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ส่วนที่ 1 
 

บทน ำ 
 

 แผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซงประจ าปีงบประมาณ 2562  มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการ
จริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซงประจ าปีงบประมาณ 2562 เพ่ือให้ในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานลดความซ้ าซ้อนของแผนงาน/โครงการของ
แผนการด าเนินงาน 
 
1.1 วัตถุประสงค์ของแผนด ำเนินงำน 

(1) แผนการด าเนินงานเป็นแผนน าไปสู่การวิธีการปฏิบัติ 
(2) เป็นเครื่องมือในการก าหนดการด าเนินงาน 
(3) เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างชัดเจน 

 
1.2 ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

ขั้นตอนที่  1  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน
อ่ืนๆ 

ขั้นตอนที่  2  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนการด าเนินงาน  และเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพิจารณา 

ขั้นตอนที่  3  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้แผนการด าเนินประจ าปีงบประมาณ 

 
1.3 ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

การจัดท าแผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือของแผนที่น าไปสู่การปฏิบัติ  ที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่น  
ได้รับความส าเร็จท าให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการด าเนินงาน และให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
ระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ  ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็น
อุปสรรค  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลน ามาติดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้
ทรัพยากรการบริหารส่วนต าบลอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะได้สูงสุด 
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ส่วนที่  2 
แบบ ผด.01 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแซง 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ จ ำนวนโครงกำร 
ที่ด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

หน่วยด ำเนินกำร 

1.   ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตรและ
กำรตลำด 
1.1 แผนงานการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3 

 
 

5.76 

 
 

190,000 

 
 

1.48 

 
 

อบต 
 
 
 
- 
 

รวม 3 5.76 190,000 4.48  
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ส่วนที่  2 

แบบ ผด.01 
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

หน่วยด ำเนินกำร 

2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำส่งเสริมอำชีพเพื่อเพิ่ม
รำยได้ 

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

1 

 
 
 

1.92 

 
 
 

37,000 

 
 
 

0.26 

 
 
 

อบต. 

รวม 1 1.92 37,000 0.26  
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องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแซง 
แบบ ผด.01 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ จ ำนวนโครงกำร 
ที่ด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

หน่วยด ำเนินกำร 

3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพ
คนและสังคม 

3.1 แผนงานการศึกษา 

3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 

3.3 แผนงานสงเคราะห์ 

3.4 แผนงานสาธารณสุข 

3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

 
    
 

 
 
 
- 
 

6 
 

7 
 

3 
 

1 

 
 
 
- 
 

11.53 
 

13.46 
 

5.76 
 

1.92 
 

 
 
 
- 
 

310,000 
 

8,752,000 
 

130,000 
 

20,000 
 
 

 
 
 
- 
 

2,42 
 

68.38 
 

1.01 
 

0.15 

 
 
 

อบต. 
 

อบต. 
 

อบต. 
 

อบต. 
 

อบต. 
 

รวม 17 32.69 9,212,000 71.97  
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องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแซง 
แบบ ผด.01 

 
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

 

 
 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ จ ำนวนโครงกำร 
ที่ด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

หน่วยด ำเนินกำร 

4.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำเมืองและ
ชุมชนน่ำอยู่ 
 
4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 
4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
4.4 แผนงานเคหะและชุมชน 
 
4.5 แผนงานการพาณิชย์ 

 
 
 

5 
 

4 
 

10 
 

1 
 

1 

 
 
 

9.61 
 

7.69 
 

19.23 
 

1.92 
 

1.92 

 
 
 

213,200 
 

100,000 
 

2,042,000 
 

45,000 
 

50,000 

 
 
 

0.01 
 

0.78 
 

15.95 
 

0.35 
 

0.39 

 
 
 

อบต. 
 

อบต. 
 

อบต. 
 

อบต. 
 

อบต. 
 

รวม 21 40.38 2,450,200 19.14  
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องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแซง 
แบบ ผด.01 

 
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ จ ำนวนโครงกำร 
ที่ด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

หน่วยด ำเนินกำร 

5.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ย่ังยืน 
5.1 แผนงำนกำรเกษตร 
 
5.2 แผนงำนสำธำรณสุข 
 
5.3 แผนงำนเคหะและชุมชน 
 

 
 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 
 

 
 
 

1.92 
 

1.92 
 

1.92 

 
 
 

100,000 
 

50,000 
 

50,000 

 
 
 

0.79 
 

0.39 
 

0.39 

 
 
 

อบต. 
 

อบต. 
 

อบต. 
 

รวม 3 5.76 200,000 1.56  
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องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแซง 
แบบ ผด.01 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแซง 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

หน่วยด ำเนินกำร 

 
6.   ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่ดี 
 
6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
 

 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

13.46 

 
 
 

709,200 

 
 
 

5.54 

 
 
 

อบต. 
 
 

รวม 7 13.46 709,200 5.54  
รวมทั้งสิ้น 52 100 12,798,400 100  
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           บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ       
                                                                                                        แบบ ผด.02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

องค์กรบริหำรส่วนต ำบลหนองแซง 

1.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตรและกำรตลำด 

  1.1 แผนงำน กำรเกษตร 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำร/กิจกรรม 

รำยละเอียดของ
โครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
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. จัดหาวัสดุการเกษตร 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุ
การเกษตรเช่นสารเคมี
ป้องกันและก าจัดศตัรูพืช 

40,000 หมู่ที่ 1-7 สนง.ปลัดฯ 
อบต. 

            

2. โครงการฝึกอบรมการ
ด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายการ
ฝึกอบรมให้ความรู้
แก่ประชาชน 

50,000 หมู่ที่ 1-7 สนง.ปลัดฯ 
อบต. 

            

3. อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสดุา 
สยามบรมราชกุมาร ี

ปลูกพืชสมุนไพรใน
ท้องถิ่น 

50,000 หมู่ที่ 1-7 สนง.ปลัดฯ 
อบต. 

            

4. โครงการส่งเสริมการ
ผลิตพืชเศรษฐกิจ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการ
ฝึกอบรมและส่งเสริมพืช
เศรษฐกิจ 

50,000 หมู่ที่ 1-7 สนง.ปลัดฯ 
อบต. 
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    บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ     
                                                                               แบบ ผด.02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

องค์กรบริหำรส่วนต ำบลหนองแซง 
2.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสง่เสริมอาชีพเพ่ือเพิ่มรายได้ 

 2.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
         
 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของ

โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

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
อาชีพแก่ประชาชน 

ฝึกอบรมอาชีพแก่
ประชาชน ทั้ง 7 
หมู่บ้าน เช่น การเพาะ
เห็ด ทอเสื่อ ทอผ้า จัก
สาน ฯลฯ 

37,000 อบต. สนง.ปลัด             
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       บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ     
                                                                               แบบ ผด.02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

องค์กรบริหำรส่วนต ำบลหนองแซง 
3.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพคนและสังคม 
        3.1 แผนงำนกำรศึกษำ 

ล ำ
ดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของ

โครงกำร/กิจกรรม 
งบ 

ประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 

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. สนับสนุนการบริหาร 
พัฒนาสถานศึกษา 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.หนองแซง 

เพ่ือสนับสนุนการ
บริหาร พัฒนา
สถานศึกษา ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หนองแซง 

596,660 กอง
การศึกษา 

 

กอง
การศึกษา/ 

อบต. 

            

2. สนับสนุนการบริหาร 
สถานศึกษา ส าหรับศูนย์
พัฒนา เด็กเล็กวัดชัย
มงคล 

เพ่ือสนับสนุนการ
บริหาร สถานศึกษา 
ส าหรับศูนย์พัฒนา เด็ก
เล็กวัดชัยมงคล 

329,880 กอง
การศึกษา 

 

กอง
การศึกษา/ 

อบต. 

            

3. อาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนในต าบลและ
ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก 

เพ่ืออาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนในต าบลและ
ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก 

919,776 ร.ร.5โรง 
/2 ศูนย ์

กอง
การศึกษา/ 

อบต. 

            

4. อุดหนุนอาหารกลางวัน
แก่โรงเรียนในเขตบริการ 

เพ่ืออุดหนุนอาหาร
กลางวันแก่โรงเรียนใน
เขตบริการ 

1,616,000
  

กอง
การศึกษา 

 

กอง
การศึกษา/ 

อบต. 
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 บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ     
                                                                               แบบ ผด.02 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
องค์กรบริหำรส่วนต ำบลหนองแซง 

3.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพคนและสังคม 
      3.2 แผนงำน กำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของ
โครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

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. โครงการส่งเสริม
พัฒนาเด็ก 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาเด็ก 

40,000 หมู่ 1-7 กอง
การศึกษา/

อบต. 

            

2. โครงการขับร้อง
สรภัญญะ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสืบสาน
ประเพณี ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมในท้องถิ่น 

40,000 อบต. กอง
การศึกษา/

อบต. 

            

3. โครงการรดน้ าด า
หัวผู้สูงอายุและ
สายใยครอบครัว 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสืบสาน
ประเพณีสายใย
ครอบครัว 

40,000 อบต. กอง
การศึกษา/

อบต. 

            

4. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการศิลปะ
เป็นพิธีกรในงาน
ศาสนาและ
ถ่ายทอดความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัด
เวทีถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับ ภูมิปัญหา
ท้องถิ่น 

40,000 อบต. กอง
การศึกษา/

อบต. 
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     บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ     

                                                                               แบบ ผด.02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

องค์กรบริหำรส่วนต ำบลหนองแซง 
3.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพคนและสังคม 
    3.2    แผนงำน กำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของ
โครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

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. 

5. โครงการกีฬา
หนองแซงสัมพันธ์ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายกีฬา
หนองแซงสัมพันธ์ 

100,000 หมู่ 1-7 กอง
การศึกษา/

อบต. 

            

6. โครงการจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์การกีฬา 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้อ
วัสดุ อุปกรณ์การกีฬา 

50,000 หมู่ 1-7 กอง
การศึกษา/

อบต. 
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  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ     
                                                                               แบบ ผด.02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

                                                                   องค์กรบริหำรส่วนต ำบลหนองแซง 
3.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพคนและสังคม 
    3.3   แผนงำนสงเครำะห์ 

 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของ

โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
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. จ่ายเบี้ยยังชีพ  

ผู้สูงอายุ  
 

จ่ายเบี้ยยังชีพ  
ผู้สูงอายุ  
 
 

5,985,600 หมู่ที่ 1-7 สนง.ปลัด/
อบต. 

            

2. จ่ายเบี้ยยังชีพ  
 ผู้พิการ  
 

จ่ายเบี้ยยังชีพ  ผู้พิการ  1,958,400 หมู่ที่ 1-7 สนง.ปลัด/
อบต. 

            

3. จ่ายเบี้ยยังชีพ   
ผู้ติดเชื้อ 
   

จ่ายเบี้ยยังชีพ  ผู้ติด
เชื้อ   

48,000 หมู่ที่ 1-7 สนง.ปลัด/
อบต. 
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ     
                                                                          แบบ ผด.02 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
องค์กรบริหำรส่วนต ำบลหนองแซง 

3.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพคนและสังคม 
3.3 แผนงำนสงเครำะห์ 

  
ล ำ
ดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของ

โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

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. จัดหาสิ่งอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้พิการ 

เพ่ือจ่ายเป็นวัสดุอุปกณ์
ช่วยเหลือผู้พิการ 

40,000 อบต. สนง.ปลัด/
อบต. 

            

5. ส่งเสริมกิจกรรม
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้สูงอายุ 

เพ่ือจ่ายเป็นการจัด
กิจกรรมผู้ด้อยโอกาส
และผู้สูงอายุ 

50,000 ม.1-7 สนง.ปลัด/
อบต. 

            

6. โครงการซ่อมแซมบ้าน
ให้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ 
ภายในเขต อบต. 

เพื่ อ จ่ า ย เป็ น โค ร งก าร
ซ่ อ ม แ ซ ม บ้ า น ให้ ด้ อ ย
โอกาส ผู้ยากไร้ ภายในเขต 
อบต. 

40,000 ม.1-7 สนง.ปลัด/
อบต. 

            

7. โครงการช่วยเหลือใน
กรณีเร่งด่วน เช่นการ
เกิด ภัยแล้ง วาตภัย 
อุกภัย และภัย
ธรรมชาติ 

เพื่อจ่ายเป็นการช่วยเหลือ 
กรณีเร่งด่วน เช่นการ
เกิด ภัยแล้ง วาตภัย 
อุกภัย และภัย
ธรรมชาติ 

630,000 ม.1-7 สนง.ปลัด/
อบต. 
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ     
                                                                          แบบ ผด.02 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
องค์กรบริหำรส่วนต ำบลหนองแซง 

3.ยทุธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพคนและสังคม 
    3.4  แผนงำนสำธำรณสุข 

ล ำ
ดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของ

โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

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. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 
หรือการแพทย์ เช่น
น้ ายาต่างๆ เวชภณัฑ์ 
เคมีภณัฑ์ ฯลฯ 

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 
หรือการแพทย์ เช่นน้ ายา
ต่างๆ เวชภัณฑ์ เคมภีัณฑ์ 
ฯลฯ 

30,000 อบต. กอง
สาธารณสุข/

อบต. 

            

2. ควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออกภายใน
ต าบล 

ควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออกภายในต าบล 

50,000 ม.1-7 กอง
สาธารณสุข/

อบต. 

            

3. 
 
 

โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าฯ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

50,000 หมู่ที่ 1-7 สาธารณสุข
อบต./สนง.
ปศุสัตว์ อ.
บ้านแฮด 
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    บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ     
                                                                              แบบ ผด.02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

องค์กรบริหำรส่วนต ำบลหนองแซง 
3.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพคนและสังคม 

      3.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  

ล ำ 
ดับที่ 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของ

โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

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. อุดหนุนโครงการ
สนับสนุนภารกิจ
ของเหล่ากาชาด
จังหวัดขอนแก่น 

อุดหนุนโครงการ
สนับสนุนกิจกรรมเหล่า
กาชาดจังหวัดขอนแก่น
ด้านการบริจาค โลหิต,
ดวงตาและอวัยวะ 

  20,000 จังหวัด
ขอนแก่น 

จังหวัด
ขอนแก่น 
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    บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ  

แบบ ผด.02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

องค์กรบริหำรส่วนต ำบลหนองแซง 
4.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำเมืองและชุมชนน่ำอยู่ 
    4.1     แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 
 

ล ำ 
ดับที่ 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของ
โครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

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. โครงการจัดซื้อ
เครื่องมือบรรเทา
สาธารณภัยต่างๆ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเครื่องมือ
บรรเทาสาธารณ
ภัยต่างๆ 

13,200 อบต. สนง.ปลัด             

2. ฝึกทบทวนสมาชิก
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 
ของศูนย์ อปพร.
อบต.หนองแซง  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัด
ฝึกทบทวนสมาชิก
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 
ของศูนย์ อปพร.
อบต.หนองแซง  

100,000 อบต.  สนง.ปลัด             
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    บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ  
                                                                                 แบบ ผด.02 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
องค์กรบริหำรส่วนต ำบลหนองแซง 

4.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำเมืองและชุมชนน่ำอยู่ 
         4.1   แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 

ล ำ 
ดับที่ 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของ
โครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

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. โครงการป้องกัน
และควบคุมไฟป่า 

การเข้าเวรยามเพ่ือ
ป้องกันและควบคุม
ไฟป่า 

20,000 ป่าชุมชน
และ

บ้านเรือน 

สนง.ปลัด/
อบต. 

            

4. โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

เฝ้าเวรยามและ
รณรงค์จราจร
ในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 

30,000 หมู่ที่1-7 สนง.ปลัด/
อบต. 

            

5. โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

เฝ้าเวรยามและ
รณรงค์จราจร
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

50,000 หมู่ที่1-7 สนง.ปลัด/
อบต. 
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ  
                                                                                 แบบ ผด.02 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
องค์กรบริหำรส่วนต ำบลหนองแซง 

4.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำเมืองและชุมชนน่ำอยู่ 
        4.2   แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
 

ล ำ 
ดับท่ี 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของ
โครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

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. โครงการด าเนินตาม
แนวทางยุทธ์ศาสตร์
และกลไกลการ
ป้องกันแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิตาม
แนวนโยบายรัฐบาล
(5รั้ว) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนิน
ตามแนวทางยุทธ์
ศาสตร์และกลไกลการ
ป้องกันแก้ไขปัญหายา
เสพติดตาม
แนวนโยบายรัฐบาล
(5รั้ว) 

30,000 หมู่ที่ 1-7 สนง.ปลัด             

2. การส่งเสริมและ
สนับสนุนกรรมตาม
โครงการของรัฐบาล
เพื่อจัดกรรมในต าบล
และส่วนราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
ส่งเสริมและสนับสนุน
กรรมตามโครงการ
ของรัฐบาลเพื่อจัด
กรรมในต าบลและ
ส่วนราชการ 

20,000 หมู่ที่ 1-7 สนง.ปลัด             

3. โครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ 
อบต.หนองแซง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าสร้าง
ความปรองดอง
สมานฉันท์  

30,000  หมู่ที่ 1-7 สนง.ปลัด             
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ     

                                                                                         แบบ ผด.02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

องค์กรบริหำรส่วนต ำบลหนองแซง 
4.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำเมืองและชุมชนน่ำอยู่ 
           4.2   แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  
 

ล ำ 
ดับที่ 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของ

โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

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. อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือ
เอา ชนะยาเสพติด 
จังหวัดขอนแก่น
โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติดขอนแก่น 

เพ่ืออุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือ
เอา ชนะยาเสพติด 
จังหวัดขอนแก่น 

20,000 ศูนย์
ปฏิบัติการ
ต่อสู้เพื่อเอา 
ชนะยาเสพ
ติด จังหวัด
ขอนแก่น 

ส านักงาน
ปลัด/ 
จังหวัด

ขอนแก่น 

            



- 21 - 

 - 21 - 

 บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ  
                                                                              แบบ ผด.02 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
องค์กรบริหำรส่วนต ำบลหนองแซง 

4.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำเมืองและชุมชนน่ำอยู่ 
        4.3 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ล ำ 
ดับที่ 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของ
โครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำ
ณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

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. ค่าชดเชยสัญญา
แบบปรับราคาได้
(ค่าK) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ค่าชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ 

44,000 หมู่ที่ 1-7 กองช่าง/
อบต. 

            

2. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 

สายบ้านขามป้อม-หนองรู
แข้ ขนาดผิวจราจรกว้าง
6.00 ม.ยาว90ม.หนา
0.15ม.หรือมีปริมาณ
งานไม่น้อยกว่า 540 
ตารางเมตรไหล่ทางข้าง
ละ0.50 เมตรพร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ 1 
ป้าย 

300,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง/
อบต. 
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        บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ  
                                                                              แบบ ผด.02 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
องค์กรบริหำรส่วนต ำบลหนองแซง 

4.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำเมืองและชุมชนน่ำอยู่ 
        4.3 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ล ำ 
ดับที่ 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของ
โครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

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
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 3 
บ้านหนองเต่า  
สายหนองเต่า – 
ทางรถไฟ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ผิวจราจร
กว้าง    5    เมตร   
ยาว   72    เมตร  
หนา  0.15  เมตร    
หรือพ้ืนที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า      360    
ตารางเมตร   ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ
0.50เมตร 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่  อบต.หนอง
แซง  

200,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง/
อบต. 
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  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ  

                                                                              แบบ ผด.02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

องค์กรบริหำรส่วนต ำบลหนองแซง 
4.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำเมืองและชุมชนน่ำอยู่ 
        4.3 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ล ำ 
ดับที่ 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของ
โครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

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. ก่อสร้างถนนหิน
คลุก หมู่ 4 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3 ม. ยาว500 ม.หนา 
เฉลี่ย0.10 ม.หรือ
พ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 150 ตร. 

 

100,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง/
อบต. 

            

5. ก่อสร้างประตู
ทางเข้าองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
หนองแซง 

ขนาดความสูง 1.80 
ม. ยาว 9 ม.
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด 

148,000 อบต. กองช่าง/
อบต. 
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ  
                                                                              แบบ ผด.02 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
องค์กรบริหำรส่วนต ำบลหนองแซง 

4.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำเมืองและชุมชนน่ำอยู่ 
        4.3 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ล ำ 
ดับที่ 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของ
โครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำณ สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

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. 

6. ก่อสร้างรั้วพัฒนา
เด็กเล็ก 

ขนาดรั้ว สูง 1.6 ม. 
ยาว 60 ม.พร้อม
ประตู 2 ชุด ติดตั้ง
ป้ายโครงการ 1 ป้าย 

200,000 อบต. กองช่าง/
อบต. 

            

7. ก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 4 

ขนาดผิดจราจรกว้าง 
0.30 ม. ลึก 0.40 ม.
ยาว 90 ม.พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย 
รูปแบบรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ 
อบต.หนองแซงก าหนด 

200,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง/
อบต. 

            

8. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 5  

ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 
108 ม.หนา 0.15 ม.
หรือมีปรมิาณงานไม่น้อย
กว่า 540 ตร.ม.ไหล่ทาง
ข้างละ0.50ม.ตามแบบ
แปลน อบต.หนองแซง 

300,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง/
อบต. 

            



- 25 - 

 - 25 - 

 
 บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ       

                                                                         แบบ ผด.02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

องค์กรบริหำรส่วนต ำบลหนองแซง 
4.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำเมืองและชุมชนน่ำอยู่ 
              4.3   แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

 
ล ำ
ดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนิน 
กำร 

หน่วย
ด ำเนิน 
กำร 

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. 

9. ซ่อมแซมถนน
สาธารณะ 

เพ่ือซ่อมแซมถนน และค่า
เหมาบริการซ่อมถนนใน
หมู่บ้านและเชื่อมหมู่บ้าน 

200,000 ม.1-7 อบต.             

10
. 

อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอ าเภอ
บา้นไผ่ 

เพ่ือเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างและขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ 

350,000 ม.1-7 อบต./การ
ไฟฟ้าอ.
บ้านไผ่ 

            

 
              4.4   แผนงำนเคหะและชุมชน 

 
ล ำ
ดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนิน 
กำร 

หน่วย
ด ำเนิน 
กำร 

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. ซ่อมแซมไฟฟ้าแสง
สว่างในหมู่บ้าน 

เพ่ือซ่อมแซมไฟฟ้าแสง
สว่างในหมู่บ้าน หมู่1-7 

45,000 ม.1-7 กองช่าง/
อบต. 
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ     

                                                                                         แบบ ผด.02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

องค์กรบริหำรส่วนต ำบลหนองแซง 
4.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำเมืองและชุมชนน่ำอยู่ 
          4.5    แผนงำนกำรพำณิชย์ 
 

ล ำ 
ดับที่ 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของ

โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

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. ซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน
และบ่อบาดาลที่
เกินสามารถ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมแซมระบบ
ประปาหมูบ่้านและ
บ่อบาดาลที่เกินขีด
ความสามารถของ
คณะ
กรรมการบริหาร
จัดการขยะประปาใน
หมู่บ้านในเขตต าบล
หนองแซง 

50,000 หมู่ที่1-7 กองช่าง/อบต.             
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ      
                                                                         แบบ ผด.02 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
องค์กรบริหำรส่วนต ำบลหนองแซง 

5.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
    5.1  แผนงำนกำรเกษตร 

ล ำ
ดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของ

โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

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. โครงการ ปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ 

จัดหาพันธุ์ไม้เพ่ือ 
ปลูกต้นไม้ทดแทนใน
วันส าคัญ ต่างๆ เช่น
ปลูกต้นยางนา, ต้น
สะเดา ,ต้นประดู่ 
ฯลฯ(วันพ่อ,วันแม่) 

100,000 ม.1-7 สนง.ปลัด/
อบต. 

            

 
  5.2    แผนงำนสำธำรณสุข 

ล ำ
ดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของ

โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

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. การบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยใน
ชุมชน 

เพ่ือรณรงค์และอบรม
ให้ประชาชนคัดแยก
ขยะในครัวเรือน 

50,000 ม.1-7 กอง
สาธารณสุข/

อบต. 
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ      

                                                                         แบบ ผด.02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

องค์กรบริหำรส่วนต ำบลหนองแซง 
5.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
    5.3  แผนงำนเคหะและชุมชน 

ล ำ
ดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของ

โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

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. การฝังกลบบ่อขยะ
ของต าบลหนอง
แซง 

เพ่ือจ่ายเป็นการจ้าง
เหมาบริการฝังกลบ
บ่อขยะของต าบล
หนองแซง 

50,000 ม.1-7 กองช่าง  /
อบต. 
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         บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ       
                                                                         แบบ ผด.02 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
องค์กรบริหำรส่วนต ำบลหนองแซง 

6.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
       6.1  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

 

ล ำ 
ดับที่ 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำน
ที่

ด ำเนิน
กำร 

หน่วย
ด ำเนิน
กำร 

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
และศึกษา ดูงาน
ให้แก่ผู้บริหาร 
สมาชิก ข้าราชการ
ลูกจ้างและผู้น า
ชุมชน ให้มีความรู้
ในการปฏิบัติ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรมและศึกษา ดูงาน
ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิก 
ข้าราชการลูกจ้างและผู้น า
ชุมชน ให้มีความรู้ในการ
ปฏิบัติ 

250,000 อบต. ส านัก 
งาน

ปลัด/
อบต. 

             

2. โครงการเลือกตั้ง
นายก อบต.และ 
ส.อบต. 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
เลือกตั้งนายก อบต.และ 
ส.อบต.ที่หมดวาระลง 

200,000 อบต. ส านัก 
งาน

ปลัด/
อบต. 
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ        
                                                                 แบบ ผด.02 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
องค์กรบริหำรส่วนต ำบลหนองแซง 

6.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
                 6.1  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

ล ำ
ดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 

สถำน
ที่

ด ำเนิน
กำร 

หน่วย
ด ำเนิน
กำร 

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. ค่าบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซม   ค่า
บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซม   ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สินของ เช่น  เครื่อง
คอมพิวเตอร์   เครื่องปรินเตอร์   
เครื่องปรับอากาศ   

145,000 สนง.
อบต.
หนอง
แซง 

5ส่วน
ราช 
การ 

            

4. จัดหาหนังสือพิมพ์
และวารสาร 
สิ่งพิมพ์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์
ประจ าส านักงาน อบต.และ
หนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 

29,200 สนง.
อบต.
หนอง
แซง/
หมู่ที่
1-7 

สนง 
.ปลัด 
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ        

                                                                 แบบ ผด.02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

องค์กรบริหำรส่วนต ำบลหนองแซง 
6.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
       6.1   แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

ล ำ 
ดับที่ 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำน
ที่

ด ำเนิน
กำร 

หน่วย
ด ำเนิน
กำร 

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. 

5. บริการอินเตอร์เน็ต 
ประจ าต าบล 

บริการอินเตอร์เน็ต ประจ าต าบล 35,000 อบต. กอง
คลัง 

            

6. จัดเวทีประชาคม
หมู่บ้านและต าบล
เพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี 

ออกประชาคมหมู่และต าบลเพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น แผน
ชุมชน  

30,000 หมู่ที่
1-7 

สนง.
ปลัด 

            

7. จัดท าแผนที่ภาษี เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดท าแผนที่
ภาษีต าบลหนองแซง 

20,000 อ าเภอ
บ้าน
แฮด 

กอง
คลัง 
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         บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
แบบ ผด.02/1 

        แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
องค์กรบริหำรส่วนต ำบลหนองแซง 

 
  1.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

1.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

ล ำ 
ดับที่ 

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 

สถำน
ที่

ด ำเนิน
กำร 

หน่วย
ด ำเนิน
กำร 

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. เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผล
แบบที่ 1 เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2561 
 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 

22,000 สนง.
อบต. 

สนง.
ปลัด 

            

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผล
แบบที่ 1 เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2561 
ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 

22,000 สนง.
อบต. 

กอง
คลัง 

            

3. เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด Led 
ขาวด า ชนิดNetwork เกณฑ์ราคากลาง
และคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2561 ณ วันท่ี 
23  พฤษภาคม 2561 

7,900 สนง.
อบต. 

สนง.
ปลัด 
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  1.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ล ำ 
ดับที่ 

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 

สถำน
ที่

ด ำเนิน
กำร 

หน่วย
ด ำเนิน
กำร 

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. เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 
พ.ศ.2561 
 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 

22,000 สนง.
อบต. 

สนง.
ปลัด 
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 บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
แบบ ผด.02/1 

        แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
องค์กรบริหำรส่วนต ำบลหนองแซง 

 
   2.ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

2.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ล ำ 
ดับที่ 

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 

สถำน
ที่

ด ำเนิน
กำร 

หน่วย
ด ำเนิน
กำร 

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. เครื่องโฆษณาและ
เผยแพร่ 

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน ส านัก
งบประมาณ 2561 
 

13,300 สนง.
อบต. 

กอง
ช่าง 
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      บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
แบบ ผด.02/1 

        แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
องค์กรบริหำรส่วนต ำบลหนองแซง 

 
   3.ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 

3.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

ล ำ 
ดับที่ 

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 

สถำน
ที่

ด ำเนิน
กำร 

หน่วย
ด ำเนิน
กำร 

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. เก้าอ้ีส านักงาน
พนักพิงสูง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน
แบบพนักพิงสูง จ านวน 4 ตัวๆละ 
3,000  บาท และจ านวน 1 ตัว
ราคา 4,000  บาท ราคาจาก
ท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
 

16,000 สนง.
อบต. 

สนง. 
ปลัด 

            

2. เครื่องปรับอาการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนมี
ระบบแขวนฟอกอากาศขนาด 
18,000  บาท เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน ส านัก
งบประมาณ มกราคม 2561 

28,600 สนง.
อบต. 

สนง. 
ปลัด 
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           บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
แบบ ผด.02/1 

        แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
องค์กรบริหำรส่วนต ำบลหนองแซง 

 
   4.ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

4.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

ล ำ 
ดับที่ 

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 

สถำน
ที่

ด ำเนิน
กำร 

หน่วย
ด ำเนิน
กำร 

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. รถบรรทุกดีเซล เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้อรถ
ดีเซล จ านวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400  ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 

814,000 สนง.
อบต. 

สนง. 
ปลัด 

            

 


