ 
รับจริง 

ป 2562 

รับจริง 

ณ 10ส.ค.  2563 

ประมาณการ 

ป 2563 

ประมาณการ 

ป 2564 

1. รายไดจัดเก็บเอง 

1.1 หมวดภาษีอากร 

1.2 หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและ

ใบอนุญาต 

1.3 หมวดราคาไดจากทรัพยสิน 

1.4 หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค

และการพาณิชย 

1.5 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 

1.6 หมวดรายไดจากทุน 

รวมรายไดจัดเก็บเอง 

 

100,389.88 

61,812 

178,000.46 

- 

13,770 

- 

353,972.34 

 

11,810 

18,663.80 

165,013.65 

- 

3,655 

- 

199,142.45 

 

48,100 

27,000 

85,000 

- 

10,500 

- 

170,600 

 

35,000 

18,000 

85,000 

- 

10,500 

- 

148,500 

2. รายไดที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให

องคการบริหารสวนตําบล 

2.1 หมวดภาษีจัดสรร 

 

-รวมรายไดที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให

องคการบริหารสวนตําบล 

 

15,763,501.22 

 

15,763,501.22 

 

 

11,993,704.59 

 

11,993,704.59 

 

 

15,458,000 

 

15,458,000 

 

 

15,591,000 

 

15,591,000 

 

3. รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนและจัดสรรให

องคการบริหารสวนตําบล 

3.1 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 

 

-รวมรายไดที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให

องคการบริหารสวนตําบล 

 

14,947,876 

 

14,947,876 

 

 

14,044,998 

 

14,044,998 

 

 

14,695,700 

 

14,695,700 

 

 

14,745,700 

 

14,745,700 

 

รวมทั้งสิ้น 31,065,349.56 26,237,845.04 30,324,300 30,485,200 
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คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  2564 

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 

อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

2.2 รายจาย 

รายจาย 
จายจริง ประมาณการ 

ป 2562 ณ 10ส.ค. 63 ป 2563 ป 2564 

จายจากเงินงบประมาณ     

งบกลาง 8,550,676 7,325,369 9,192,133 8,966,597 

-งบบุคลากร (หมวดเงนิเดือน คาจางประจําและ

คาจางชั่วคราว)  

10,058,598 7,888,029 11,552,125 11,411,328 

-งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและ

วัสดุ และหมวดคาสาธารณูปโภค) 

3,485,797.97 2,411,201.17 4,906,477 5,320,575 

  -งบลงทนุ (หมวดคาครุภัณฑที่ดินและ

สิ่งกอสราง) 

449,206 1,762,156 3,044,065 3,230,700 

-งบรายจายอื่น (หมวดรายจายอื่น) 20,000 - 20,000 20,000 

-งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 1,820,761.36 1,277,140 1,609,500 1,536,000 

รายจายจากงบประมาณ 24,385,039.33 20,663,895.17 30,324,300 30,485,200 
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2.3 รายการเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู  เงินจายจากเงินสะสม(รายจายที่ไมนําไปตั้งงบประมาณ) 

จายจาก รายการ 
ป 2563 ป 2564 

(เปนเงิน / บาท) (เปนเงนิ / บาท) 

1.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

1.1งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

 

- 

 

- 

2.เงินจายจากเงินสะสม 2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

2.1.1 งานบริหารทั่วไป 

2.2 แผนงานเคหะชุมชน 

 2.2.1งานไฟฟาถนน 

2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

2.3.1งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

2.4  แผนงานงบกลาง 

 

- 

 

- 

 

1,205,000 

57,500 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

3.เงินอุดหนุนทั่วไป 

  (ระบุภารกิจ) 

3.1 อุปกรณกีฬาหมูบาน 

3.2เบี้ยยังชีพคนพิการ 

3.3เบี้ยยังชีพคนชรา 

3.4 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 

3.5อาหารเสริม (นม) โรงเรียน 

3.6อาหารกลางวัน 

3.7เงินตอบแทนครูผูดูแลเด็ก เด็กอนุบาล

และปฐมวัย 

3.8ครุภัณฑศนูยพัฒนาเด็กเล็ก 

3.9โครงการไทยเขมแข็ง 

3.10 โครงการแกไขยาเสพติด 

- 

2,208,000 

6,136,800 

54,000 

712,827 

1,228,000 

902,880 

 

- 

- 

- 

 

- 

2,083,200 

6,042,800 

48,000 

710,825 

1,216,000 

953,050 

 

- 

- 

- 

รวมทั้งสิ้น 12,505,007 11,053,875 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 



สวนท่ี 2       

บัญชีสรปุโครงการ / กิจกรรม       แบบ ผด. 01 

แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ.  2564 

องคการบริหารสวนตําบลหนองคายอําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร / แผนงาน 
จํานวนโครงการ 

ทีด่ําเนินการ 

คิดเปนรอยละ 

ของโครงการ 

จํานวนงบประมาณ 

(บาท) 

รอยละของ          

งบประมาณ 
หนวยดําเนินการ 

1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

แผนงานที่ 1แผนงานเคหะและชุมชน 14/164 8.53 

(30,485,200.00) 

5,853,200 

 

19.20 

- กองชาง 

เสนอของบจากอบจ. 

- กรมชลประทาน 

รวม 14/164 8.53 3,079,200 10.10  

2. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

แผนงานที่ 1แผนงานการเกษตร 

 

4/40 10.00 

(30,485,200.00) 

110,000             

 

0.36 

สํานักปลัด 

สนง.เกษตรฯ 

ศูนยบริการฯ 

รวม 4/40 10.00  110,000           0.36  

3. การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 

แผนงานที่ 1แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
3/13 23.07 

(30,485,200.00) 

80,000             
0.26 

กองการศกึษา 

แผนงานที่ 2แผนงานการศกึษา 

 20/26 76.92 

 

 

 

1,457,775 4.78 

สํานักปลดั 

กองการศึกษา 

กองชาง 

ศูนย กศน.ตําบล 

แผนงานที่ 3แผนงานสังคมสงเคราะห 

 

 

3/6 

 

50.00 

 

60,000 0.19 

สํานกัปลดั 

กองชาง ,รพ.สต. 

สนง.สาธารณสขุ 

รพ.ประทาย 
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บัญชีสรปุโครงการ / กิจกรรม       แบบ ผด.01 

แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 

ยุทธศาสตร / แผนงาน 
จํานวนโครงการ 

ที่ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละ 

ของโครงการ 

จํานวนงบประมาณ 

(บาท) 

รอยละของ          

งบประมาณ 
หนวยดําเนินการ 

3. การพฒันาดานคุณภาพชีวิต 

แผนงานที่ 4แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4/6 66.66 
(30,485,200.00) 

65,000             

 

0.21 

สํานักปลัด 

รวม 30/51 58.82 1,702,775 5.58  

4. การพฒันาดานสิ่งแวดลอม 

แผนงานที่ 1แผนงานสาธารณสุข 

งานอนุรักษแหลงนํ้า 

 

5/9 

5/5 

 

55.55 

100.00 

(30,485,200.00) 

330,000 

35,000             

 

1.08 

0.11 

สํานักปลัด 

สวนสาธารณสุข 

รวม 10/14 71.42 365,000 1.19  

5. การพฒันาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี

แผนงานที่ 1แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
3/13 23.07 

(30,485,200.00) 

50,000       
0.16 

กองชาง 

สํานักปลัด 

แผนงานที ่2แผนงานบริหารงานทั่วไป 
32/32 100.00 14,374,188 47.15 

สํานักปลัด 

สนง.พช. 

แผนงานที่ 3แผนงานงบกลาง 9/9 100.00 9,123,619 29.92 สํานักปลัด 

รวม 44/53 83.01 23,547,807 77.24  

รวมทุกยุทธศาสตร 92/322 28.57 28,804,782 94.48  
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บัญชีโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมา      แบบ ผด. 02 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 

(เพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน) 

1. ภายใตยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

วัตถุประสงคของยุทธศาสตร 

- เพื่อพัฒนาเสนทางจราจรในชุมชน -เพื่อขยายเขตการใหบริการไฟฟาและประปา-เพื่อพัฒนาแหลงน้ําในชุมชน -เพื่อสงเสริมบริการสาธารณะอยางถวนหนา 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) พื้นที ่
หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการกอสรางถนน 

ค.ส.ล.บริเวณจากแยก

ทางหลวงชนบท – 

โรงเรียน กศน. ตําบล

หนองคาย 

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 ม. ยาว 

240 ม. หนา 0.15 ม. (พื้นที่ใช

สอยไมนอยกวา 960 ตร.ม.) (ตาม

แบบมาตรฐานงานกอสรางและ

ระบบระบายน้ํา องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น จ.นครราชสีมา แบบ

มาตรฐานเลขที ่ทถ.นม. 01-201) 

479,300.- ม. 6 กองชาง             

2 โครงการกอสรางถนน 

ค.ส.ล.บริเวณจากวัด

บานทุงมนไปศาลาปูตา 

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 ม. ยาว 

210 ม. หนา 0.15 ม. (พื้นที่ใช

สอยไมนอยกวา 840 ตร.ม.) (ตาม

แบบมาตรฐานงานกอสรางและ

ระบบระบายน้ํา องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น จ.นครราชสีมา แบบ

มาตรฐานเลขที ่ทถ.นม. 01-201) 

423,400.- ม. 11 กองชาง             
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        แบบ ผด. 02 

ลําดับ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) พื้นที ่
หนวย 

ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

3 โครงการกอสรางถนน 

ค.ส.ล.บริเวณจาก

หมูบานถึงโรงเรียนวัด

บานตาํแย 

เพ่ือกอสรางขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 

ม. ยาว 210 ม. หนา 0.15 ม. (พืน้ที่ใช

สอยไมนอยกวา 840 ตร.ม.) (ตามแบบ

มาตรฐานงานกอสรางและระบบระบาย

น้ํา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จ.

นครราชสีมา แบบมาตรฐานเลขที ่ทถ.

นม. 01-201) 

406,000 ม. 3 กองชาง             

4 โครงการกอสรางถนน 

คสล. บรเิวณรอบ

หมูบาน 

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 ม. ยาว 250 

ม. หนา 0.15 ม. (พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 

1,000 ตร.ม.) (ตามแบบมาตรฐานงาน

กอสรางและระบบระบายน้ํา องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน จ.นครราชสมีา 

แบบมาตรฐานเลขที ่ทถ.นม. 01-201) 

499,200 ม. 9 กองชาง             

5 โครงการกอสรางถนน 

คสล. บรเิวณสายรอบ

โคกกลาง 

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 ม. ยาว 190 

ม. หนา 0.15 ม. (พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 

760 ตร.ม.) งานขุดร้ือคันทางเดิมแลวบด

ทับไมนอยกวา 760 ตร.ม. (ตามแบบ

มาตรฐานงานกอสรางและระบบระบาย

น้ํา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จ.

นครราชสีมา แบบมาตรฐานเลขที ่ทถ.

นม. 01-201) 

379,000 ม. 10 กองชาง             
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แบบ ผด. 02 

ลําดับ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) พื้นที ่
หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

6 โครงการกอสรางถนน 

คสล. บรเิวณสายรอบ

หมูบาน 

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 

ยาว 220 ม. หนา 0.15 ม. 

(พ้ืนที่ใชสอยไมนอยกวา 880 

ตร.ม.) งานดินถมคันทางไมนอย

กวา 440 ลบ.ม. (ตามแบบ

มาตรฐานงานกอสรางและ

ระบบระบายนํ้า องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน จ.

นครราชสีมา แบบมาตรฐาน

เลขที่ ทถ.นม. 01-201) 

499,200 ม. 10 กองชาง             

7 โครงการกอสรางถนน 

คสล.บริเวณจากศาลา

ประชาคมถึงบานนาย

บุญศร ีพงษพันนา 

ขนาดผิวจราจรกวาง 2.50 ม. 

ยาว 120 ม. หนา 0.15 ม. 

(พ้ืนที่ใชสอยไมนอยกวา 300 

ตร.ม.) (ตามแบบมาตรฐานงาน

กอสรางและระบบระบายนํ้า 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น จ.

นครราชสีมา แบบมาตรฐาน

เลขที่ ทถ.นม. 01-202) 

178,700 ม. 2 กองชาง             

 

 



-11-       

แบบ ผด. 02 

ลําดับ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) พื้นที ่
หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

8 โครงการปรับปรุง

ถนนดิน บริเวณบาน

ทุงมน จากสามแยก

บานโนนกลางไป

บานหนองแวง 

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 ม. ยาว 1,199 ม.

หนาเฉลี่ย 1.00ม. 

งานดินขึ้นรูปคันทางไมนอยกวา 5,995 ลบ.

ม. งานทอ คสล.ขนาด 0.40 ม. จํานวน 1 

จุด จุดละ 7 ทอน และทอ  

คสล.ขนาด 1.00 ม. จํานวน 2 จุ จุดละ 7 

ทอน รวมเปนจํานวน 14 ทอน (ตามแบบที่ 

อบต.กําหนด) 

214,400 ม.2  

ม.12 

ม.4 

กองชาง             

9 ขุดลอกหนองอีโซ  

บานสาํโรง 

ขนาดพื้นทีไ่มนอยกวา 4,480 ตรม. ลึกเฉลี่ย 

3.00 ม. ปริมาณดินขดุไมนอยกวา 12,288 

ลบ.ม. พรอมกับปรับเกลี่ยดินแตงคันดิน 

462,000 

(เงินนอก

งบประมาณ) 

ม.1 กองชาง             

10 ขุดลอกหนองปนดา 

บานตาํแย 

ขนาดพื้นทีไ่มนอยกวา 4,620 ตรม. ลึกเฉลี่ย 

3.00 ม. ปริมาณดินขดุไมนอยกวา 12,690 

ลบ.ม. พรอมกับปรับเกลี่ยดินแตงคันดิน 

484,000 

(เงินนอก

งบประมาณ) 

ม. 3 กองชาง             

11 ขุดลอกหนองใหญ 

บานหนองแวง 

ขนาดพื้นทีไ่มนอยกวา 4,480 ตรม. ลึกเฉลี่ย 

3.00 ม. ปริมาณดินขดุไมนอยกวา 12,288 

ลบ.ม. พรอมกับปรับเกลี่ยดินแตงคันดิน 

405,000 

(เงินนอก

งบประมาณ) 

ม. 4 กองชาง             

12 ขุดลอกหนองลุงพุก

บานดอนหวาย 

ขนาดพื้นทีไ่มนอยกวา 4,760 ตรม. ลึกเฉลี่ย 

3.00 ม. ปริมาณดินขดุไมนอยกวา 13,092 

ลบ.ม. พรอมกับปรับเกลี่ยดินแตงคันดิน 

499,000 

(เงินนอก

งบประมาณ) 

ม. 14              
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แบบ ผด. 02 

ลําดับ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) พื้นที ่
หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

13 ขุดลอกหนองนามอง

บานตาํแย 

ขนาดพ้ืนทีไ่มนอยกวา 5,120 

ตรม. ลึกเฉลี่ย 2.50 ม. ปริมาณ

ดินขดุไมนอยกวา 11,931 ลบ.ม. 

พรอมกับปรับเกลี่ยดินแตงคนัดิน 

451,000 

(เงินนอก

งบประมาณ) 

ม.3 กองชาง             

14 ขุดลอกหนองบก บาน

โคกสวาง 

ขนาดพ้ืนทีไ่มนอยกวา 4,550 

ตรม. ลึกเฉลี่ย 3.00 ม. ปริมาณ

ดินขดุไมนอยกวา 12,489 ลบ.ม. 

พรอมกับปรับเกลี่ยดินแตงคนัดิน 

473,000 

(เงินนอก

งบประมาณ) 

ม.7 กองชาง             
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บัญชีโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ      แบบ ผด. 02 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 

(เพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตร  การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน) 

2.  ภายใตยุทธศาสตร  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

วัตถุประสงคของยุทธศาสตร   

-เพ่ือเพิ่มศักยภาพชุมชนดานการเกษตร  

-เพ่ือลดรายจายและเพ่ิมรายไดของประชาชน  

-เพ่ือพัฒนาพันธุขาวใหมีคุณภาพ 

-เพ่ือพัฒนาและสงเสริมอาชีพหลักใหประชาชน  

-เพ่ือพัฒนาผีมือแรงงานใหมีมาตรฐานและเพ่ิมผลผลิต 

2.1 แผนงานการเกษตร  - งานสงเสริมการเกษตร 

ลําดับ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) พื้นที ่
หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 การจัดแสดงและ

จําหนายผลิตภัณฑงาน

ฉลองวันแหงชัยชนะ

ทาวสุรนารี กาชาด

ประจําป ของดีอําเภอ

ประทาย 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ

นําผลิตภณัฑหัตกรรมการ

เกษตรไปจัดแสดงและ

จําหนายในงานวันของดี

อําเภอประทาย  

55,000 ม.1-14 ทุกสวน             
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แบบ ผด. 02 

ลําดับ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) พื้นที ่
หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

2 โครงการฝกอบรม

อาชีพระยะสั้น 

คาใชจายในการดําเนินงาน

โครงการฝกอบรมอาชีพระยะ

สั้น 

30,000 ม.1-14 สํานักปลัด 

            

3 สงเสริมการไถกลบตอ

ซังขาว 

คาใชจายในการดําเนินการ

โครงการสงเสรมิการไถกลบ

ตอซังขาว   

5,000 ม.1-14 สํานักปลัด             

4 โครงการสงเสรมิ

สนับสนุนหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

ระดับตําบล 

คาใชจายในการดําเนินงาน

ของศูนยถายทอดเทคโนโลยี

เพ่ือจัดเปนแหลงเรยีนรู

เศรษฐกิจพอเพียง 

20,000 ม.1–

14 

สํานักปลัด             
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2.2 แผนงานการเกษตร  - งานอนุรกัษแหลงน้ําและปาไม          แบบ ผด. 02 

ลําดับ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) พื้นที ่
หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการธนาคารน้ําใต

ดิน 

คาใชจายในการดําเนนิโครงการ 

เชนคาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 

คาวัสดุอุปกรณเก่ียวกับการจัด

กิจกรรม และคาใชจายอ่ืน ๆ 

30,000 ม.1- 14 สํานักปลัด 

กองชาง 

 

            

2 โครงการปลูกตนไม

เฉลิมพระเกียรต ิ

คาใชจายในการดําเนินการโครงการ

ปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ 
10,000 ม.1–14 สํานกัปลัด             

3 โครงการพัฒนาภูมิ

ทัศนขางถนน 

คาใชจายในการดําเนินการ

โครงการพัฒนาภูมิทัศนขาง

ถนน 

10,000 ม.1–14 สํานักปลัด             

4 โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจาก

พระราชดาํร ิ

คาใชจายในการดําเนินการ

อนุรกัษพันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ

20,000 ม.1–14 สํานักปลัด             

5 โครงการอาสาสมัคร

ทองถิ่นรักษโลก 

คาใชจายในการดําเนินการ

โครงการอาสาสมัครทองถ่ิน

รักษโลก 

10,000 ม.1–14 สํานักปลัด             
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บัญชีโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ       แบบ ผด.02 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 

3.  ภายใตยุทธศาสตร  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 

วัตถุประสงคของยุทธศาสตร   

-เพ่ือสงเสริมและอนุรกัษวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน -เพื่อสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา-เพ่ือพัฒนาและสงเสริมดานสาธารณสขุ  

-เพ่ือสงเสริมดานสวัสดิการสังคม -เพ่ือสงเสรมิดานกีฬาและนันทนาการ -เพื่อสงเสริมใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารเพื่อการพัฒนาตนเอง 

3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลําดับ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) พื้นที ่
หนวย 

ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 การจัดการแขงขันกีฬา

ตานภัยยาเสพติดและ

เพ่ือความปรองดอง

สมานฉันท ประจําป 

พ.ศ. 2564 

คาใชจายในการจัดการแขงขัน

กีฬาตานภัยยาเสพติดและเพือ่

ความปรองดองสมานฉันท 

ประจําป พ.ศ. 2564 

50,000 ม.1-14 สํานักปลดั             

2 สงนักกีฬาเขารวม

แขงขัน 

คาใชจายในการสงนักกีฬาเขา

รวมแขงขันในระดับตางๆ 

ประจําป 2564 

10,000 ม.1-14 สวน

การศึกษา 

            

3 จัดงานอนุรักษและสืบ

สานงานประเพณีแห

เทียนพรรษาป 2564 

คาใชจายในการจัดงาน

อนุรกัษและสืบสานงาน

ประเพณีแหเทียนป 2564 

20,000 ม.1-14 กอง

การศึกษา 
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3.2 แผนงานการศกึษา               แบบ ผด. 02 

ลําดับ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) พื้นที ่
หนวย 

ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการจัดงานวันเด็ก

แหงชาต ิ

เพ่ือใชจายในการจัดงานวัน

เด็กแหงชาติประจําป 2564  

จํานวน 1 ครั้ง 

20,000 ศพด. ใน

เขตพื้นที่ 

กอง

การศึกษา 

            

2 การจัดงานวันแม

แหงชาต ิ

เพ่ือใชจายในการจัดงานวันแม

แหงชาติ  

4,000 ศพด. ใน

เขตพื้นที่ 

กอง

การศึกษา 

            

3 คาเดินทางไปราชการ เพ่ือใชจายในการเดินทางไป

ราชการ 

50,000 ท่ีทําการ 

อบต. 

กอง

การศึกษา 

            

4 คาบํารุงรักษาและ

ซอมแซม 

เพ่ือใชจายในการบํารงุรักษา

และซอมแซม 

10,000 ศพด. ใน

เขตพื้นท่ี 

กอง

การศึกษา 

            

5 คาวัสดุสํานักงาน เพ่ือใชจายในการจัดซื้อวัสดุ

สํานักงาน 

20,000 ศพด. ใน

เขตพื้นที่ 

กอง

การศึกษา 

            

6 คาวัสดุไฟฟาและวิทย ุ เพ่ือใชจายในการจัดซื้อวัสดุ

ไฟฟาและวิทย ุ

2,000 ศพด. ใน

เขตพื้นที่ 

กอง

การศึกษา 

            

7 คาวัสดุงานบานงานครัว เพ่ือใชจายในการจัดซื้อวัสดุ

งานบานงานครัว 

25,000 ศพด. ใน

เขตพื้นท่ี 

กอง

การศึกษา 
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 3.2 แผนงานการศกึษา                แบบ ผด.02 

ลําดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
พื้นท่ี 

หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

8 การจัดซื้ออาหารเสริม

(นม) 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ

การจัดซื้ออาหารเสริม(นม) 

สําหรับระดับประถมศึกษา 4

โรงเรียน 

710,825 โรงเรียน

ในเขต

พื้นที ่

กอง

การศึกษา 

            

9 คาจัดซ้ือวัสดุกอสราง คาใชจายคาจัดซ้ือวัสดุกอสราง 

วัสดุคงทน เชน ไม ตาง คอน 

คีม ฯลฯ 

25,000 ศพด. ใน

เขตพื้นที่ 

กอง

การศึกษา 

            

10 คาจัดซ้ือวัสดุ

วิทยาศาสตรหรือ

การแพทย 

คาใชจายในการจัดซื้อวัสดุ

วิทยาศาสตรหรือการแพทย 

2,000 ศพด. ใน

เขตพื้นที่ 

กอง

การศึกษา 

            

11 คาจัดซื้อวัสดุโฆษณา

และเผยแพร 

คาใชจายในการจัดซื้อวัสดุ

โฆษณาและเผยแพร 

2,000 ศพด. ใน

เขตพื้นที่ 

กอง

การศึกษา 

            

12 คาจัดซื้อวัสดุ

คอมพิวเตอร 

คาใชจายในการจัดซื้อวัสดุ

คอมพิวเตอร 

25,000 ศพด. ใน

เขตพื้นที่ 

กอง

การศึกษา 

            

13 โครงการสนับสนุนการ

บริหารสถานศึกษา (คา

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน) 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ

จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

จํานวน 2แหง 

27,950 ศพด.ใน

เขตพื้นที่ 

กอง

การศึกษา 
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3.2 แผนงานการศกึษา               แบบ ผด.02 

ลําดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
พื้นท่ี 

หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

14 โครงการสนับสนุนการ

บริหารสถานศึกษา (คา

เครื่องแบบนักเรียน

เรียน) 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ

จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน 

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

จํานวน 2แหง 

19,500 ศพด.ใน

เขตพื้นที่ 

กอง

การศึกษา 

            

15 โครงการสนับสนุนการ

บริหารสถานศึกษา (คา

จัดการเรียนการสอน) 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ

จัดซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการ

เรียนการสอนและเครื่องเลน

พัฒนาการ สําหรับศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก จํานวน 2แหง 

110,500 ศพด.ใน

เขตพื้นที่ 

กอง

การศึกษา 

            

16 โครงการสนับสนุนการ

บริหารสถานศึกษา (คา

หนังสือเรียน) 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ

จัดซื้อหนังสือเรียน สําหรับ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2

แหง 

13,000 ศพด.ใน

เขตพื้นที่ 

กอง

การศึกษา 

            

17 โครงการสนับสนุนการ

บริหารสถานศึกษา (คา

อุปกรณการเรียน) 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ

จัดซื้ออุปกรณการเรียน 

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

จํานวน 2แหง 

13,000 ศพด.ใน

เขตพื้นที่ 

กอง

การศึกษา 
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3.2 แผนงานการศกึษา               แบบ ผด.02 

ลําดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
พื้นท่ี 

หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

18 โครงการสนับสนุนการ

บริหารสถานศึกษา 

(คาอาหารกลางวัน) 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ

จางเหมาบริการประกอบ

อาหารกลางวัน สําหรับศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2แหง 

358,000 ศพด.ใน

เขตพื้นที่ 

กอง

การศึกษา 

            

19 โครงการจัดนิทรรศการ

แสองผลงานเด็กศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือจายเปนคาใชจาย

โครงการจัดนิทรรศการ

แสดงผลงานเด็กศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก สําหรับศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก จํานวน 2แหง 

15,000 ศพด.ใน

เขตพื้นที่ 

กอง

การศึกษา 

            

20 โครงการจัดประชุม

ปฐมนิเทศผูปกครอง

เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือจายเปนคาใชจาย

โครงการจัดนิทรรศการ

แสดงผลงานเด็กศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก สําหรับศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก จํานวน 2 แหง 

5,000 ศพด.ใน

เขตพืน้ท่ี 

กอง

การศึกษา 
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3.3แผนงานสังคมสงเคราะห               แบบ ผด.02 

ลําดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
พื้นท่ี 

หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการแกไขปญหา

อาชญากรรม โรคเอดส  

การละเมิดสิทธิเด็ก

และสตร ี

เพ่ือจายเปนคาใชจาย

โครงการแกไขปญหา

อาชญากรรม โรคเอดส  การ

ละเมิดสิทธิเด็กและสตร ี

10,000 ม.1-14 สํานักปลัด             

2 โครงการพัฒนาสตรี

และครอบครัว/ ลด

ความรุนแรงใน

ครอบครัวและปองกัน

การมีเพศสัมพันธกอน

วัยอันควร 

เพ่ือจายเปนคาใชจาย

โครงการพัฒนาสตรีและ

ครอบครวั/ ลดความรุนแรงใน

ครอบครวัและปองกันการมี

เพศสัมพันธกอนวัยอันควร 

20,000 ม.1-14 สํานักปลัด             

3 โครงการโรงเรยีน

ผูสงูอาย ุ

เพ่ือจายเปนคาใชจาย

โครงการโรงเรยีนผูสูอาย ุ

30,000 ม.1-14 สํานักปลัด             
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3.4แผนงานรักษาความสงบภายใน              แบบ ผด.02 

ลําดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 

งบประมาณ 

(บาท) 
พื้นท่ี 

หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด 

เพ่ือจายเปนคาใชจาย

โครงการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด 

20,000 ม.1-14 สํานักปลัด             

2 โครงการปองกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนน

ในชวงเทศกาลปใหม/ 

สงกรานต 

เพ่ือจายเปนคาใชจาย

โครงการปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนในชวง

เทศกาลปใหม/ สงกรานต 

25,000 ม.1-14 สํานักปลดั             

3 โครงการฝกอบรมชุด

ปฏิบัติการจิตอาสาภัย

พิบัต ิ

เพ่ือจายเปนคาใชจาย

โครงการฝกอบรมชุด

ปฏบิัติการจิตอาสาภยัพิบัต ิ

50,000 ม.1-14 สํานักปลดั             

4 โครงการฝกอบรม

ปองกันภัยเบ้ืองตน 

เพ่ือจายเปนคาใชจาย

โครงการฝกอบรมปองกันภัย

เบ้ืองตน 

10,000 ม.1-14 สํานักปลดั             
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แผนการดําเนินงานประจาํป 2564       แบบ ผด.02 

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 

(เพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตร  การพัฒนาดานส่ิงแวดลอม) 

4.  ภายใตยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

วัตถุประสงคของยุทธศาสตร 

- เพื่อสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ  -เพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

4.1 แผนงานสาธารณสุข 

 

ลําดับ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
งบประมาณ 

(บาท) พื้นที ่

หนวย 

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการสัตวปลอดโรค 

คนปลอดภัยจากพิษ

สุนัขบา  

เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการ

สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจาก

พิษสุนัขบา 

26,000 ม.1-14 สํานักปลัด

สาธารณสุข 

รพ.สต.สําโรง 

            

2 โครงการคัดแยกขยะ

ในครัวเรือน 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตาม

โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน 

20,000 ม.1-14 สํานักปลัด

สาธารณสุข 

รพ.สต.สําโรง 

            

3 โครงการสํารวจขอมูล

จํานวนสัตวเลี้ยงและ

ขึ้นทะเบียนสัตวตาม

โครงการสัตวปลอดโรค 

คนปลอดภัยจากพิษ

สุนัขบา 

เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการ

สํารวจขอมูลจํานวนสัตวเลี้ยง

และขึ้นทะเบียนสัตวตาม

โครงการสัตวปลอดโรค คน

ปลอดภยัจากพิษสุนัขบา 

2,600 ม.1-14 สํานักปลัด             
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แบบ ผด. 02 

4.1แผนงานสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
งบประมาณ 

(บาท) พื้นที ่

หนวย 

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

4 คาวัสดุวิทยาศาสตร

หรือการแพทย 

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ

วิทยาศาสตรหรือการแพทย 

50,000 ม.1-14 สํานักปลดั

สาธารณสขุ 

รพ.สต.สําโรง 

            

5 อุดหนุนโครงการ

พระราชดาํริดาน

สาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข 

280,000 ม.1-14 สํานักปลดั

สาธารณสขุ 

รพ.สต.สําโรง 
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แผนการดําเนินงานประจาํป พ.ศ. 2564       แบบ ผด.02 

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 

(เพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตร  การบริหารจัดการบานเมืองที่ด)ี 

5.  ภายใตยุทธศาสตร  การบริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี

วัตถุประสงคของยุทธศาสตร 

- เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนเปนศูนยกลางการพัฒนาทองถ่ิน -เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่และการบริการประชาชน 

5.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลําดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
พื้นที ่

หนวย 

ดาํเนนิการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการปกปองสถาบัน

ท่ีสําคัญของชาติและ

ระบบประชาธิปไตย 

คาใชจายในการดําเนินงาน

โครงการปกปองสถาบันท่ี

สําคัญของชาติและระบบ

ประชาธิปไตย 

20,000 ม.1-14 สํานักปลัด             

2 โครงการจัดทํา  

ทบทวน/ปรบัปรุง

แผนพัฒนาทองถ่ิน 

(พ.ศ.2561 – 2565) 

คาใชจายในการดําเนินงาน

จัดทําประชาคมเพ่ือปรบัปรุง

แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561 

– 2565) 

10,000 ม.1-14 สํานักปลัด             

3 โครงการฝกอบรม/เขา

คายคุณธรรม จริยธรรม 

คณะผูบริหาร สมาชิก

สภาฯ พนักงานสวน

ตําบล และพนักงานจาง 

คาใชจายในการดําเนินงาน

โครงการเขาคายคณุธรรม 

จริยธรรม คณะผูบรหิาร 

สมาชิกสภาฯ และพนักงาน

สวนตําบล 

20,000 ม.1-14 สํานักปลัด             
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5.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป                แบบ ผด.02 

ลําดับ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
พื้นที ่

หนวย 

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 งานบริหารงานบุคคล 

-เงินเดือนพนักงานสวน

ตําบล 

เพ่ือใหการเบิกจายเงินเดือนให

พนักงานสวนตําบลเปนไปตาม

ระเบียบและกฎหมายกําหนด 

8,581,008 อบต.หนอง

คาย 

ทุกสวน             

2 เงินเพ่ิมตาง ๆของ

พนักงานสวนตําบล 

เพ่ือใหการเบิกจายเงินเพิ่มตาง 

ๆของพนักงานสวนตําบล

เปนไปตามระเบียบและ

กฎหมายกําหนด 

76,060 อบต.หนอง

คาย 

สํานักปลัด 

 

            

3 งานบริหารงานบุคคล 

-เงินประจําตําแหนง 

เพ่ือใหการเบิกจายเงินประจํา

ตําแหนงปลัด อบต. ผอ.กองฯ 

หัวหนาสวนเปนไปตาม

ระเบียบและกฎหมายกําหนด 

316,000 อบต.หนอง

คาย 

ทุกสวน             

4 งานบริหารบุคคล 

-เงินเดือน/คาตอบแทน 

ตําแหนง นายกและรอง

นายก 

เพ่ือใหการเบิกจายเงิน

คาตอบแทนผูดํารงตําแหนง

นายกและรองนายก จํานวน 

3ตําแหนง เปนไปตาม

ระเบียบและกฎหมายกําหนด  

514,080 อบต.หนอง

คาย 

สํานักปลัด             

5 งานบริหารงานบุคคล 

-เงินเดือน/คาตอบแทน 

เงินประจําตําแหนง 

นายกและรองนายก 

เพ่ือใหการเบิกจายเงิน

คาตอบแทนประจําตําแหนง

ของนายกและรองนายก

เปนไปตามระเบียบและ

กฎหมายกําหนด  

42,120 อบต.หนอง

คาย 

สํานักปลัด             
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        แบบ ผด. 02 

5.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

ลําดับ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
พื้นที ่

หนวย 

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

6 งานบริหารงานบุคคล 

-เงินเดือน/คาตอบแทน

เลขาของผูบริหาร 

เพ่ือใหการเบิกจายเงินเดือน/

คาตอบแทนเลขานุการ

ผูบริหารเปนไปตามระเบียบ

และกฎหมายกําหนด 

86,400 อบต.หนอง

คาย 

สาํนักปลัด 
 

           

7 งานบริหารงานบุคคล 

เงินคาจางพนักงานจาง

(ตามกรอบอัตรากําลัง 3 

ป) 

เพื่อใหการเบิกจายเงนิ

คาจางพนักงานจางเปนตาม

ระเบียบกฎหมายที่กําหนด 

1,552,000 อบต.หนอง

คาย 

ทุกสวน             

8 งานบริหารงานบุคคล 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของ

พนักงานจาง 

เพื่อใหการเบิกจายเงนิเพิ่ม

ตาง ๆ ของพนักงานจาง

เปนตามระเบียบกฎหมายที่

กําหนด 

84,320 อบต.หนอง

คาย 

ทุกสวน             

9 งานบริหารงานบุคคล 

-คาใชจายในการ

เดินทางไปราชการ 

เพื่อใหการเบิกจายเงนิคาใชจายใน

การเดินทางไปราชการเปนไปตาม

ระเบียบและกฎหมายกําหนด 

380,000 อบต.หนอง

คาย 

ทุกสวน             

10 งานบริหารงานบุคคล 

-เงนิคาเชาบาน 

เพื่อใหการเบิกจายเงนิคาเชาบาน

ของพนักงานสวนตําบลเปนไป

ตามระเบียบและกฎหมายกําหนด 

305,200 อบต.หนอง

คาย 

ทุกสวน             
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5.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป               แบบ ผด.02 

ลําดับ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
พื้นที ่

หนวย 

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

11 งานบริหารงานบุคคล 

-เงินคาชวยเหลือการศึกษา

บุตร 

เพ่ือใหการเบิกจายเงนิคาชวยเหลอื

การศึกษาบุตรของพนักงานสวน

ตําบลเปนไปตามระเบียบและ

กฎหมายกําหนด 

105,000 อบต.

หนองคาย 

สํานักปลดั 

            

12 งานสวัสดิการ 

-คาไฟฟา 

เพ่ือจายเปนคาไฟฟา ที่ทําการ อบต.

หนองคาย  

125,000 อบต.

หนองคาย 

ทุกสวน             

13 งานสวัสดิการ 

-คาน้ําประปา 

เพ่ือจายเปนคาน้ําประปา ที่ทําการ 

อบต.หนองคาย  

4,000 อบต.

หนองคาย 

ทุกสวน             

14 งานบริหารงานบุคคล 

-คาไปรษณีย/ธนาณัต ิ 

คาดวงตราไปรษณียฯลฯ 

เพ่ือจายคาดําเนินการสงเอกสารทาง

ไปรษณีย งบประมาณบาท 

5,000 อบต.

หนองคาย 

ทุกสวน             

15 คาจางเหมาในกรณีที ่อบต.

ไมสามารถดําเนินการเอง 

-รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง

บริการ 

คาจางเหมาในกรณีท่ี อบต.ไม

สามารถดําเนินการเอง 

-รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  

 

154,000 อบต.

หนองคาย 

ทุกสวน             

16 งานบริหารงานทั่วไป 

-คาใชจายในการ

บํารุงรักษาหรือซอมแซม

ทรัพยสิน 

คาใชจายในการบํารุงรักษาหรือ

ซอมแซมทรัพยสินของ อบต. 

170,000 

 

อบต.

หนองคาย 

สํานักปลดั             

17 งานบริหารงานทั่วไป 

-จัดหาวัสดุสํานักงาน 

จัดซือ้สิ่งของเคร่ืองใชตางๆ เชน 

กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอฯลฯ 

200,000 อบต. หนอง

คาย 

ทุกสวน 
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5.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป                แบบ ผด.02 

 

 

ลําดับ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
พื้นที ่

หนวย 

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

18 งานบริหารงานท่ัวไป 

คาเชื้อเพลิงหลอลื่น

รถยนตและเครื่องพน

หมอกควัน 

คาเชื้อเพลิงหลอลื่นรถยนต

และเครื่องพนหมอกควัน  

160,000 อบต.หนอง

คาย 

สํานักปลัด 

 
           

19 งานบริหารงานท่ัวไป 

-คาวัสดุยวดยานพาหนะ 

และขนสง 

เพื่อบํารุงรักษารถยนต และ

รถจักรยานยนต วัสดุ

ยวดยานพาหนะขนสง  

20,000 อบต. หนอง

คาย 

สํานักปลัด 

 

            

20 งานบริหารงานท่ัวไป 

-คาวัสดุโฆษณาและ

เผยแพร 

คาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและ

เผยแพรประชาสัมพันธ  

15,000 อบต. หนอง

คาย 

ทุกสวน             

21 จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน 

แผนดิสก  และอ่ืนๆ 

185,000 อบต. หนอง

คาย 

ทุกสวน             

22 จัดซื้อวัสดุงานบานงาน

ครัว 

จัดซื้อวัสดุงานบานงานครวั  45,000 อบต.หนอง

คาย 

กองคลัง 

กองการศึกษา 
            

23 จัดหาวัสดุกอสราง จัดซื้อ  ไมตางๆ  สี ทินเนอร    

แปรงทาสี  ตะปู  คอน  ทอ

น้ํา ฯลฯ 

195,000   อบต.หนอง

คาย 

กองชาง             
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5.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป               แบบ ผด.02 

ลําดับ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
พื้นที ่

หนวย 

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

24 จัดหาวัสดุไฟฟาและ

วิทย ุ

จัดซื้อ หลอดไฟฟา บัลลาลด  

สตารสเตอร ฯลฯ  

72,000   อบต.หนอง

คาย 

สํานักปลดั 

กองการศึกษา 

กองชาง 

            

25 จัดหาวัสดุ

วิทยาศาสตรหรือ

การแพทย 

คาใชจายในการจัดซื้อ วัคซนีไซ

ริงค ยาคุมกําเนิดสุนัข แมว

สารเคมีดับเพลิง ฯลฯ 

52,000 อบต.หนอง

คาย 

สํานักปลดั 

กองการศึกษา 

            

26 จัดซื้อครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 48,000 อบต.หนอง

คาย 

สํานักปลดั 

กองคลัง 
            

27 คาบํารุงรักษาและ

ปรับปรุงครุภัณฑ 

คาใชจายในการคาบํารุงรักษาและ

ปรับปรุงครุภัณฑ เชน คาซอม

คอมพิวเตอร คาซอม

เคร่ืองปรับอากาศ ฯลฯ 

5,000 

 

อบต.หนอง

คาย 

สํานักปลดั 

กองคลัง 
            

28 รายจายเก่ียวกับการ

รับรองและพิธีการ 

คาใชจายในการเลี้ยงรับรอง

บุคคลหรืคณะบุคคล คาเลี้ยง

รับรองการประชุมสภา 

30,000 อบต.หนอง

คาย 

สํานักปลัด             

29 คาใชจายในการรังวัด

สอบเขตท่ีดินสาธารณะ

ประโยชน 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ

รังวดัสอบเขตท่ีดินสาธารณะ

ประโยชน 

20,000 อบต.หนอง

คาย 

สํานักปลัด 

กอชาง 

            

30 คาใชจายในการจาง

เหมายามอยูเวร 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจาง

เหมายามอยูเวร ที่ทําการองคการ

บริหารสวนตําบลหนองคาย 

84,000 อบต.หนอง

คาย 

ทุกสวน             
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5.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป               แบบ ผด.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
พื้นที ่

หนวย 

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

31 คาตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการของพนักงานสวน

ตําบลและพนักงานจาง 

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ของพนักงานสวนตําบลและ

พนักงานจาง 

47,000 อบต.หนอง

คาย 

สํานักปลดั 

กองการศึกษา 

กองชาง 

            

32 คาตอบแทนการปฏิบัติ

ราชการอันเปนประโยชน

แกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูชวย

ปฏิบัติราชการอันเปน

ประโยชนแกองคการบริหาร

สวนตําบลดานตาง ๆ 

780,000 อบต.หนอง

คาย 

ทุกสวน             
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3) แผนงานงบกลาง               แบบ ผด.02 

ลําดับ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 

 

งบประมาณ 

(บาท) 

พื้นที ่

 

หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 เงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม 

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุน

ประกันสังคมของพนักงานจาง 
95,816 อบต.หนอง

คาย 

ทุกสวน 

 
            

2 เงินสมทบกองทุนเงิน

ทดแทน 

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือพิเศษกรณี

พนักงานจางเสียชีวิต 
10,000 อบต.หนอง

คาย 

ทุกสวน 

 
            

3 เบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตาม

นโยบายรัฐบาล 
6,042,800 ม. 1-14 สํานักปลัด 

 
            

4 เบ้ียยังชีพผูพิการ เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูพิการตาม

นโยบายรัฐบาล 
2,083,200 ม. 1-14 สํานักปลดั 

 
            

5 เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 48,000 ม. 1-14 ทุกสวน             

6 เงินสํารองจาย เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีจําเปน

เรงดวนฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชน 

379,013 ม. 1-14 สํานักปลัด 

 
 

           

7 เงินกองทุน

หลักประกันสุขภาพ 

อบต.หนองคาย 

เพื่อจายเปนเงินสบทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพ อบต.หนองคาย 
100,000 อบต.หนอง

คาย 

ทุกสวน 
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แบบ ผด. 02 

3) แผนงานงบกลาง 

ลําดับ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 

 

งบประมาณ 

(บาท) 

พื้นที ่

 

หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

8 เงินชวยพิเศษ เพ่ือจายเปนเงินชวยพิเศษ

พนักงานสวนตาํบลพนักงาน

จางกรณีเสียชีวิต 

50,000 อบต.หนอง

คาย 

ทุกสวน 

 
            

9 เงินสมทบกองทุน

บําเหน็จบํานาญ

ขาราชการสวน

ทองถิ่น (กบท.) 

เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุน

บําเหน็จบํานาญขาราชการสวน

ทองถิ่น (กบท.) 

314,790 อบต.หนอง

คาย 

ทุกสวน 
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แผนการดําเนินงาน  ประจําป พ.ศ. 2564       แบบ ผด.02/1 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองคาย  อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

บัญชีครุภัณฑที่ไมไดจัดทําเปนโครงการเพื่อการพัฒนา 

1. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลําดับ 

ที ่ ครุภัณฑ 

 

รายละเอียดของครุภัณฑ 

 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

 

หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 จัดซื้อครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร จํานวน 1เคร่ือง 

หนวยประมวลผลกลาง CPU ไม

นอยกวา 4 แกนหลัก (4 core)มี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน

ไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา 

จํานวน  1หนวย มีหนวยความจํา

หลัก (RAM)ชนิด DDR4หรือดีกวา 

ขนาดไมนอยกวา 4 GB หรือ 

ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB 

จํานวน 1หนวย มีจอภาพแบบ 

LCD หรอืดีกวา มีDVD-RW หรือ

ดีกวา 1 หนวยมีแปนพิมพและ

เมาส 

17,000 ท่ีทําการ

อบต.หนอง

คาย 

สํานกัปลัด 
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แผนการดําเนินงาน  ประจําป พ.ศ. 2564       แบบ ผด.02/1 

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

บัญชีครุภัณฑที่ไมไดจัดทําเปนโครงการเพื่อการพัฒนา 

1. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลําดับ 

ที ่ ครุภัณฑ 

 

รายละเอียดของครุภัณฑ 

 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

 

หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

2 จัดซื้อครุภัณฑ

คอมพิวเตอรโนตบุค 

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 1

เครื่อง หนวยประมวลผลกลาง 

CPU ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 

core)มีความเร็วสญัญาณนาฬิกา

พ้ืนฐานไมนอยกวา 1.0 GHz หรือ

ดีกวา จํานวน  1หนวย มี

หนวยความจําหลัก (RAM)ชนิด 

DDR4หรือดีกวา ขนาดไมนอย

กวา 4 GB หรือ ขนาดความจุไม

นอยกวา 250 GB จํานวน 1

หนวย มีจอภาพแบบ LCD หรือ

ดีกวา มีDVD-RW หรือดีกวา 1 

หนวยมีแปนพิมพและเมาส 

16,000 ท่ีทําการ

อบต.หนอง

คาย 

กองคลัง 
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แผนการดําเนินงาน  ประจําป พ.ศ. 2564       แบบ ผด.02/1 

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

บัญชีครุภัณฑที่ไมไดจัดทําเปนโครงการเพื่อการพัฒนา 

1. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลําดับ 

ที ่ ครุภัณฑ 

 

รายละเอียดของครุภัณฑ 

 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

 

หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

3 จัดซื้อเครื่องพิมพ เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิด

เลเซอร หรือชนิด LEDขาว-ดํา ชนิด 

Networkจํานวน 1เครื่องมีความ

ละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 

1,200x1,200 dpi มีความเร็วในการ

พิมพรางไมนอยกวา 38 หนาตอนาที 

สามารถพิมพเอกสารกลับหนา

อัตโนมัติได มีหนวยความจํา

(Memory)ขนาดไมนอยกวา 256 MB

มีชองเช่ือมตอ (Interface แบบ USB 

2.0 หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 

ชอง) มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 

250 แผน สามารถใชไดกับ A4, 

Letter, Legal, และ Custom 

15,000 ท่ีทําการ

อบต.หนอง

คาย 

กอง

การศึกษา 

 

            

          


