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ส่วนที่  ๑  บทน า 
๑.๑  บทน า 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญ       
กับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย  
การปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ  
นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
พ.ศ.๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น 
พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดท าขึ้นเพ่ือให้กระจายอ านาจเป็นไปอย่า งโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ านาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพ้ืนฐาน      
แก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น     
และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนที่ก าหนดยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา   
ในช่วง ๔ ป ี(๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดท างบประมาณประจ าปี เนื่องจากมีลักษณะ
เป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นส าหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 
๕ ปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนขององค์การบริหารส่วนต าบล           
พ.ศ.๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/
ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนต าบล โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล จึงได้จัดท าแผนด าเนินงาน
ประจ าปี       พ.ศ.๒๕๖๓ ตามรูปแบบที่ก าหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา”                  
เป็น “แผนงาน” เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาสี่ปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด                      
ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ต.ค.๕๙  โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้นและเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับ
การอนุมัติให้ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสาน    
และบูรณาการการท างานเกี่ยวกับหน่วยงานอ่ืนๆ รวมทั้งการจ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการใน
แผนการด าเนินงาน เพ่ือให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมุ่งหวังว่าแผนการ
ด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้
เป็นอย่างดี
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๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 
 ๑. แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม
การพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้นเพ่ือให้แนวทางใน
การด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อน
ของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ใน
แผนการด าเนินงาน 
 ๒. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 ๓. แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมีที่มาจาก 
  ๓.๑ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 
  ๓.๒ โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงิน
สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๓.๓ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
  ๓.๔ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูล
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีลักษณะการ
ด าเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบ
เกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  ๓.๕ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพ้ืนที ่
 
๑.๓ ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๔ ได้ก าหนดให้จัดท าแผนการด าเนินงานตามข้อ ๒๖ และ ข้อ ๒๗ ว่า การจัดท าแผนการ
ด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 
 ๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 ๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
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 ๓. แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 
แผนภูมิขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 
 

 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
 

คณะกรรมการพัฒนา 
ท้องถิ่น 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงานให ้
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

อปท. 

หน่วยงานอ่ืน 
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 การจัดท าแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม 
 ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท าแผนการด าเนินงานแล้วหากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่มีการจัดตั้ง
งบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดท าเป็นแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑,๒,๓,๔,......) 
 ร่างแผนการด าเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาสี่ปี โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน ๒ ส่วน คือ 
             
๑.๔ ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
     ๑. ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
     ๒. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
     ๓. เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๔. ทราบถึงจ านวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
     ๕. สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
     ๖. สามารถน าแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่างๆตามงบประมาณใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ได้อย่างถูกต้อง 
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ส่วนที่ ๒ 
บัญชีสรุปโครงการ และ
งบประมาณแผนการ

ด าเนินงาน   
(แบบ ผด.๐๑) 

 
 
 
 
 



7 
 

ส่วนที่  ๒  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/

กิจกรรม/งบประมาณโดยน าเสนอ ดังนี้ 
 ๒.๑ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑) 
  แบบ ผด. ๐๑ เป็นแบบบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่ด าเนินการ คิดเป็นร้อย
ละของโครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด หน่วยงานรับผิดชอบ 

  การจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด. ๐๑ นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์  
แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจ านวนโครงการที่ด าเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด 
จ านวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลง
แต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย  

  การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (๑๐๐) 

 ๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒) 
   แบบ ผด.๐๒ เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีล าดับที่/
โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 

 ๒.๓ บัญชีครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.๑๒/๑) 
   แบบ ผด.๑๒/๑ เป็นแบบจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่มี่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนา

ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงผลงานโดยมีล าดับที่/
โครงการ/รายละเอียดครุภัณฑ์/งบประมาณ(บาท)/สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณ
และเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
*********** 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

แผนงาน 
 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป      
๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน      
๑.๓ แผนงานการศึกษา      
๑.๔ แผนงานสาธารณสุข      
๑.๕.แผนงานสังคมสงเคราะห์      
๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน ๗ ๒๘ ๑,๙๔๔,๕๐๐.- ๒๗.๖๕ กองช่าง 
๑.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน      
๑.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ      
๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑๘ ๗๒ ๕,๐๘๘,๐๐๐.- ๗๒.๓๕ กองช่าง 
๑.๑๐ แผนงานการเกษตร      
๑.๑๑ แผนงานการพานิชย์      
๑.๑๒ แผนงานงบกลาง      

รวม ๒๕ ๑๐๐ ๗,๐๓๒,๕๐๐.- ๑๐๐  
รวมทุกยุทธศาสตร์      

 

แบบ ผด.๐๑ 
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
*********** 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

แผนงาน 
 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ ร้อยละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป      
๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน      
๑.๓ แผนงานการศึกษา ๗ ๗๐ ๒,๐๔๐,๐๐๐.- ๙๕.๗๗ กองการศึกษาฯ 
๑.๔ แผนงานสาธารณสุข      
๑.๕.แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๒ ๒๐ ๖๐,๐๐๐.- ๒.๘๒ กองสวัสดิการสังคม 
๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน      
๑.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน      
๑.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ      
๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      
๑.๑๐ แผนงานการเกษตร ๑ ๑๐ ๓๐,๐๐๐.- ๑.๔๑ ส านักปลัด 
๑.๑๑ แผนงานการพานิชย์      
๑.๑๒ แผนงานงบกลาง      

รวม ๑๐ ๑๐๐ ๒,๑๓๐,๐๐๐.- ๑๐๐  
รวมทุกยุทธศาสตร์      

 

แบบ ผด.๐๑ 
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
*********** 

 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจ 

แผนงาน 
 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป      
๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน      
๑.๓ แผนงานการศึกษา      
๑.๔ แผนงานสาธารณสุข      
๑.๕.แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๔ ๕๗.๑๔ ๑๔๐,๐๐๐.- ๒๙.๑๗ กองสวัสดิการสังคม 
๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน      
๑.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน      
๑.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๓ ๔๒.๘๖ ๓๔๐,๐๐๐.- ๗๐.๘๓ กองการศึกษาฯ 
๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      
๑.๑๐ แผนงานการเกษตร      
๑.๑๑ แผนงานการพานิชย์      
๑.๑๒ แผนงานงบกลาง      

รวม ๗ ๑๐๐ ๔๘๐,๐๐๐.- ๑๐๐  
รวมทุกยุทธศาสตร์      

แบบ ผด.๐๑ 
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
*********** 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

แผนงาน 
 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๘ ๔๐ ๗๒๓,๐๐๐.- ๓๗.๐๖ ส านักปลัด 
๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๒ ๑๐ ๓๐,๐๐๐.- ๑.๕๔ ส านักปลัด 
๑.๓ แผนงานการศึกษา      
๑.๔ แผนงานสาธารณสุข ๕ ๒๕ ๑,๐๗๘,๐๐๐.- ๕๕.๒๕ งานสาธารณสุข ส านักปลัด 
๑.๕.แผนงานสังคมสงเคราะห์      
๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน      
๑.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๓ ๑๕ ๖๐,๐๐๐.- ๓.๐๘ ส านักปลัด 
๑.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ      
๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      
๑.๑๐ แผนงานการเกษตร ๒ ๑๐ ๖๐,๐๐๐.- ๓.๐๘ งานเกษตร ส านักปลัด 
๑.๑๑ แผนงานการพานิชย์      
๑.๑๒ แผนงานงบกลาง      

รวม ๒๐ ๑๐๐ ๑,๙๕๑,๐๐๐.- ๑๐๐  
รวมทุกยุทธศาสตร์ ๖๒ ๑๐๐ ๑๑,๕๙๓,๕๐๐.- ๑๐๐  

 

แบบ ผด.๐๑ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
แผนงานที่ ๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที ่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

๑ โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
ภายในหมู่บ้าน บ้านวังเยีย่ม หมู่ที ่๖ 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้้าขนาด
ความกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร ลึก 
๐.๖๐ เมตร ขนาดฝาปดิรางระบายน้้า 
๐.๔๘ x ๐.๐๕ x ๐.๑๐ เมตร  ไมม่ีบ่อพัก 
ตามแบบแปลน อบต.หนองแวงใต้ก้าหนด 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ้านวน ๑ ป้าย 
เริ่มจากหน้า รพสต.วังเยี่ยม ถึง 
ถนนลาดยาง หมายเลข ๓๐๐๕ โดยมี
ขัน้ตอนด้าเนินการดังนี ้                
ด้าเนินการก่อหนีผู้กพัน                       
ด้าเนินการตามสัญญา                           
ลงทะเบียนทรัพยส์ิน  งบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
รายละเอียด หนา้ ๔๐/๕๐ 

๓๖๓,๐๐๐ หมู่ที่ ๖ 
(จุดเร่ิมต้น 

E
๐๓๖๗๙๒๘

, N
๑๙๖๑๖๕๘ 
จุดสิ้นสุด E
๐๓๖๗๘๕๔

, N
๑๙๖๑๘๘๑

) 

กองช่าง             

 
 
 
 

 

แบบ ผด.๐๒ 



13 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
แผนงานที่ ๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ    โครงการ / กิจกรรม   รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม   งบประมาณ   สถานที ่  
ด าเนินงาน   

หน่วยงาน   
ด าเนินการ   

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)   
พ.ศ.๒๕๖๒   พ.ศ.๒๕๖๓   

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

 ๒  โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
ภายในหมู่บ้าน บ้านศรีสว่าง หมู่ที ่๙ 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้้าขนาด
ความกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๗๔ เมตร ลึก 
๐.๖๐ เมตร ขนาดฝาปดิรางระบายน้้า 
๐.๔๘ x ๐.๐๕ x ๐.๑๐ เมตร และมีบ่อพัก 
ตามแบบแปลน อบต.หนองแวงใต้ก้าหนด 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจ้านวน ๑ ป้าย 
เริ่มจากศาลาเอนกประสงค์ ถึง หน้าบ้าน
นายไป่ จันทชัย 

โดยมีขั้นตอนด้าเนินการดังนี ้
- ด้าเนินการก่อหนี้ผูกพัน 
- ด้าเนินการตามสญัญา 
- ลงทะเบียนทรัพยส์ิน 
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ รายละเอยีด หน้า ๔๑/๕๐ 

๑๒๔,๐๐๐ หมู่ที่ ๙ 
(จุดเริ่มต้น E
๓๖๔๔๓๒,

N
๑๙๖๑๔๗๐ 
จุดสิ้นสุด E
๓๖๔๕๕๑,

N
๑๙๖๑๖๓๐

) 

กองช่าง              

 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



14 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้   
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
แผนงานที่ ๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ล าดับ    โครงการ / กิจกรรม   รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม   งบประมาณ   สถานที ่  
ด าเนินงาน   

หน่วยงาน   
ด าเนินการ   

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)   
พ.ศ.๒๕๖๒   พ.ศ.๒๕๖๓   

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

 ๓  โครงการปรับปรุง ต่อเติม ศาลาหก 
เหลี่ยมเป็นศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน  
และก่อสร้างโรงเก็บรถพร้อมเทพืน้ 
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่ท้าการ 
อบต.  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ต่อเตมิ ศาลาหก 
เหลี่ยมเป็นศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน และ 
ก่อสร้างโรงเก็บรถพร้อมเทพ้ืนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บรเิวณที่ท้าการ อบต. ขนาดพื้นท่ีใช้
สอยไม่น้อยกว่า ๖๙ ตารางเมตร ตามแบบ 
อบต.หนองแวงใต้ก้าหนด พร้อมตดิตั้งป้าย
โครงการจ้านวน ๑ ป้าย  

โดยมีขั้นตอนด้าเนินการดังนี ้
- ด้าเนินการก่อหนี้ผูกพัน 
- ด้าเนินการตามสญัญา 
- ลงทะเบียนทรัพยส์ิน 
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียด หน้า ๔๑/๕๐ 

๓๙๘,๐๐๐  บริเวณที่ท้า
การ อบต.

หนองแวงใต้ 
(จุดเริ่มต้น E
๐๓๖๒๙๔๑

,N
๑๙๖๒๘๓๙

)  

กองช่าง              

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



15 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้   
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
แผนงานที่ ๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ล าดับ    โครงการ / กิจกรรม   รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม   งบประมาณ   สถานที ่  
ด าเนินงาน   

หน่วยงาน   
ด าเนินการ   

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)   
พ.ศ.๒๕๖๒   พ.ศ.๒๕๖๓   

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

 ๔  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนกลอย 
หมู่ที่ ๓ 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนกลอย หมู่ที ่๓ 
ผิวจราจร ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลีย่ 
๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้างๆละ ๐.๕๐ 
เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมตดิตัง้ป้าย
โครงการจ้านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลน
มาตรฐานของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย เลขท่ี ท.๑ – ๐๑ 
เส้นทางเริม่จาก ถนนลาดยาง ถึง ศาลาพัก
ญาติ (ป่าช้า)  

โดยมีขั้นตอนด้าเนินการดังนี ้
- ด้าเนินการก่อหนี้ผูกพัน 
- ด้าเนินการตามสญัญา 
- ลงทะเบียนทรัพยส์ิน 
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียด หน้า ๔๑/๕๐  

๓๖๓,๐๐๐ หมู่ที่ ๓ 
จุดเริม่ต้น

พิกัดบริเวณ 
E

๐๓๖๒๒๒๔
,N

๑๙๖๓๑๕๑ 
จุดสิ้นสุด

พิกัดบริเวณ 
E

๐๓๖๒๒๕๖
,N

๑๙๖๓๒๙๙
) 

กองช่าง             

 

แบบ ผด.๐๒ 



16 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้   
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
แผนงานที่ ๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ล าดับ    โครงการ / กิจกรรม   รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม   งบประมาณ   สถานที ่  
ด าเนินงาน   

หน่วยงาน   
ด าเนินการ   

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)   
พ.ศ.๒๕๖๒   พ.ศ.๒๕๖๓   

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

 ๕  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาบัว   
หมู่ที่ ๒ 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาบัว หมู่ที ่๒   
ผิวจราจร ๔ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร      
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลกูรัง ๒ 
ข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีต
เสรมิเหล็กไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจ้านวน ๑ ป้าย 
ตามแบบแปลนมาตรฐานของกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย             
เลขท่ี ท.๑ – ๐๑  เส้นทางเริ่มจาก หน้าบ้าน
นายเสนอ วินบาเพชร ถึง ลานตากข้าว
ชุมชน 

โดยมีขั้นตอนด้าเนินการดังนี ้
- ด้าเนินการก่อหนี้ผูกพัน 
- ด้าเนินการตามสญัญา 
- ลงทะเบียนทรัพยส์ิน 
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียด หน้า ๔๒/๕๐  

๕๔๖,๐๐๐  หมู่ที่ ๒  
(จุดเริ่มต้น
พิกัดบริเวณ 

E
๐๖๒๖๔๔,

N
๑๙๕๙๒๘๔ 
จุดสิ้นสุด

พิกัดบริเวณ 
E

๓๖๒๗๔๔,
N

๑๙๖๑๗๓๗
) 

กองช่าง      
 
 
 
 
 
 

        

แบบ ผด.๐๒ 



17 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้   
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
แผนงานที่ ๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ล าดับ    โครงการ / กิจกรรม   รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม   งบประมาณ   สถานที ่  
ด าเนินงาน   

หน่วยงาน   
ด าเนินการ   

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)   
พ.ศ.๒๕๖๒   พ.ศ.๒๕๖๓   

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

 ๖  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบ่้าน บ้านโนนเจรญิ
ศิลป์ หมู่ที่ ๑๒ 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเจรญิศิลป์    
หมู่ที ่๑๒ ผิวจราจร ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร      
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลกูรัง ๒ ข้างๆ
ละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการจ้านวน ๑ ป้าย ตามแบบ
แปลนมาตรฐานของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย เลขท่ี ท.๑ – ๐๑  
เส้นทางเริม่จาก ถนน คสล.เดมิ (ข้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) ถึง ทางแยกเข้าวัดป่าสมณ
วงค์ 

โดยมีขั้นตอนด้าเนินการดังนี ้
- ด้าเนินการก่อหนี้ผูกพัน 
- ด้าเนนิการตามสญัญา 
- ลงทะเบียนทรัพยส์ิน 
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียด หน้า ๔๒/๕๐  

๔๘๔,๐๐๐  หมู่ที่ ๑๒ 
(พิกัดบริเวณ E-
๓๖๘๐๕๔,N
๑๙๖๑๕๔๐) 

กองช่าง      
 
 

        

แบบ ผด.๐๒ 



18 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้   
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
แผนงานที่ ๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ล าดับ    โครงการ / กิจกรรม   รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม   งบประมาณ   สถานที ่  
ด าเนินงาน   

หน่วยงาน   
ด าเนินการ   

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)   
พ.ศ.๒๕๖๒   พ.ศ.๒๕๖๓   

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

 ๗  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนทับ
ช้าง หมู่ที่ ๘ 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนทับช้าง       
หมู่ที ่๘ ผิวจราจร ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร      
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลกูรัง ๒ ข้างๆ
ละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการจ้านวน ๑ ป้าย ตามแบบ
แปลนมาตรฐานของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย เลขท่ี ท.๑ – ๐๑  
เส้นทางเริม่จาก หน้าบ้านนายเหมอืน หงส์ทับ 
ถึง หน้าบ้านนายสมาน วิชัยวงศ ์

โดยมีขั้นตอนด้าเนินการดังนี ้
- ด้าเนินการก่อหนี้ผูกพัน 
- ด้าเนินการตามสญัญา 
- ลงทะเบียนทรัพยส์ิน 
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียด หน้า ๔๒/๕๐ 

๔๑๒,๐๐๐  หมู่ที่ ๘  
(จุดเริ่มต้น
พิกัดบริเวณ 

E
๐๓๗๑๔๕,

N
๑๙๖๔๓๗๙ 
จุดสิ้นสุด

พิกัดบริเวณ 
E

๐๓๗๑๕๘๕
,N

๑๙๖๔๓๕๙
) 

กองช่าง      
 
 
 
 
 
 
 

        

 

แบบ ผด.๐๒ 



19 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓    

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้    
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน    
แผนงานที่ ๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ล าดับ    โครงการ / กิจกรรม    รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม    งบประมาณ   สถานที ่  
ด าเนินงาน   

หน่วยงาน   
ด าเนินการ   

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)   
พ.ศ.๒๕๖๒   พ.ศ.๒๕๖๓   

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

 ๘  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสาม
เศียร หมู่ที่ ๑๔ สายที่ ๓ 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสามเศียร     
หมู่ที ่๑๔ สายที่ ๓ ผิวจราจร ๔ เมตร      
ยาว ๘๑ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่
ทางลูกรัง ๒ ข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๒๔ ตาราง
เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจ้านวน ๑ 
ป้าย ตามแบบแปลนมาตรฐานของกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท.๑ – 
๐๑  เส้นทางเริ่มจาก ถนนลาดยาง หมายเลข 
๓๐๐๕ ถึง หน้าบ้านนายขวัญชัย เวียนวัน 

โดยมีขั้นตอนด้าเนินการดังนี ้
- ด้าเนินการก่อหนี้ผูกพัน 
- ด้าเนินการตามสญัญา 
- ลงทะเบียนทรัพยส์ิน 
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียด หน้า ๔๓/๕๐  

๑๙๖,๐๐๐  หมู่ที่ ๑๔ 
(จดุเริ่มต้น
พิกัดบริเวณ 

E
๐๓๗๑๒๔๕

,N
๑๙๖๔๕๔๓
๘ จุดสิ้นสุด 

E
๐๓๗๑๒๖๒

,N
๑๙๖๔๕๑๕

)  

กองช่าง      
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 

แบบ ผด.๐๒ 



20 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓    

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้    
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน    
แผนงานที่ ๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ล าดับ    โครงการ / กิจกรรม    รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม    งบประมาณ   สถานที ่  
ด าเนินงาน   

หน่วยงาน   
ด าเนินการ   

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)   
พ.ศ.๒๕๖๒   พ.ศ.๒๕๖๓   

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

 ๙  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสาม
เศียร หมู่ที่ ๑๔ สายที่ ๔ 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสามเศียร     
หมู่ที ่๑๔ สายที่ ๔  ผิวจราจร ๔ เมตร      
ยาว ๘๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่
ทางลูกรัง ๒ ข้างๆละ ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๔๔ ตาราง
เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจ้านวน ๑ 
ป้าย ตามแบบแปลนมาตรฐานของกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท.๑ – 
๐๑  เส้นทางเริ่มจาก ถนนลาดยาง หมายเลข 
๓๐๐๕ ถึง หน้าบ้านนายไพฑรูย์ นาสูต 

โดยมีขั้นตอนด้าเนินการดังนี ้
- ด้าเนินการก่อหนี้ผูกพัน 
-ด้าเนินการตามสัญญา 
-ลงทะเบียนทรัพยส์ิน 
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียด หน้า ๔๓/๕๐  

๒๐๘,๐๐๐  หมู่ที่ ๑๔  
(จุดเริ่มต้น
พิกัดบริเวณ 

E
๐๓๗๑๑๐๙

,N
๑๙๖๔๔๒๖ 
จุดสิ้นสุด

พิกัดบริเวณ 
E

๐๓๗๑๑๐๗
,N

๑๙๖๔๕๐๘
) 

กองช่าง      
 
 
 
 
 

        

 

แบบ ผด.๐๒ 



21 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓    

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้    
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน    
แผนงานที่ ๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ล าดับ    โครงการ / กิจกรรม    รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม    งบประมาณ   สถานที ่  
ด าเนินงาน   

หน่วยงาน   
ด าเนินการ   

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)   
พ.ศ.๒๕๖๒   พ.ศ.๒๕๖๓   

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

 ๑๐  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง 
หมู่ที่ ๑๕ 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง         
หมู่ที ่๑๕  ผิวจราจร ๔ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลกูรัง ๒ ข้างๆ
ละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการจ้านวน ๑ ป้าย ตามแบบ
แปลนมาตรฐานของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย เลขท่ี ท.๑ – ๐๑  
เส้นทางเริม่จาก บ้านนางใจ ฮังกะสี ถึง ศาลา
ประชาคม 

โดยมีขั้นตอนด้าเนินการดังนี ้
- ด้าเนินการก่อหนี้ผูกพัน 
- ด้าเนินการตามสญัญา 
- ลงทะเบียนทรัพยส์ิน 
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียด หน้า ๔๓/๕๐  

๔๖๐,๐๐๐  หมู่ที่ ๑๕ 
(จุดเริ่มต้น
พิกัดบริเวณ 

E
๐๓๖๒๔๓๓

,N
๑๙๖๑๙๑๑ 
จุดสิ้นสุด

พิกัดบริเวณ 
E

๐๓๖๒๔๒๘
,N

๑๙๖๒๐๘๐
)  

กองช่าง      
 
 
 
 

        

 

แบบ ผด.๐๒ 



22 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้   
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
แผนงานที่ ๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ล าดับ    โครงการ / กิจกรรม   รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม   งบประมาณ   สถานที ่  
ด าเนินงาน   

หน่วยงาน   
ด าเนินการ   

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)   
พ.ศ.๒๕๖๒   พ.ศ.๒๕๖๓   

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

 ๑๑  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเจรญิ
ศิลป์ หมู่ที่ ๑๒ 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเจรญิศิลป์    
หมู่ที ่๑๒ ผิวจราจร ๔ เมตร ยาว ๙๐ เมตร      
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลกูรัง ๒ ข้างๆ
ละ ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการจ้านวน ๑ ป้าย ตามแบบ
แปลนมาตรฐานของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย เลขท่ี ท.๑ – ๐๑  
เส้นทางเริม่จาก หน้าบ้านนายพรสุรัตน์ ค้า
ผาย ถึง หน้าศาลาประชาคม 

โดยมีขั้นตอนด้าเนินการดังนี ้
- ด้าเนินการก่อหนี้ผูกพัน 
- ด้าเนินการตามสญัญา 
- ลงทะเบียนทรัพยส์ิน 
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียด หน้า ๔๔/๕๐  

๒๑๗,๐๐๐  หมู่ที่ ๑๒  
(จุดเริ่มต้น
พิกัดบริเวณ

E
๐๓๖๘๗๓๕

,N
๑๙๕๙๑๙๙ 
จุดสิ้นสุด

พิกัดบริเวณ 
E

๐๓๖๘๗๒๗
,N

๑๙๕๙๑๐๘
) 

กองช่าง      
 
 
 
 

        

 

แบบ ผด.๐๒ 



23 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้   
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
แผนงานที่ ๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ล าดับ    โครงการ / กิจกรรม   รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม   งบประมาณ   สถานที ่  
ด าเนินงาน   

หน่วยงาน   
ด าเนินการ   

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)   
พ.ศ.๒๕๖๒   พ.ศ.๒๕๖๓   

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

๑๒ 
 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่
การเกษตร บ้านนาบัวพัฒนา       
หมู่ที่ ๑๑ 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรงัสู่พื้นที่
การเกษตร บ้านนาบัวพัฒนา หมูท่ี่ ๑๑ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๗๐ 
เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๒๐ เมตร มีรายละเอยีด
ดังนี้           - งานถางป่าขุดตอ (ขนาด
กลาง) มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า ๒,๔๒๕ ตร.ม.                          
- งานดินคันทาง (ขุดตัด) ปริมาตรดินลูกรัง
ไม่น้อยกว่า ๙๗๐ ลบ.ม.                            
- งานลงดินลูกรัง ปริมาตรดินลูกรงัไม่น้อย
กว่า ๙๗๐ ลบ.ม.                                  
- งานท่อระบายน้้า คสล. (มอก.ช้ัน ๓) 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑ เมตร 
จ้านวน ๒ ชุด รวม ๑๕ ท่อน พร้อมยาแนว
รอยต่อท่อ    - งานท่อระบายน้้า คสล. 
(มอก.ช้ัน ๓) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ 
x ๑ เมตร จ้านวน ๑ ชุด รวม ๕ ท่อน 
พร้อมเทรีนและยาแนวรอยต่อท่อ                                          
- งานติดตั้งป้ายโครงการจ้านวน ๑ ป้าย
เส้นทางเริม่จาก ท่ีนานายชัยชนะ พิมพ์การ 
ถึง ท่ีนานายอ่อน ทาบุเรศ 

๑๖๖,๐๐๐ ม.๑๑ 
E๐๓๑๓๗๒ 
N
๑๙๖๐๕๑๖ 
 

กองช่าง 

   

 

        

 
 

แบบ ผด.๐๒ 



24 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้   
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
แผนงานที่ ๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ล าดับ    โครงการ / กิจกรรม   รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม   งบประมาณ   สถานที ่  
ด าเนินงาน   

หน่วยงาน   
ด าเนินการ   

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)   
พ.ศ.๒๕๖๒   พ.ศ.๒๕๖๓   

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

 ๑๓  โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่
พื้นที่การเกษตร บ้านบะทอง 
หมู่ที่ ๗ 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรงัสู่พื้นที่
การเกษตร บ้านบะทอง หมู่ที่ ๗ ขนาดผิวจราจร
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ 
เมตร มีรายละเอียดดังนี้          - งานถางป่าขุด
ตอ (ขนาดกลาง) มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า ๓,๙๒๐ ตร.ม.                          
- งานดินคันทาง (ขุดตัด) ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อย
กว่า ๗๘๔ ลบ.ม.                            - งานลง
ดินลูกรัง ปรมิาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๘๔ ลบ.
ม.                                  - งานท่อระบายน้้า 
คสล. (มอก.ช้ัน ๓) ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง ๑ x ๑ 
เมตร จา้นวน ๑ ชุด ๒ แถวๆละ ๕ ท่อน รวม ๑๐ 
ท่อน พร้อมเทรีนและยาแนวรอยต่อท่อ     

โดยมีขั้นตอนด้าเนินการดังนี ้                   - 
ด้าเนินการก่อหนีผู้กพัน                        - 
ด้าเนินการตามสัญญา                          - 
ลงทะเบียนทรัพยส์ิน งบประมาณรายจ่ายประจา้ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียด หน้า ๔๕/
๕๐ 

๑๕๗,๐๐๐  หมู่ที่ ๗  
(จุดเริ่มต้น
พิกัดบริเวณ 

E
๐๓๖๘๘๕๑

,N
๑๙๖๑๓๕๖
จุดสิ้นสุด

พิกัดบริเวณ 
E

๐๓๖๙๓๓๓
,N

๑๙๖๒๑๘๘
) 
 

กองช่าง      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

แบบ ผด.๐๒ 



25 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้   
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
แผนงานที่ ๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ล าดับ    โครงการ / กิจกรรม   รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม   งบประมาณ   สถานที ่  
ด าเนินงาน   

หน่วยงาน   
ด าเนินการ   

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)   
พ.ศ.๒๕๖๒   พ.ศ.๒๕๖๓   

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

 ๑๔  โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลีย่มและ
ก้าแพงปากท่อลอดเหลีย่ม บ้านโนน
จ้าปาหอม หมู่ที่ ๑๓ 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและ
ก้าแพงปากท่อลอดเหลีย่ม บ้านโนน
จ้าปาหอม หมู่ที่ ๑๓ บรเิวณถนนเกษตรที่
นานางติ้ว เข็มอุทา ขนาด ๑.๘ x ๑.๘ เมตร 
ความยาวบล็อก ๔ เมตร จ้านวน ๒ ช่อง 
ตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท 
กระทรวงคมนาคม พร้อมตดิตั้งป้าย
โครงการจ้านวน ๑ ป้าย  
     
โดยมีขั้นตอนด้าเนินการดังนี ้
- ด้าเนินการก่อหนี้ผูกพัน 
- ด้าเนินการตามสญัญา 
- ลงทะเบียนทรัพยส์ิน 
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียด หน้า ๔๕/๕๐  

๑๔๙,๐๐๐  หมู่ที่ ๑๓ 
(จุดเริ่มต้น
พิกัดบริเวณ 

E
๐๓๖๘๘๔๔

,N
๑๑๙๖๑๓๕

๔)  

กองช่าง      
 
 
 
 

        

 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



26 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้   
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
แผนงานที่ ๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ล าดับ    โครงการ / กิจกรรม   รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม   งบประมาณ   สถานที ่  
ด าเนินงาน   

หน่วยงาน   
ด าเนินการ   

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)   
พ.ศ.๒๕๖๒   พ.ศ.๒๕๖๓   

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

 ๑๕  โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลีย่มและ
ก้าแพงปากท่อลอดเหลีย่มข้ามล้า
ห้วยลึก บ้านบะทอง หมู่ที่ ๗ 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและ
ก้าแพงปากท่อลอดเหลีย่มข้ามล้าห้วยลึก 
บ้านบะทอง หมู่ที่ ๗ ขนาด ๑.๘ x ๑.๘ 
เมตร ความยาวบล็อก ๔ เมตร จ้านวน ๒ 
ช่อง ตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท 
กระทรวงคมนาคม เลขท่ี ทก -๕-๒๐๓ 
๑๑๒ ทก -๕-๒๐๔ พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการจ้านวน ๑ ป้าย          
 
โดยมีขั้นตอนด้าเนินการดังนี ้
- ด้าเนินการก่อหนี้ผูกพัน 
- ด้าเนินการตามสญัญา 
- ลงทะเบียนทรัพยส์ิน 
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียด หน้า ๔๕/๕๐  

๑๔๙,๐๐๐  หมู่ที่ ๗  
(จุดเริ่มต้น
พิกัดบริเวณ 

E
๐๓๖๘๘๔๔

,N
๑๙๖๑๓๕๔

) 

กองช่าง      
 
 
 
 
 

        

 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



27 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้   
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
แผนงานที่ ๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ล าดับ    โครงการ / กิจกรรม   รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม   งบประมาณ   สถานที ่  
ด าเนินงาน   

หน่วยงาน   
ด าเนินการ   

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)   
พ.ศ.๒๕๖๒   พ.ศ.๒๕๖๓   

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

๑๖ 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้นห้วยวัง
เตย บ้านโพนสวาง หมูที่ ๔ 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายน้้าลน้ห้วยวัง
เตย บ้านโพนสวาง หมูที่ ๔ ขนาดสันฝาย 
สูง ๑ เมตร ผนังข้างสูง ๒.๕๐ เมตร กว้าง ๘ 
เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย เลขท่ี มท ๒๕๒๗ 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจ้านาน ๑ ป้าย 
 
โดยมีขั้นตอนด้าเนินการดังนี ้
- ด้าเนินการก่อหนี้ผูกพัน 
- ด้าเนินการตามสญัญา 
- ลงทะเบียนทรัพยส์ิน 
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียด หน้า ๔๖/๕๐  

๔๑๙,๐๐๐ หมู่ที่ ๔ 
(จุดเริ่มต้น
พิกัดบริเวณ 

E
๐๓๕๙๖๒๙

,N
๑๙๕๘๖๙๔

) 

กองช่าง     
 
 
 
 

        

 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผด.๐๒ 



28 
 

โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้   
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
แผนงานที่ ๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ล าดับ    โครงการ / กิจกรรม   รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม   งบประมาณ   สถานที ่  
ด าเนินงาน   

หน่วยงาน   
ด าเนินการ   

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)   
พ.ศ.๒๕๖๒   พ.ศ.๒๕๖๓   

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

 ๑๗  โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
ลูกรังสู่พื้นท่ีการเกษตร บ้านบะทอง 
หมู่ที่ ๗ 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง
สู่พื้นที่การเกษตร บ้านบะทอง หมูท่ี่ ๗ ขนาด
ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๒๗ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร มรีายละเอียดดงันี้          
- งานถางป่าขุดตอ (ขนาดกลาง) มีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า ๑,๐๖๗ ตร.ม.                          
- งานดินคันทาง (ขุดตัด) ปริมาตรดินลูกรังไม่
น้อยกว่า ๔๒๗ ลบ.ม.                             
- งานลงดินลูกรัง ปริมาตรดินลูกรงัไม่น้อย
กว่า ๔๒๗ ลบ.ม.                                  
- งานท่อระบายน้้า คสล. (มอก.ช้ัน ๓) ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑ เมตร จ้านวน ๑ 
ชุด รวม ๗ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ      
- งานท่อระบายน้้า คสล. (มอก.ช้ัน ๓) ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง ๐.๘๐ x ๑ เมตร จ้านวน ๑ 
ชุด รวม ๗ ท่อน พร้อมเทรีนและยาแนว
รอยต่อท่อ เส้นทางเริม่จาก ศาลาประชาคม 
ถึง ที่สระน้้า (สระหลวง)                        

๑๕๗,๐๐๐  หมู่ที่ ๗  
(จุดเริ่มต้น
พิกัดบริเวณ 

E
๐๓๖๘๙๖๖

,N
๑๙๖๒๖๙๖
จุดสิ้นสุด

พิกัดบริเวณ 
E

๐๓๖๙๓๖๖
,N

๑๙๖๒๗๔๐
) 
 

กองช่าง              

แบบ ผด.๐๒ 



29 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้   
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
แผนงานที่ ๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ล าดับ    โครงการ / กิจกรรม   รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม   งบประมาณ   สถานที ่  
ด าเนินงาน   

หน่วยงาน   
ด าเนินการ   

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)   
พ.ศ.๒๕๖๒   พ.ศ.๒๕๖๓   

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

     โดยมีขั้นตอนด้าเนินการดังนี้                    
- ด้าเนินการก่อหนี้ผูกพัน                         
- ด้าเนินการตามสญัญา                          
- ลงทะเบียนทรัพยส์ิน งบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
รายละเอียด หนา้ ๔๖/๕๐ 

               

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผด.๐๒ 



30 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้   
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
แผนงานที่ ๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ล าดับ    โครงการ / กิจกรรม   รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม   งบประมาณ   สถานที ่  
ด าเนินงาน   

หน่วยงาน   
ด าเนินการ   

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)   
พ.ศ.๒๕๖๒   พ.ศ.๒๕๖๓   

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

 ๑๘  โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร 
บ้านศรีสว่าง หมู่ที่ ๙ 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่
พื้นที่การเกษตร บ้านศรีสว่าง หมูท่ี่ ๙ ขนาดผิว
จราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๒๐ เมตร มรีายละเอียดดังนี้  - งานถางป่าขุด
ตอ (ขนาดกลาง) มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม.                             
- งานดินคันทาง (ขุดตัด) ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อย
กว่า ๘๐๐ ลบ.ม.                            - งานลง
ดินลูกรัง ปรมิาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ลบ.ม.                                  
- งานท่อระบายน้้า คสล. (มอก.ช้ัน ๓) ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑ เมตร จ้านวน ๑ ชุด 
รวม ๑๐ ท่อน พร้อมยาแนวรอยตอ่ท่องานติดตั้ง
ป้ายโครงการจ้านวน ๑ ป้ายเส้นทางเริ่มจาก ท่ีนา
นางจูมณี ผิวยะเมือง ถึง ท่ีนานายวิรัตน์ ฮังกะสี     
 
โดยมีขั้นตอนด้าเนินการดังนี ้
- ด้าเนินการก่อหนี้ผูกพัน 
- ด้าเนินการตามสญัญา 
- ลงทะเบียนทรัพยส์ิน 
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ รายละเอียด หน้า ๔๖/๕๐ 

๑๒๐,๐๐๐  หมู่ที่ ๙  
(จุดเริ่มต้น
พิกัดบริเวณ 

E
๐๓๖๐๘๗๓

,N
๑๙๖๒๕๕๔
จุดสิ้นสุด

พิกัดบริเวณ 
E

๐๓๖๐๒๖๗
,N

๑๙๖๒๑๓๕
) 
 

กองช่าง    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

 

แบบ ผด.๐๒ 



31 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้   
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
แผนงานที่ ๖ แผนงานเคหะและชุมชน  

ล าดับ    โครงการ / กิจกรรม   รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม   งบประมาณ   สถานที ่  
ด าเนินงาน   

หน่วยงาน   
ด าเนินการ   

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)   
พ.ศ.๒๕๖๒   พ.ศ.๒๕๖๓   

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

 ๑  ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่้า         
บ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๕ 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่้า 
บ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๕ จากหน้าบ้านนายสมชัย 
โนนแดง ถึง ท่ีนานายประทวน สพุรรณ 
ระยะทางประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร  
 
โดยมีขั้นตอนด้าเนินการดังนี ้
- ด้าเนินการก่อหนี้ผูกพัน 
- ด้าเนินการตามสญัญา 
- ลงทะเบียนทรัพยส์ิน 
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียด หน้า ๓๓/๕๐ 
 

๒๕๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๕ กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



32 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓    

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้    
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
แผนงานที่ ๖ แผนงานเคหะและชุมชน  

ล าดับ    โครงการ / กิจกรรม   รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม   งบประมาณ   สถานที ่  
ด าเนินงาน   

หน่วยงาน   
ด าเนินการ   

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)   
พ.ศ.๒๕๖๒   พ.ศ.๒๕๖๓   

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

๒ ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่้า       
สายที่ ๓ บ้านโนนทับช้าง หมู่ที่ ๘
   
  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าแรง
ต่้า สายที่ ๓ บ้านโนนทับช้าง หมูท่ี่ ๘  
จากหน้าบ้านนายเสาร์ ไปนี่ ถึง สวน
ยางพารา ระยะทางประมาณ ๔๓๐ เมตร  
 
โดยมีขั้นตอนด้าเนินการดังนี ้
- ด้าเนินการก่อหนี้ผูกพัน 
- ด้าเนินการตามสญัญา 
- ลงทะเบียนทรัพยส์ิน 
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียด หน้า ๓๓/๕๐ 
 

๑๐๗,๐๐๐ หมู่ที่ ๘ กองช่าง  
 
 
 

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



33 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้   
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
แผนงานที่ ๖ แผนงานเคหะและชุมชน  

ล าดับ    โครงการ / กิจกรรม   รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม   งบประมาณ   สถานที ่  
ด าเนินงาน   

หน่วยงาน   
ด าเนินการ   

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)   
พ.ศ.๒๕๖๒   พ.ศ.๒๕๖๓   

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

๓ ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่้า        
สายที่ ๖ บ้านรุ่งพนาไพร หมู่ที ่๑๐
   
  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่้า 
สายที่ ๖ บ้านรุ่งพนาไพร หมู่ที่ ๑๐ 
จากสวนยางพารา ถึง หน้าบ้านนางชลนี 
ดวงหนูใจ  สุพรรณ ระยะทางประมาณ 
๗๕๐ เมตร  
 
โดยมีขั้นตอนด้าเนินการดังนี ้
- ด้าเนินการก่อหนี้ผูกพัน 
- ด้าเนินการตามสญัญา 
- ลงทะเบียนทรัพยส์ิน 
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียด หน้า ๓๓/๕๐ 
 

๑๘๗,๕๐๐ หมู่ที่ ๑๐ กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



34 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้   
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
แผนงานที่ ๖ แผนงานเคหะและชุมชน  

ล าดับ    โครงการ / กิจกรรม   รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม   งบประมาณ   สถานที ่  
ด าเนินงาน   

หน่วยงาน   
ด าเนินการ   

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)   
พ.ศ.๒๕๖๒   พ.ศ.๒๕๖๓   

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

๔ ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่้า       
สายที่ ๖ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑
    

- เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าแรง
ต่้า สายที่ ๖ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ 
เริ่มจากถนนลาดยางแยกเข้าบ้านดอนกลอย 
หมู่ที่ ๓ ถึง ท่ีนานายสมาน บญุราช  
ระยะทางประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร  
 
โดยมีขั้นตอนด้าเนินการดังนี ้
- ด้าเนินการก่อหนี้ผูกพัน 
- ด้าเนินการตามสญัญา 
- ลงทะเบียนทรัพยส์ิน 
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียด หน้า ๓๓/๕๐ 
 

๒๕๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑ กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



35 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้   
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
แผนงานที่ ๖ แผนงานเคหะและชุมชน  

ล าดับ    โครงการ / กิจกรรม   รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม   งบประมาณ   สถานที ่  
ด าเนินงาน   

หน่วยงาน   
ด าเนินการ   

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)   
พ.ศ.๒๕๖๒   พ.ศ.๒๕๖๓   

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

๕ ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่้า       
สายที่ ๘ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑
    

- เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าแรง
ต่้า สายที่ ๖ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ 
เริ่มจากที่นานางจมูณะผิวยะเมือง ถึง ท่ีนา
นายวิรัตน์ ฮังกะส ี
ระยะทางประมาณ ๖๐๐ เมตร  
 
โดยมีขั้นตอนด้าเนินการดังนี ้
- ด้าเนินการก่อหนี้ผูกพัน 
- ด้าเนินการตามสญัญา 
- ลงทะเบียนทรัพยส์ิน 
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียด หน้า ๓๓/๕๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑ กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



36 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้   
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
แผนงานที่ ๖ แผนงานเคหะและชุมชน  

ล าดับ    โครงการ / กิจกรรม   รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม   งบประมาณ   สถานที ่  
ด าเนินงาน   

หน่วยงาน   
ด าเนินการ   

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)   
พ.ศ.๒๕๖๒   พ.ศ.๒๕๖๓   

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

๖ ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง       
บ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๕ 
  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง 
บ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๕ 
ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูงพร้อมลงหม้อ
แปลง ขนาด ๓๐ เควีอี จากหน้าบา้นนายสม
ชัย โนนแดง ถึง ท่ีนานายประทวน สุพรรณ 
ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร   
ระยะทางประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร  
 
โดยมีขั้นตอนด้าเนินการดังนี ้
- ด้าเนินการก่อหนี้ผูกพัน 
- ด้าเนินการตามสญัญา 
- ลงทะเบียนทรัพยส์ิน 
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียด หน้า ๓๔/๕๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๕ กองช่าง             

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



37 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้   
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
แผนงานที่ ๖ แผนงานเคหะและชุมชน  

ล าดับ    โครงการ / กิจกรรม   รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม   งบประมาณ   สถานที ่  
ด าเนินงาน   

หน่วยงาน   
ด าเนินการ   

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)   
พ.ศ.๒๕๖๒   พ.ศ.๒๕๖๓   

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

๗ ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง สายที่ ๖ 
บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ 
  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง 
สายที่ ๖ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑  
ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูงพร้อมลงหม้อ
แปลง ขนาด ๓๐ เควีอี จากถนนลาดยาง
แยกเข้าบ้านดอนกลอย หมู่ที่ ๓ ถงึ ท่ีนา
นายสามาน บุญราช  
ระยะทางประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร  
 
โดยมีขั้นตอนด้าเนินการดังนี ้
- ด้าเนินการก่อหนี้ผูกพัน 
- ด้าเนินการตามสญัญา 
- ลงทะเบียนทรัพยส์ิน 
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียด หน้า ๓๔/๕๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑ กองช่าง             

 
 

แบบ ผด.๐๒ 



38 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แผนงานที่ ๓ แผนงานการศึกษา  

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที ่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

๑ โครงการสนับสนุนคาํใช๎จํายใน
การบริหารการศึกษา 
คําอาหารกลางวัน 

- เพื่อจํายเป็นคําสนับสนุนอาหารกลางวันให๎แกํ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นท่ีต าบลหนองแวงใต๎  
โดยมรีายละเอียดดังตํอไปนี ้
- คําใช๎จํายส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให๎แกํ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านหนองแวง  
เพื่อจํายเป็นคําอาหารกลางวันให๎กับเด็กนักเรยีน 
โดยยดึจ านวนนักเรียนตามแบบส ารวจ ณ ๑๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ จ านวน ๑๒๐ คน ในอัตรา ๒๐ 
บาท/คน/วัน จ านวน ๒๔๕ วัน 
- คําใช๎จํายส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให๎แกํ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านโนนเจรญิศิลป์และวังเยี่ยม 
เพื่อจํายเป็นคําอาหารกลางวันให๎กับเด็กนักเรยีน 
โดยยดึจ านวนนักเรียนตามแบบส ารวจ ณ ๑๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ จ านวน ๑๓๐ คน ในอัตรา ๒๐ 
บาท/คน/วัน จ านวน ๒๔๕ วัน 
งบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ หนา๎ที่ ๒๓/๕๐ 
 

๑,๒๒๕,๐๐๐ - ศพด.บ๎าน
หนองแวง 
- ศพด.บ๎าน
โนนเจริญศิลป์ 
- ศพด.บ๎านวัง
เยี่ยม 

กองการศึกษา     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 
 

แบบ ผด.๐๒ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แผนงานที่ ๓ แผนงานการศึกษา  

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที ่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

๒ โครงการสนับสนุน
คําใช๎จํายในการ
บริหารการศึกษา คํา
จัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก      (รายหัว) 

- เพื่อจํายเป็นคําสนับสนุนคําจดัการเรยีนการสอน ให๎แกํ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นท่ีต าบลหนองแวงใต๎  
โดยมรีายละเอียดดังตํอไปนี ้
- คําใช๎จํายส าหรับสนับสนุนคําจัดการเรยีนการสอนให๎แกํ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านหนองแวง ใช๎จ านวนเด็ก ณ ๑๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ ในการจดัสรรส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 
๒-๕ ปี) อัตราคนละ ๑,๗๐๐ บาท จ านวน ๑๒๐ คน 
ก าหนดรายการเป็นคําสื่อการเรยีน การสอน วัสดุ
การศึกษาและเครื่องเลํนพัฒนาการเด็ก 
- คําใช๎จํายส าหรับสนับสนุนคําจัดการเรยีนการสอนให๎แกํ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านโนนเจรญิศิลป์และวังเยี่ยม ใช๎
จ านวนเด็ก ณ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ในการจดัสรรส าหรับ
เด็กปฐมวัย (อาย ุ๒-๕ ปี) อัตราคนละ ๑,๗๐๐ บาท 
จ านวน ๑๓๐ คน ก าหนดรายการเป็นคําสื่อการเรยีน การ
สอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเลนํพัฒนาการเด็ก 
งบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
หน๎าท่ี ๒๓/๕๐ 
 

๔๒๕,๐๐๐ - ศพด.บ๎าน
หนองแวง 
- ศพด.บ๎าน
โนนเจริญศิลป์ 
- ศพด.บ๎านวัง
เยี่ยม 

กองการศึกษา     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 
 

แบบ ผด.๐๒ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แผนงานที่ ๓ แผนงานการศึกษา  

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที ่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

๓ โครงการสนับสนุนคาํใช๎จําย
ในการบริหารการศึกษา 
คําใช๎จํายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) คํา
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 

- เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายโครงการสนับสนุนคําใช๎จําย
ในการบริหารการศึกษาดังนี้ 
- คําใช๎จํายส าหรับสนับสนุนในการจัดการศึกษา (คํา
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน) ให๎แกํศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบา๎น
หนองแวง ใช๎จ านวนเด็ก ณ ๑๐ มถิุนายน ๒๕๖๒ ใน
การจัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) อัตรา
คนละ ๔๓๐ บาท จ านวน ๑๒๐ คน ก าหนดรายการ
เป็นคําหนังสือ 
- คําใช๎จํายส าหรับสนับสนุนในการจัดการศึกษา (คํา
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน) ให๎แกํศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบา๎น
โนนเจรญิศิลป์และวังเยี่ยม ใช๎จ านวนเด็ก ณ ๑๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ ในการจดัสรรส าหรับเด็กปฐมวัย 
(อายุ ๓-๕ ปี) อัตราคนละ ๔๓๐ บาท จ านวน ๑๓๐ 
คน ก าหนดรายการเป็นคาํหนังสือ 
งบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ หนา๎ที่ ๒๔/๕๐ 
 

๑๐๗,๕๐๐ - ศพด.บ๎าน
หนองแวง 
- ศพด.บ๎าน
โนนเจริญศิลป์ 
- ศพด.บ๎านวัง
เยี่ยม 

กองการศึกษา     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แผนงานที่ ๓ แผนงานการศึกษา  

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที ่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

๔ โครงการสนับสนุนคาํใช๎จํายในการ
บริหารการศึกษา คาํใช๎จํายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) คําเครื่องแบบนักเรียน 

- เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายโครงการสนับสนุน
คําใช๎จํายในการบริหารการศึกษาดังนี้ 
- คําใช๎จํายส าหรับสนับสนุนในการจัด
การศึกษา (คําเครื่องแบบนักเรียน) ให๎แกํ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านหนองแวง ใช๎จ านวน
เด็ก ณ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ในการจัดสรร
ส าหรับเด็กปฐมวยั (อายุ ๓-๕ ปี) อัตราคน
ละ ๓๐๐ บาท จ านวน ๑๒๐ คน ก าหนด
รายการเป็นคําเครื่องแบบนักเรยีน 
- คําใช๎จํายส าหรับสนับสนุนในการจัด
การศึกษา (คําเครื่องแบบนักเรียน) ให๎แกํ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านโนนเจรญิศิลป์และ
วังเยี่ยม ใช๎จ านวนเด็ก ณ ๑๐ มิถนุายน 
๒๕๖๒ ในการจัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย 
(อายุ ๓-๕ ปี) อัตราคนละ ๓๐๐ บาท 
จ านวน ๑๓๐ คน ก าหนดรายการเป็นคํา 
เครื่องแบบนักเรยีน  
งบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๓ หน๎าท่ี ๒๔/๕๐ 
 

๗๕,๐๐๐ - ศพด.บ๎าน
หนองแวง 
- ศพด.บ๎าน
โนนเจริญศิลป์ 
- ศพด.บ๎านวัง
เยี่ยม 

กองการศึกษา     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

แบบ ผด.๐๒ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แผนงานที่ ๓ แผนงานการศึกษา  

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที ่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

๕ โครงการสนับสนุนคาํใช๎จํายในการ
บริหารการศึกษา คําใช๎จํายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) คําหนังสือเรียน 

- เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายโครงการสนับสนุน
คําใช๎จํายในการบริหารการศึกษาดังนี้ 
- คําใช๎จํายส าหรับสนับสนุนในการจัด
การศึกษา (คําหนังสือเรียน) ให๎แกํศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา๎นหนองแวง ใช๎จ านวนเด็ก 
ณ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ในการจดัสรร
ส าหรับเด็กปฐมวยั (อายุ ๓-๕ ปี) อัตราคน
ละ ๒๐๐ บาท จ านวน ๑๒๐ คน ก าหนด
รายการเป็นคําหนังสือเรียน 
- คําใช๎จํายส าหรับสนับสนุนในการจัด
การศึกษา (คําหนังสือเรียน) ให๎แกํศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา๎นโนนเจริญศลิปแ์ละวัง
เยี่ยม ใช๎จ านวนเด็ก ณ ๑๐ มิถุนายน 
๒๕๖๒ ในการจัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย 
(อายุ ๓-๕ ปี) อัตราคนละ ๒๐๐ บาท 
จ านวน ๑๓๐ คน ก าหนดรายการเป็นคํา
หนังสือเรียน 
งบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ หน๎าท่ี ๒๕/๕๐ 
 

๕๐,๐๐๐ - ศพด.บ๎าน
หนองแวง 
- ศพด.บ๎าน
โนนเจริญศิลป์ 
- ศพด.บ๎านวัง
เยี่ยม 

กองการศึกษา     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

แบบ ผด.๐๒ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แผนงานที่ ๓ แผนงานการศึกษา  

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที ่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

๖ โครงการสนับสนุนคาํใช๎จํายในการ
บริหารการศึกษา คําใช๎จํายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) คําอุปกรณ์การเรยีน 

- เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายโครงการสนับสนุน
คําใช๎จํายในการบริหารการศึกษาดังนี้ 
- คําใช๎จํายส าหรับสนับสนุนในการจัด
การศึกษา (คําอุปกรณ์การเรียน) ให๎แกํศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา๎นหนองแวง ใช๎จ านวนเด็ก 
ณ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ในการจดัสรร
ส าหรับเด็กปฐมวยั (อายุ ๓-๕ ปี) อัตราคน
ละ ๒๐๐ บาท จ านวน ๑๒๐ คน ก าหนด
รายการเป็นคําหนังสือเรียน 
- คําใช๎จํายส าหรับสนับสนุนในการจัด
การศึกษา (คําอุปกรณ์การเรียน) ให๎แกํศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา๎นโนนเจริญศลิปแ์ละวัง
เยี่ยม ใช๎จ านวนเด็ก ณ ๑๐ มิถุนายน 
๒๕๖๒ ในการจัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย 
(อายุ ๓-๕ ปี) อัตราคนละ ๒๐๐ บาท 
จ านวน ๑๓๐ คน ก าหนดรายการเป็นคํา
หนังสือเรียน 
งบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ หน๎าท่ี ๒๕/๕๐ 
 

๑๐๗,๕๐๐ - ศพด.บ๎าน
หนองแวง 
- ศพด.บ๎าน
โนนเจริญศิลป์ 
- ศพด.บ๎านวัง
เยี่ยม 

กองการศึกษา     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

แบบ ผด.๐๒ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แผนงานที่ ๓ แผนงานการศึกษา  

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที ่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

๗ โครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อ
จํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดงานตาม
โครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตพื้นท่ีต าบลหนองแวงใต ๎

- เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจดังานตาม
โครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา๎นหนอง
แวง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านโนนเจริญศลิป์ 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านวังเยี่ยม 
งบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ หน๎าท่ี ๒๕/๕๐ 

๕๐,๐๐๐ - ศพด.บ๎าน
หนองแวง 
- ศพด.บ๎าน
โนนเจริญศิลป์ 
- ศพด.บ๎านวัง
เยี่ยม 

กองการศึกษา     
 
 
 
 
 
 

 
 
 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แผนงานที่ ๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที ่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

๑ โครงการสํงเสริมการด าเนินงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และ
ระดับองค์กรการปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

- เพื่อใช๎จํายตามการด าเนินการสํงเสรมิ
สนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับ
ชุมชน และระดับองค์กรการปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 
โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี ้
- จัดท าโครงการเพื่ออนุมัติโครงการ 
- ประชุมแนวทางด าเนินการ 
- ด าเนินการตามมติที่ประชุมฯ 
- สรุปประเมินผลโครงการ                  
งบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ หน๎าท่ี ๓๑/๕๐ 
 

๓๐,๐๐๐  กองสวัสดิการฯ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แผนงานที่ ๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที ่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

๒ โครงการสํงเสริมอาชีพและพัฒนา
เศรษฐกิจ 

- เพื่อจํายเป็นคําจัดกจิกรรม สํงเสริมพัฒนา
อาชีพให๎กับประชาชนในพ้ืนท่ีตามอ านาจ
หน๎าท่ี ประเภทอาชีพ เชํน เกษตรกรรม ปศุ
สัตว์ การท าอาหารคหกรรม งานชํางตํางๆ 
งานหัตถกรรม สิ่งประดิษฐ์ การบริการ  
โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี ้
- จัดท าโครงการเพื่ออนุมัติโครงการ 
- ประชุมแนวทางด าเนินการ 
- ด าเนินการตามมติที่ประชุมฯ 
- สรุปประเมินผลโครงการ                  
งบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ หน๎าท่ี ๓๒/๕๐ 
 

๓๐,๐๐๐  กองสวัสดิการฯ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 
 

 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แผนงานที่ ๑๐ แผนงานการเกษตร 

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที ่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

๑ โครงการอบรมสํงเสรมิการเพาะพนัธุ์
พืช พันธุ์สัตว์สูํเศรษฐกิจพอเพียง 

- เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการจดัซื้อพันธุ์พืช 
ปุ๋ยคอก ปุ๋ยเคมี พันธุ์สตัว์ อาหารสัตว์ วัคซีน
ป้องกันโรค ฯลฯ เพื่อสาธิตท าการเกษตร
ผสมผสานให๎เป็นแบบอยํางแกํเกษตรกร
ต าบลหนองแวงใต๎และประชาชนทั่วไป 
โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี ้
- จัดท าโครงการเพื่ออนุมัติโครงการ 
- ประชุมแนวทางด าเนินการ 
- ด าเนินการตามมติที่ประชุมฯ 
- สรุปประเมินผลโครงการ                  
งบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ หน๎าท่ี ๔๗/๕๐ 

๓๐,๐๐๐ ต าบลหนอง
แวงใต ๎

ส านักปลดั     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 
 

 
 
 

 

แบบ ผด.๐๒ 



  

 

ส่วนที่  ๓ 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/
งบประมาณ            
(แบบ ผด.๐๒) 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจ 
แผนงานที่ 5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที ่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 
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 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
คนพิการ ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง/
ผู้ป่วยเอดส ์

- เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดกจิกรรมการพฒันา
คุณภาพชีวิต ผูด้้อยโอกาสและครอบครัวผู้มี
รายได้น้อย การสังคมสงเคราะห์ การ
สงเคราะห์ผู้ป่วยยาไร้ การส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส การให้
ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียน 
นักศึกษา รวมทั้งการบ ารุงและส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อให้
ประชาชน มีรายได้เพยีงพอต่อการด ารงชีวิต
และสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยนื โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ท่ี มท 0808.2/ว 3889 ลงวันท่ี 28 
มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 203 
ล าดับที่ 310) 
 

30,000  กองสวัสดิการฯ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจ 
แผนงานที่ 5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที ่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 
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 โครงการส่งเสริมพัฒนาคณุภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ  

- เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดกจิกรรมส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เช่น ด้านสุขภาพ
อนามัย ด้านการบริโภคอาหาร ด้าน
การศึกษาส าหรับผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ 
ด้านการฝึกอาชีพ การจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกในอาคารส าหรับคนชรา การส่งเสริม
การรวมกลุ่ม/ชมรมของผูสู้งอายุ การ
ถ่ายทอดศิลปะ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
โดยถือปฏิบตัิตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 
0808.2/ว 3889 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 
2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจดัท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้าที่ 203 ล าดับที่ 309) 
 

50,000  กองสวัสดิการฯ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 
 
 
 

 

แบบ ผด.๐๒ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจ 
แผนงานที่ 5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที ่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 
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 โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว 

- เพือ่จ่ายเป็นค่าโครงการ/กจิกรรมด้านการ
พัฒนาสตรีและครอบครัว ได้แก่ การส่งเสริม
ภาวะผู้น าแก่สตรีในชุมชน และพฒันาสตรี
ในต่างๆ การให้ความรู้เพื่อการพฒันา
ครอบครัวและประชาชนในพ้ืนท่ี การ
เสรมิสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างสมาชิกใน
ครอบรัว การป้องกันและแก้ไขปญัหา
ครอบครัว การส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ให้การ
ช่วยเหลือส าหรับนโยบายที่เน้นหนักและมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ ได้แก่ การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของบทบาทสตรี การยตุิ ความ
รุนแรงในครอบครัว และการป้องกันดูแล
แก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยถือปฏิบตัิตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 
0808.2/ว 3889 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 
2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจดัท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้าที่ 204 ล าดับที่ 311) 
 

30,000  กองสวัสดิการฯ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 

แบบ ผด.๐๒ 



52 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจ 
แผนงานที่ 5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที ่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 
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 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเสรมิ
ศักยภาพบทบาท พ้ืนท่ีสร้างสรรค์
ส าหรับเด็กและเยาวชน 

- เพือ่ใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุน
การเสริมศักยภาพบทบาท พ้ืนท่ีสร้างสรรค์
ส าหรับเด็กและเยาวชน เช่น การส่งเสริม
การแสดงออก การรณรงค์ การใหค้วามรู้
ค่ายกิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
เครือข่ายชุมชนในการจดักิจกรรมพัฒนาเด็ก 
และเยาวชน โดยถือปฏิบตัิตามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 
0808.2/ว 3889 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 
2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจดัท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้าที่ 204 ล าดับที่ 312) 

30,000  กองสวัสดิการฯ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 
 
 
 

 
 

 

แบบ ผด.๐๒ 



53 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจ 
แผนงานที่ 8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที ่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 
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 การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

- เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้าที่ 201 ล าดบัท่ี 305) 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 หน้าที่ 36/50 

100,000  กองการศึกษาฯ     
 
 
 
 
 
 

        

2 โครงการแข่งขันกีฬา - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา 
เยาวชน ประชาชน ซึ่งจัดโดย องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ หรอื
หน่วยงานอ่ืนๆ 
โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี ้
- จัดท าโครงการเพื่ออนุมัติโครงการ 
- ประชุมแนวทางด าเนินการ 
- ด าเนินการตามมติที่ประชุมฯ 
- สรุปประเมินผลโครงการ                  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 หน้าที่ 36/50 
 

200,000  กองการศึกษาฯ             

 
 

 

แบบ ผด.๐๒ 



54 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจ 
แผนงานที่ 8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที ่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 
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 โครงการวัฒนธรรมท้องถิ่น - เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดังาน
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น             
วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา ประเพณีบญุ
บั้งไฟ ประเพณีบุญเดือนสาม ประเพณี  
บุญผเวสสันดร ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 201 
ล าดับที่ 307) 
โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี ้
- จัดท าโครงการเพื่ออนุมัติโครงการ 
- ประชุมแนวทางด าเนินการ 
- ด าเนินการตามมติที่ประชุมฯ 
- สรุปประเมินผลโครงการ                  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 หน้าที่ 36/50 
 

40,000  กองการศึกษาฯ     
 
 
 
 
 
 

        

 
 

แบบ ผด.๐๒ 



    55 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
แผนงานที่ ๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที ่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

๑ โครงการเลือกตั้งของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท่ัวไป ตามที่
คณะกรรมการเลือกตั้งก าหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา 
แทนต าแหน่งว่าง และกรณีกรรมการเลือกตั้งใหม่) อีกท้ัง
ให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูล
ข่าวสารแกป่ระชาชนให้ทราบถึงสทิธิและหน้าท่ีการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้ง สภาผู้แทนราษฎร 
หรือสมาชิกวุฒิสภา 
  - โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง    ค่าป้าย ค่าน้ า
ดื่ม น้ าแข็ง ค่าเช่าสถานท่ี    ค่าวัสดุ ค่าจดันิทรรศการ 
ค่าอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆทีเ่กีย่วข้องกับการจัดงาน 
 
โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี ้
- จัดท าโครงการเพื่ออนุมัติโครงการ 
- ประชุมแนวทางด าเนินการ 
- ด าเนินการตามมติที่ประชุมฯ 
- สรุปประเมินผลโครงการ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
รายละเอียด หนา้ ๕/๕๐ 
 

๔๐๐,๐๐๐ ทุกกิจกรรม ส านักปลดั
งานนโยบาย

และแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 
 

แบบ ผด.๐๒ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
แผนงานที่ ๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ล าดับ โครงการ 
/ กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที ่
ด าเนินง

าน 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

๒ โครงการ
เตรียมรับ-
ส่งเสดจ็ 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรยีมการรับเสด็จ ฯ เช่น ค่าจดัซื้อธงตรา
สัญลักษณ์    ค่าต้นไม้ ดอกไม้ ค่าจัดเตรียมอาหารส าหรับมวลชนในการ
รับ-ส่งเสด็จ ค่าพาหนะ ฯลฯ 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียด 
หน้า ๔/๕๐ 
 

๕๐,๐๐๐ ทุก
กิจกรรม 

ส านักปลดั 
งานนโยบาย

และแผน 

 

           

๓ โครงการ
จัดท าเวที
ประชาคม
แผนชุมชน 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายท ากิจกรรมต่างๆ และน าข้อมลูมาจดัท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จัดท าเวทีประชาคมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัด
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเครื่องเสยีง      ค่าป้าย ค่าน้ าดื่มน้ าแข็ง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกีย่วข้องกับการจัดงาน 
โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี ้
- จัดท าโครงการเพื่ออนุมัติโครงการ 
- ประชุมแนวทางด าเนินการ 
- ด าเนินการตามมติที่ประชุมฯ 
- สรุปประเมินผลโครงการ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียด หน้า 
๕/๕๐ 

๓๐,๐๐๐ 
 

ทุก
หมู่บ้าน 

 

ส านักปลดั 
งานนโยบาย

และแผน 

   

 

        

 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
แผนงานที่ ๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมา
ณ 

สถานที ่
ด าเนินง

าน 

หน่วยงา
น 

ด าเนินก
าร 

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

๔ โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ าเภอวานรนิวาส      จังหวัดสกลนคร                
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (อุดหนุน 
อบต.วานรนิวาส) 
 
 

- สนับสนุนงบประมาณแกศู่นย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอวานรนิวาส  
จังหวัดสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๖๓ (อุดหนุน อบต.วานรนิวาส ) 
 - งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียด 
หน้า ๑๐/๕๐ 

๑๓,๐๐๐ ทุก
กิจกรรม 

ส านัก
ปลัด 

    
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

      

๕ โครงการขอรับเงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอวานร
นิวาส 

- สนับสนุนงบประมาณแก่กิ่งกาชาดอ าเภอ
วานรนิวาส ตามโครงการรวมน้ าใจ ต้านภัย
ยามยาก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕ หน้าท่ี ๒๐๘ ล าดับท่ี ๓๒๒)           - 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียด หน้า ๑๐/๕๐ 

๑๐,๐๐๐ กิ่ง
กาชาด
อ าเภอ 
วานร
นิวาส 

ส านัก
ปลัด 

            

๖ โครงการขอรับเงินอุดหนุนส่งเสรมิศาสนา
ขนบธรรมเนยีม ประเพณี ศลิปะ และวัฒนธรรม
ของไทวานร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอวานรนิวาส) 
 

- สนับสนุนงบประมาณแกส่ภาวัฒนธรรม  
อ าเภอวานรนิวาส 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียด 
หน้า ๑๐/๕๐ 

๑๐,๐๐๐ สภา
วัฒนธรร
มอ าเภอ 
วานร
นิวาส 

 

ส านัก
ปลัด 

 

            

แบบ ผด.๐๒ 



    58 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
แผนงานที่ ๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที ่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

๗ โครงการจดัท าแผนที่ภาษี และ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัแผนที่ภาษี 
หรือปรับปรุงข้อมูลแผนทีภ่าษี และ
ทรัพย์สิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยทะเบียนทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๐ และถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ๐๘๐๘.๓/ว๔๖๒ ลง
วันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓๘๓๖๗ 
ลงวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๕๕ และจดัท า
ฐานข้อมูลในการจดัเก็บรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้าที่ ๒๐๗ 
ล าดับที่ ๓๑๘) 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียด หน้า ๑๑/๕๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ ทุกหมู่บ้าน ส านักปลดั 
งานนโยบาย

และแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



    59 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
แผนงานที่ ๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที ่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

๘ โครงการประชาสมัพันธ์สรา้งความ
เข้าใจให้กับผู้มีหน้าท่ีช าระภาษ ี

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัท า
โครงการประชาสมัพันธ์สรา้งความเข้าใจ
ให้กับผู้มีหน้าท่ีช าระภาษี เช่น การจัดท า
ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ รวมถึงเอกสาร
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
หน้าท่ี ๒๐๗ ล าดับที่ ๓๑๗) 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียด หน้า ๑๑/๕๐ 

๑๐,๐๐๐ ทุกหมู่บ้าน ส านักปลดั 
งานนโยบาย

และแผน 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 
 
 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 



    60 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
แผนงานที่ ๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที ่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

๑ โครงการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินโครงการรณรงค์
ป้องกนัและลดอุบตัิเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ ในพ้ืนท่ีต าบลหนองแวงใต้  
- โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งจดุตรวจ 
จุดบริการประชาชน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น
ในการให้บริการความปลอดภัยบนท้องถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ฯลฯ 
 โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี ้
- จัดท าโครงการเพื่ออนุมัติโครงการ 
- ประชุมแนวทางด าเนินการ  
- ด าเนินการตามมติที่ประชุมฯ 
- สรุปประเมินผลโครงการ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียด หน้า ๑๗/๕๐ 
 

๑๕,๐๐๐ อบต. หนอง
แวงใต ้

ส านักปลดั 
งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณะ

ภัย 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 
 

 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 



    61 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
แผนงานที่ ๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที ่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

๒ โครงการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินโครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ในพ้ืนท่ี ต.หนองแวงใต้  
- โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งจดุตรวจ 
จุดบริการประชาชน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น
ในการให้บริการความปลอดภัยบนท้องถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ 
 โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี ้
- จัดท าโครงการเพื่ออนุมัติโครงการ 
- ประชุมแนวทางด าเนินการ 
- ด าเนินการตามมติที่ประชุมฯ 
- สรุปประเมินผลโครงการ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียด หน้า ๑๗/๕๐ 
 

๑๕,๐๐๐ อบต. หนอง
แวงใต ้

ส านักปลดั 
งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณะ

ภัย 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 
 

 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 



    62 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
แผนงานที่ ๔ แผนงานสาธารณสุข  

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที ่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

๑ โครงการบริการทางการแพทย์
ฉุกเฉิน 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินโครงการบริการทาง
การแพทย์ฉุกเฉิน เบื้องต้น (First Responder 
FR)  
- โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าวัสดุ ค่าเครื่อง แบบ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 
และค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นในโครงการ  
โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังน้ี 
- จัดท าโครงการเพื่ออนุมัติโครงการ 
- ประชุมแนวทางด าเนินการ 
- ด าเนินการตามมติท่ีประชุมฯ 
- สรุปประเมินผลโครงการ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ รายละเอียด หน้า ๒๘/๕๐ 

๖๔๘,๐๐๐ อบต. หนอง
แวงใต ้

 

ส านักปลดั 
งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณะ

ภัย 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

๒ โครงการบริการทางการแพทย์
ฉุกเฉิน 

- เพื่อเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ 
และเวชภณัฑ์ตา่งๆ ค่าจัดท าป้าย
ประชาสมัพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม พ.ร.บ.การแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๓๓ 
วรรค ๒  
 

๑๐,๐๐๐ อบต. หนอง
แวงใต ้

 

ส านักปลดั 
งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณะ

ภัย 

            

 
 

แบบ ผด.๐๒ 



    63 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
แผนงานที่ ๔ แผนงานสาธารณสุข  

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที ่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

๓ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา้ 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพษิสุนัขบ้า 
ตามพระประณิธาน ศาสตราจารย ์ดร. 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัติยราชนารี  
- โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ใน
การฉีด  
- จ้างเหมาส ารวจบริการขึ้นทะเบยีนสัตว์
ให้แก่สุนัขและแมวในเขตพื้นท่ี ต.หนองแวง
ใต้   
โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี ้
- จัดท าโครงการเพื่ออนุมัติโครงการ 
- ประชุมแนวทางด าเนินการ 
- ด าเนินการตามมติที่ประชุมฯ 
- สรุปประเมินผลโครงการ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียด หน้า ๒๘/๕๐ 
 

 
 
 
 
 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 

อบต. หนอง
แวงใต ้

 

ส านักปลดั 
งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณะ

ภัย 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 
 

แบบ ผด.๐๒ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
แผนงานที่ ๔ แผนงานสาธารณสุข  

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที ่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

๔ โครงการจดัตั้งธนาคารขยะ - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินโครงการโครงการ
จัดตั้งธนาคารขยะ - เพื่อลดปริมาณขยะใน
ชุมชนและส่งเสริมการมสี่วนร่วมของ
ประชาชน ในการคัดแยกขยะ เพือ่ความ
สะอาดและเพื่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕ หนา้ที่ ๒๗๒ ล าดับที่ ๓๘๘) 
โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี ้
- จัดท าโครงการเพื่ออนุมัติโครงการ 
- ประชุมแนวทางด าเนินการ 
- ด าเนินการตามมติที่ประชุมฯ 
- สรุปประเมินผลโครงการ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียด หน้า ๒๘/๕๐ 
 

๔๐,๐๐๐ อบต. หนอง
แวงใต ้

 

ส านักปลดั 
งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณะ

ภัย 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
แผนงานที่ ๔ แผนงานสาธารณสุข   

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที ่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

๕ โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

- เพื่อจา่ยเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุขในกิจกรรมต่าง ๆ จ านวน ๑๕ 
หมู่บ้านๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนท่ีสุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๘๘๖ ลงวันท่ี 
๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
๒๕๖๓ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕ หนา้ที่ ๒๑๐-๒๕๔ ล าดับที่ ๓๒๖-
๓๗๐) 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียด หน้า ๒๙/๕๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ ๑๕ หมู่บ้าน ส านักปลดั     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
แผนงานที่ ๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

ล าดับ โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที ่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

๑ โครงการอบต.หนอง
แวงใต้สัญจรพบ
ประชาชน 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินโครงการให้ประชาชนมสี่วนร่วมใน
การวางแผนพัฒนาสร้างจิตส านึกให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี 
การมีส่วนร่วมทางการเมือง การบริการประชาชนในด้านการ
รับช าระภาษีบ ารุงท้องที่และภาษีอ่ืนๆ ประชาสมัพันธ์แถลง
นโยบายของผู้บริหารและสรุปผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมาให้
ประชาชนทราบ เพื่อสนองแนวนโยบายของรัฐตามกรอบที่
กฎหมายก าหนดไว้ใหส้่วนราชการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้
ให้บริการประชาชนนอกพ้ืนท่ี 
- โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเครื่องเสยีง      ค่าป้าย ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าวสัดุ ค่าจดันิทรรศการ ค่าอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน 
โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี ้
- จัดท าโครงการเพื่ออนุมัติโครงการ 
- ประชุมแนวทางด าเนินการ 
- ด าเนินการตามมติที่ประชุมฯ 
- สรุปประเมินผลโครงการ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
รายละเอียด หนา้ ๓๔/๕๐ 
 

๒๐,๐๐๐ ๑๕ หมู่บ้าน ส านักปลดั     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 
 

แบบ ผด.๐๒ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
แผนงานที่ ๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที ่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

๒ โครงการบุคคล
ต้นแบบคุณธรรมและ
จริยธรรม 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินโครงการ ให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับ ไดม้ีความรู้ ความเข้าใจทางวินัย 
คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาของข้าราชการที่บัญญตัิไว้
เป็นข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ เห็น ความส าคญัและ
ส่งเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส
และเป็นธรรม ส่งเสริมสร้างภาพลกัษณ์ของหน่วยงานให้มี
ความโปร่งใสและเป็นธรรม ส่งเสรมิให้ราชการและ
เจ้าหน้าท่ีทุกระดับ มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม
ในการปฏิบัติงานท่ีมุ่งเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบ
ราชการไทย ฯลฯ 
 - โดยจ่ายเป็นคา่จ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าป้าย ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานท่ี ค่าวัสดุ ค่าจดันิทรรศการ ค่า
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน 
โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี ้
- จัดท าโครงการเพื่ออนุมัติโครงการ 
- ประชุมแนวทางด าเนินการ 
- ด าเนินการตามมติที่ประชุมฯ 
- สรุปประเมินผลโครงการ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
รายละเอียด หนา้ ๓๕/๕๐ 

๒๐,๐๐๐ ๑๕ หมู่บ้าน ส านักปลดั     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 

แบบ ผด.๐๒ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
แผนงานที่ ๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที ่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

๓ โครงการฝึกอบรมการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสเพื่อ
ด าเนินการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตของ 
อปท. 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินโครงการให้ องค์การบริหาร
ส่วนต าบล ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อน
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ส่งเสรมิ/เสริมสร้างให้
บุคลากรขององค์การบรหิารส่วนต าบล ปฏิบัตริาชการ 
โดยยดึหลักธรรมภิบาลมาตรฐานทางคุณธรรม 
จริยธรรม และการบริหารบ้านเมืองที่ดี ส่งเสรมิ
บทบาทการมีส่วนรวมของภาคประชาชนในการ
ติดตามตรวจสอบการทจุริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
เสรมิสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและ
ตรวจสอบทุจริตในภาครัฐมี  
- โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเครื่องเสยีง ค่าป้าย ค่าน้ าดื่ม
น้ าแข็ง ค่าเช่าสถานท่ี ค่าวัสดุ ค่าจัดนิทรรศการ ค่า
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกีย่วข้องกับการจัดงาน 
โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี ้
- จัดท าโครงการเพื่ออนุมัติโครงการ 
- ประชุมแนวทางด าเนินการ 
- ด าเนินการตามมติที่ประชุมฯ 
- สรุปประเมินผลโครงการ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
รายละเอียด หนา้ ๓๕/๕๐ 

๒๐,๐๐๐ ๑๕ หมู่บ้าน ส านักปลดั     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

แบบ ผด.๐๒ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
แผนงานที่ ๑๐ แผนงานการเกษตร 

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที ่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

๑ โครงการรักป่า รักน้ า รักแผ่นดิน - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินโครงการในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้ าและป่า รวมทั้งสร้าง
จิตส านึกของประชาชนในการอนุรกัษ์
สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
- โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเครื่องเสยีง ค่า
ป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานท่ี 
ค่าวัสดุ ค่าจดันิทรรศการ ค่าอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจดังาน   
โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี ้
- จัดท าโครงการเพื่ออนุมัติโครงการ 
- ประชุมแนวทางด าเนินการ 
- ด าเนินการตามมติที่ประชุมฯ 
- สรุปประเมินผลโครงการ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียด หน้า ๔๗/๕๐ 
 

๓๐,๐๐๐ อบต. หนอง
แวงใต ้

ส านักปลดั 
งานส่งเสรมิ
การเกษตร 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



    70 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
แผนงานที่ ๑๐ แผนงานการเกษตร 

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที ่
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

๒ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินโครงการในการ
กิจกรรมการปลูกต้นไม้ การปลูกหญ้าแฝก 
เนื่องในวันส าคัญต่างๆ เช่นวันแม่แห่งชาติ 
วันพ่อแห่งชาติ ฯลฯ 
- โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเครื่องเสยีง ค่า
ป้าย ค่าน้ าดื่มน้ าแข็ง ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุ 
ค่าจัดนิทรรศการ ค่าอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน             
โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี ้
- จัดท าโครงการเพื่ออนุมัติโครงการ 
- ประชุมแนวทางด าเนินการ 
- ด าเนินการตามมติที่ประชุมฯ 
- สรุปประเมินผลโครงการ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียด หน้า ๔๘/๕๐ 
 

๓๐,๐๐๐ อบต. หนอง
แวงใต ้

ส านักปลดั 
งานส่งเสรมิ
การเกษตร 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 
 

 
 

แบบ ผด.๐๒ 



๗๑ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 

๑. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
๑.๑ แผนงานการบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที ่
ด าเนินงาน 

หน่วย 
ด าเนิน 
การ 

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

๑. เก้าอี้พักคอย ขนาด ๔ ที่น่ัง - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีพักคอย เพื่อใช้
ส าหรับบริการประชาชนท่ีเข้ามาตดิต่อ
ราชการ จ านวน ๔ ชุด (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) หนา้ที่ ๒๒๗ 
ล าดับที่ ๖) 
 

๘,๐๐๐ ส านักงาน 
อบต.หนอง

แวงใต ้

ส านักปลดั             

๒. เก้าอี้ส านักงาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน ส าหรับ
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจา้ง เพื่อใช้
นั่งปฏิบัติงานส านักงาน จ านวน ๔ ตัว 
 

๑๑,๖๐๐ ส านักงาน 
อบต.หนอง

แวงใต ้

ส านักปลดั             

๓. เครื่องปรับอากาศ ชนิดตดิผนัง         
ขนาด ๑๘๐๐ BTU  
 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
ชนิดติดผนัง ขนาด ๑๘๐๐ BTU จ านวน ๒ 
เครื่อง เพื่อใช้ติดในส านักงาน (ตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ ส านักงบประมาณ เดือนธันวาคม          
ปี ๒๕๖๑) 
 

๔๒,๐๐๐ ส านักงาน 
อบต.หนอง

แวงใต ้

ส านักปลดั             

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 



๗๒ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 

๑. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
๑.๑ แผนงานการบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที ่
ด าเนินงาน 

หน่วย 
ด าเนิน 
การ 

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

๔. ตู้เก็บเอกสาร แบบประตูบาน
เลื่อนทึบ ชนิด ๒ บานเลื่อน 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ
ประตูบานเลื่อนทึบ ชนิด ๒ บานเลื่อน ขนาด
ไม่น้อยกว่า ๑๖ x ๔๖ x ๓๔ นิ้ว เพื่อใช้เก็บ
เอกสารต่างๆ จ านวน ๑ ตู ้
 

๔,๐๐๐ ส านักงาน 
อบต.หนอง

แวงใต ้

ส านักปลดั             

๕. โต๊ะท างาน แบบไม้ ขนาด ๓.๕ 
ฟุต 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโตะ๊ท างาน แบบไม้ 
ขนาด ๓.๕ ฟุต จ านวน ๑ ชุด (โตะ๊พร้อม
เก้าอี้) ส าหรับพนักงานจ้าง เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานส านักงาน 
 

๓,๕๐๐ ส านักงาน 
อบต.หนอง

แวงใต ้

ส านักปลดั             

๖. โต๊ะท างาน แบบเหล็ก ขนาด ๕ 
ฟุต 
 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโตะ๊ท างาน แบบเหล็ก 
ขนาด ๕ ฟุต พร้อมกระจก ส าหรบัพนักงาน
ส่วนต าบล ระดับบริหาร/อ านวยการ เพื่อใช้
ในการปฏิบัติงานส านักงาน จ านวน ๒ ตัว 
 

๑๓,๘๐๐ ส านักงาน 
อบต.หนอง

แวงใต ้

ส านักปลดั             

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 



๗๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 

๑. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
๑.๑ แผนงานการบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที ่
ด าเนินงาน 

หน่วย 
ด าเนิน 
การ 

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

๗. เก้าอี้ท างาน - ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างานส าหรับพนกังานส่วนต าบลและ
ผู้มาตดิต่อราชการ จ านวน ๔ ตัวๆ ละ ๑,๙๐๐ บาท 
เป็นเก้าอี้มีพนักพิงสูง ปรับเอนได้ มีที่เท้าแขน ปรับ
ระดับสูงต่ าได้ และมีลูกล้อเลื่อนได้ ตั้งราคาตามราคา
ท้องถิ่น 
 

๗,๖๐๐ ส านักงาน 
อบต.หนอง

แวงใต ้

ส านักปลดั             

๘. เก้าอี้ผู้บริหาร - ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีผู้บริหารกองคลัง จ านวน ๑ ตัวๆ ละ 
๓,๙๐๐ บาท เป็นเก้าอ้ีมีพนักสูง ปรับเอนได้ มีที่เท้า
แขน ปรับระดับสูงต่ าได้ และมลีูกล้อเลื่อนได้ ตั้งราคา
ตามราคาท้องถิ่น 
 

๓,๙๐๐ ส านักงาน 
อบต.หนอง

แวงใต ้

ส านักปลดั             

๙. เครื่องปรับอากาศ - ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จ านวน ๒ 
เครื่องๆ ละ ๓๖,๔๐๐ บาท โดยมรีายละเอียดดังนี้  
๑. ขนาดไม่ต่ ากว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู  ๒. เป็นราคารวม
ค่าติดตั้ง                        ๓. ต้องได้รับการรับรอง
มาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัด
ไฟฟ้า เบอร์ ๕  ๔. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ี
ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และ
หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน  ๕. มี
ความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
คุณสมบัติให้เป็นไป และตั้งราคาตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

๗๒,๐๐๐ ส านักงาน 
อบต.หนอง

แวงใต ้

ส านักปลดั             

 

แบบ ผด.02/1 



๗๔ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 

๑. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
๑.๑ แผนงานการบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที ่
ด าเนินงาน 

หน่วย 
ด าเนิน 
การ 

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

๑๐. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ ๒ บาน
เปิด 

- ค่าจัดซื้อเหล็กเก็บเอกสาร แบบ ๒ บานเปิด 
จ านวน ๒ ตู้ๆ ละ ๕,๕๐๐ บาท โดยเป็นตู้
เหล็กเก็บเอกสาร แบบ ๒ บานเปดิ มีมือจับ
ชนิดบิด มีแผ่นช้ันปรับระดับ ๓ ช้ัน คุณสมบัติ
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ตั้งราคาตาม
บัญชีมาตรฐานครภุัณฑ์ ของส านัก
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

๑๑,๐๐๐ ส านักงาน 
อบต.หนอง

แวงใต ้

ส านักปลดั             

๑๑. โต๊ะท างานเหล็ก ขนาด ๔ ฟตุ - ค่าจัดซื้อโตะ๊ท างานเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต มี
กุญแจล็อคโต๊ะ หน้าโต๊ะเหล็ก PVC พร้อม
กระจกปูโต๊ะ ตั้งราคาตามราคาท้องถิ่น 
 

๔,๙๐๐ ส านักงาน 
อบต.หนอง

แวงใต ้

ส านักปลดั             

๑๒. โต๊ะท างานเหล็ก ขนาด ๕ ฟตุ - ค่าจัดซื้อโตะ๊ท างานเหล็ก ขนาด ๕ ฟุต มี
กุญแจล็อคโต๊ะ หน้าโต๊ะเหล็ก PVC พร้อม
กระจกปูโต๊ะ ตั้งราคาตามราคาท้องถิ่น 
 

๗,๐๐๐ ส านักงาน 
อบต.หนอง

แวงใต ้

ส านักปลดั             

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 



 
๗๕ 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
๑. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 

๑.๑ แผนงานการบริหารงานทั่วไป 
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที ่

ด าเนินงาน 
หน่วย 
ด าเนิน 
การ 

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

๑๓. พัดลมแบบติดผนัง - ค่าจัดซื้อพัดลมแบบติดผนัง จ านวน ๒ 
เครื่องๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้      
- ใบพัดพลาสติก ๓ ใบ ขนาด ๑๖ นิ้ว           
- ตะแกรงครอบใบพัดเหล็ก กรอบพลาสติก 
คุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน                      
- ปรับระดับแรงลมด้วยสายดึง ๓ ระดับ        
- ปรับซ้าย-ขวาได้ และสายดึงบังคบัส่ายได้
ตามต้องการ                                       
- มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงด้วยระบบรองลื่น
อัตโนมัติ (Ball Bearing)                         
- เพิ่มความปลอดภัยด้วยระบบเทอร์โมฟิวส์ 
(Thermal Fuse)                                 
- ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.๙๓๔-
๒๕๓๓)   - ผ่านกระบวนการผลติที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพมาตรฐานระดับโลก ISO 
๙๐๐๑ - ผลิตภัณฑ์ฉลากประหยดัไฟฟ้าเบอร์ 
๕ ตั้งราคาตามราคาท้องถิ่น 
 

๒,๔๐๐ ส านักงาน 
อบต.หนอง

แวงใต ้

ส านักปลดั             

 
 
 

แบบ ผด.02/1 



 
๗๖ 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
๑. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 

๑.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที ่

ด าเนินงาน 
หน่วย 
ด าเนิน 
การ 

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

๑. ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน
กระจกใส ขนาด ๓ ฟุต 

- เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน
กระจกใส ขนาด ยาว ๓ ฟุต ขนาด ๘๘.๐ (W) 
๔๑.๐ (D) ๘๗.๙ (H) ซม. จ านวน ๒ หลัง (ไม่
มีก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ส านักงบประมาณ)   
 

๘,๐๐๐ ส านักงาน 
อบต.หนอง

แวงใต ้

ส านักปลดั             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 



 
๗๗ 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

๒.๑ แผนงานการบริหารงานทั่วไป 
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที ่

ด าเนินงาน 
หน่วย 
ด าเนิน 
การ 

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส าหรับงานส านักงาน 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน               
จ านวน ๒ เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน                                 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 
๒ แกนหลัก (๒ core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒.๐ GHz 
และมเีทคโนโลยีเพิม่สญัญาณนาฬกิาได้ใน
กรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล
สูง     จ านวน ๑ หน่วย                                     
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่นอ้ยกว่า     
๔ MB                                                  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR๔  
หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB                                     
 

๓๒,๐๐๐ ส านักงาน 
อบต.หนอง

แวงใต ้

ส านักปลดั             

 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 



 
๗๘ 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

๒.๑ แผนงานการบริหารงานทั่วไป 
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที ่

ด าเนินงาน 
หน่วย 
ด าเนิน 
การ 

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู ชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจไุม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 
๑๒๐ GB จ านวน ๑ หน่วย                        
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 
๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel และมีขนาดไม่น้อย
กว่า ๑๒ นิ้ว                                              
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ 
หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง                                     
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA 
จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง                        
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base–T 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง            
- สามารถใช้งานไดไ้ม่น้อยกว่า Wi–Fi (IEEE  
๘๐๒.๑๑b,g,n,ac) และ Bluetooth (ก าหนด 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน 
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมนีาคม  
๒๕๖๒ กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม) 

               

 

แบบ ผด.02/1 



 
๗๙ 

บัญชีครุภัณฑ์  
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  
๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

๒.๑ แผนงานการบริหารงานทั่วไป   
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที ่

ด าเนินงาน 
หน่วย 
ด าเนิน 
การ 

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

๒. เครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ๑ เครื่อง                                    
คุณลักษณะพื้นฐาน                                  
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเปน็ Printer, 
Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่อง
เดียวกัน                                                  
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงาน
ผู้ผลิต                                                 
- มีความละเอียดในการพมิพ์ไม่นอ้ยกว่า 
๑,๒๐๐ × ๑,๒๐๐ dpi                                
- มีความเร็วในการพมิพ์ขาวด าส าหรับ 
กระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๗ หนา้ต่อนาที  
(ppm) หรือ ๘ ภาพต่อนาที (ipm)               
- มีความเร็วในการพมิพ์สสี าหรับกระดาษ A๔  
ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๕  
ภาพต่อนาที (ipm)                                 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ (ขาวด า-
สี) ได้                                                    
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสดุไม่น้อย 
กว่า ๑,๒๐๐ × ๖๐๐ dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

๘,๐๐๐ ส านักงาน 
อบต.หนอง

แวงใต ้

ส านักปลดั             

แบบ ผด.02/1 



 
๘๐ 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  
๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

๒.๑ แผนงานการบริหารงานทั่วไป   
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที ่

ด าเนินงาน 
หน่วย 
ด าเนิน 
การ 

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           - มีถาดป้อนเอกสารอตัโนมตัิ (Auto  
Document Feed)                                  
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า  
- สามารถท าส าเนาไดสู้งสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ 
ส าเนา                                                 
- สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ 
เปอร์เซ็นต์                                             
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง              
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือสามารถใช้งาน 
ผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑
b,g,n) ได้                                                       
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น       
- สามารถใช้ได้กับ A๔,Letter,Legal และ  
Custom (ก าหนดตามเกณฑร์าคากลางและ 
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ฉบับ 
เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ กระทรวงดิจทิัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม)  

               

 
 

แบบ ผด.02/1 



 

๘๑ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้   

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
๒.๑ แผนงานการบริหารงานทั่วไป    

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที ่
ด าเนินงาน 

หน่วย 
ด าเนิน 
การ 

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

๓. เครื่องพิมพ์ 
Multifunction  เลเซอร์ 
หรือ LED ส ี 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED สี จ านวน๑ เครื่อง                                    
คุณลักษณะพื้นฐาน                                   - 
เป็นอุปกรณ์ที่มคีวามสามารถเป็น Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดยีวกัน                                                                                            
- มีความละเอียดในการพมิพ์ไม่นอ้ยกว่า ๖๐๐ × 
๖๐๐ dpi                                         - มี
ความเร็วในการพมิพ์ขาวด าส าหรบักระดาษ A๔ ไม่
น้อยกว่า ๑๘ หน้าต่อนาที (ppm)                                              
- มีความเร็วในการพมิพ์สสี าหรับกระดาษ A๔ ไม่
น้อยกว่า ๑๘ หน้าต่อนาที (ppm)            - มี
หน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๖ 
MB                                          - สามารถ
สแกนเอกสาร ขนาด A๔ (ขาวด า-สี) ได้                                                   
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสดุไม่น้อยกว่า 
๑,๒๐๐ × ๑,๒๐๐ dpi                        - มีถาด
ป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto  Document Feed)                                  
- สามารถส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า     - 
สามารถท าส าเนาไดสู้งสดุไม่น้อยกว่า ๙๙ ส าเนา                                                 

๑๕,๐๐๐ ส านักงาน 
อบต.หนอง

แวงใต ้

ส านักปลดั             

 
 
 

แบบ ผด.02/1 



๘๒ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
๒.๑ แผนงานการบริหารงานทั่วไป   

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที ่
ด าเนินงาน 

หน่วย 
ด าเนิน 
การ  

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            - สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐  
เปอร์เซ็นต์ ตั้งราคาตามเกณฑร์าคากลางและ 
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ของ
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม         
ณ วันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  
 

                

๔. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
โน้ตบุ๊ก ส าหรับส านักงาน จ านวน ๑ เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน                                
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า  
๒ แกนหลัก (๒ core) โดยมีความเร็วสญัญาณ 
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒.๐ GHz และมี 
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดใ้นกรณีที่ 
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง      
จ านวน ๑ หน่วย                                      
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี 
หน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน 
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่นอ้ยกว่า       
๔ MB                                                  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR๔  
หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB 

               

 
 

แบบ ผด.02/1 



๘๓ 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

๒.๑ แผนงานการบริหารงานทั่วไป 
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที ่

ด าเนินงาน 
หน่วย 
ด าเนิน 
การ 

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู ชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจไุม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 
๑๒๐ GB จ านวน ๑ หน่วย                        
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 
๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel และมีขนาดไม่น้อย
กว่า ๑๒ นิ้ว                                              
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ 
หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง                                     
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA 
จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง                        
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base–T 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง            
- สามารถใช้งานไดไ้ม่น้อยกว่า Wi–Fi (IEEE  
๘๐๒.๑๑b,g,n,ac) และ Bluetooth (ก าหนด 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน 
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมนีาคม  
๒๕๖๒ กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม) 

               

 
 

แบบ ผด.02/1 



๘๔ 

บัญชีครุภัณฑ์    
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓    

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้    
๓. ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน  

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน   
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที ่

ด าเนินงาน 
หน่วย 
ด าเนิน 
การ 

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 
พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

๑. ป้ายสัญญาณไฟสามเหลี่ยมหยุด
ตรวจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ป้ายสญัญาณไฟ
สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ขนาดไม่น้อยกว่า ความ
กว้างระหว่างล้อ (ด้านหน้า) ๑๑๕ เซนติเมตร 
ความสูง (จากพ้ืน) ๑๘๐ เซนติเมตร ความ
กว้างระหว่างล้อ (ด้านข้าง) ๕๔ เซนติเมตร 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕) หน้าท่ี ๒๗๗ ล าดับที่ ๗ 
 

๕,๐๐๐ ส านักงาน 
อบต.หนอง

แวงใต ้

ส านักปลดั             

 
 

แบบ ผด.02/1 


