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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
อาเภอนาแก จ งหว ดนครพนม 

 

 
 



คำน า 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

ข้อ 11 ให้ยกเลิกความในข้อ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

“แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

การขยายเวลาการจัดท าและแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
ข้อ 12 ให้ยกเลิกความในวรรคสามของ ข้อ 28 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับการ

คัดเลือกอีกก็ได้ 
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ จึงได้จัดท าแผนการ

ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพ่ือใหทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรม
ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากข้ึน มีการประสานบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น และการจ าแนกรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ
ในการแผนการด าเนินงาน จะท าให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะวดวกมากขึ้น และหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่า แผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ จะท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติบัตงานได้
อย่างถูกต้อง 

 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบ ญ 

เรื่อง          ััััหน้า  

ส่วนที่ั1 ับทน า            1 - 3 
  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

ส่วนที่ั2ัับ ญชีโครงการ/กิจกรรม          4 - 6 
  บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด. 01) 
  บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด. 02)    7 – 24 
  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น              25 - 32 

ภาคผนวก 
  ประกาศใช้แผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



ส่วนที่ั1 
บทน า 

1. บทน า 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)

พ.ศ. 2561 ข้อ 11 ให้ยกเลิกความในข้อ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

“แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี

การขยายเวลาการจัดท าและแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น” 

ภายใต้ระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ จึงได้จัดท าแผนการด าเนินการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้น  และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน     
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการประสานและบูณาการการท างานกับหน่วยงานอื่น และการจ าแนกรายละเอียด
ต่างๆ ขแงแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามและประเมินผลแผน เมื่อสิ้นปีงบประมาณมี
ความสะดวกขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ จึงได้ จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

2.ัว ตุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 (1) เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 (2) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของท้องถิ่นให้มีความชัดเจน      
ในการปฏิบัติมากขึ้น  
 (3) เพ่ือให้มีการประสานและบูรราการการท างานกับหน่วยงานอ่ืน และการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ   
ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความ
สะดวกขึ้น  
 (4) เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการบริหารงาน และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบ่อ 
 (5) เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความชัดเจน สามารถควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน บรรลุตาม
เป้าหมายที่วางไว้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

3.ัข ้นตอนการจ ดท าแผนการด าเนินงาน 
 ข ้นตอนที่ั1ัข ้นตอนการจ ดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนา         
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการ
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 ข ้นตอนที่ั2ัข ้นตอนการพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 

/ขั้นตอน... 
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ข ้นตอนที่ั3ัการประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือประกาศใช้
แผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศใช้แผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ นั้น 

4. ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
          1. ท าให้ทราบถึงเป้าหมายของแผนงาน/โครงการพัฒนาที่จะด าเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบ่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 2. ใช้ในการประสานการด าเนินงานโครงการพัฒนาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งบูรณาการ    
การด าเนินงานโครงการพัฒนากับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน และหน่วยงานอ่ืนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบ่อ เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 
 3. ท าให้ทราบในการผลด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
ส าหรับใช้ในการก ากับดูแล และด าเนินการให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 4. ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 5. ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามผลการด าเนินงานและการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
 6. ใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แผนภูมิ... 
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แผนภูมิแสดงข ้นตอนการจ ดท าแผนการด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

 
 

 
 
 
 

 

                                   
 

 
 
 
                                                     

 
 

 
 

                                                                                                
                                                                       
                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แผนภูมิ : แสดงขั้นตอนการจดัท าแผนการด าเนินงานองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบ่อประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2564                

                                                      
                                                                                                       

 

/บัญชีสรุป... 

 รวบรวมแผนงาน  โครงการ

พัฒนา 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น                                                                  

พัฒนา 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

 
จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น                                                                  

พัฒนา 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 
ต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
หน่วยราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมภิาค 
รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอ่ืนๆ 

 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
 

ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 

 
 

ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่
วันท่ีประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดย 
ทั่วกัน และต้องปิดประกาศอย่างน้อยสามสิบวันนับ
แต่วันท่ีตั้งงบประมาณด าเนินการ 



 

แบบ ผด. 01 

บ ญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานัประจ าปีงบประมาณัพ.ศ.ั2564  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวนโครงการัััััััััััั
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการท ้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

ท ้งหมด 
หน่วยด าเนินการ 

1.ัยุทธศาสตร์การพ ฒนาทร พยากรมนุษย ์      

    1.1 แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน - - - - - 
    1.2 แผนงานงบกลาง 3 - 11,080,800 30.28 กองช่าง 
    1.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - - - - - 
    1.4 แผนงานการศึกษา 3  3,074,120 - กองการศึกษาฯ 

รวม  3  โครงการ  6  14,154,920 38.67  
2.ัยุทธศาสตร์การพ ฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว      

    2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2  221,000 0.60 กองการศึกษาฯ 
    2.2 แผนงานการเกษตร - - - - - 

รวมัั2ััโครงการ 2 - 221,000   
3.ัยุทธศาสตร์การพ ฒนาการเกษตร      
    3.1 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - 
    3.2 แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน - - - - - 
    3.3 แผนงานการเกษตร - - - - - 

รวมัั0ััโครงการ - - - - - 
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แบบ ผด. 01 

บ ญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานัประจ าปีงบประมาณัพ.ศ.ั2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวนโครงการััััััััั
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการท ้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณท ้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

4.ัยุทธศาสตร์การพ ฒนาส งคมและคุณภาพชีวิต      
   4.1 แผนงานสาธารณสุข 2 - 140,000 - ส านักปลดั 
   4.2 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - 
ัั 4.3 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - 

รวมั2ัโครงการ 2 - 140,000 - - 
5.ัยุทธศาสตร์การปร บสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจ ดการภาคร ฐ      
    5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2 - 276,000 0.75 ส านักปลดั 
    5.2 แผนงานเคหะและชุมชน - - -  - 
ัััั5.3 แผนงานเคหะและชุมชน 1  124,000 0.34 กองช่าง 

รวมัั3ััโครงการัััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััั 3 - 400,000 1.09  
6.ัยุทธศาสตร์การพ ฒนาเมืองน่าอยู่      
    6.1 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - 
    6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 3  833,000   
    6.3 ส่งเสริมการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ป้ายบอกทาง ไฟส่องทางจราจร ขยายเขตไฟฟ้า - - - - กองช่าง 
    6.4 ส่งเสริมการติดตั้งปรับปรุงระบบประปาอย่างท่ัวถึง 1 8.33 225,000 9.90 กองช่าง 
    6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิต 2 16.67 100,000 4.40 ส านักปลดั  
         และทรัพย์สิน      

รวมัั12ััโครงการ 12 100 2,273,000 100  
รวมท ้งสิ้นัั71ััโครงการ ัั71 100 20,560,680 100  

 
 
 

7 
 

 

 

 



แบบ ผด. 01 
บ ญชีสรุปจ านวนการจ ดซ้ือครภุ ณฑ์ 

แผนการด าเนินงานัประจ าปีงบประมาณัพ.ศ.ั2562  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวนโครงการััััััััั
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการท ้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณท ้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

ครุภ ณฑ ์      

   1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป    14 64.00                           467,300 34.88 ส านักปลดั 
   2. แผนงานสาธารณสุข           1 4.55 85,000 6.35 ส านักปลดั 
   3. แผนงานเคหะและชุมชน      1 4.55  657,000 49.04 กองช่าง 
   4. แผนงานการศึกษา             3 13.64  35,300 2.64 กองการศึกษาฯ 
   5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 13.64  95,000 7.09 กองสวัสดิการสังคม 

รวมัั22ััโครงการ 22 100 1,339,600 100  
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รายงานยอดงบประมาณคงเหลือัรอบั6ัเดือน 
1ัตุลาคมั2563ั–ั31ัมีนาคมั2564 

 

 
ล าด บ 
ที ่

 
ยุทธศาสต

ร ์

 
โครงการ 

 

แหล่งที่มา
งบประมา

ณ 

งบตาม 
ข้อบ ญญ ติั 
(บาท) 

 

ลงนาม 
ส ญญา 

 

(เบิกจ่าย) 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

1.ัยุทศาสตร์การพ ฒนาทร พยากรมนุษย ์
ัััั1.1ัแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 

- - - - - - - - 
ัััั1.2ัแผนงานงบกลาง 

1 การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอาย ุ

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

7,416,000 7,416,000 3,418,200 3,997,800 

2 การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

สนับสนุน
สวัสดิการทาง
สังคมเบี้ยยังชีพผู้
พิการหรือทุพพล
ภาพ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

3,580,800 1,622,800 1,622,800 1,958,000 

3 การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

84,000 84,000 39,000 38,500 

รวมั3ัโครงการ 11,080,800 9,122,800 5,080,000 5,994,300 
ัััั1.3ัแผนงานศาสนาว ฒนธรรมและน นทนาการ 

- - - - - - - - 
ััั1.4ัแผนงานการศึกษา 

1 การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา (ค่า
จัดการเรียนการ
สอน) ฯ   
ค่าอาหารกลางวัน 

กอง
การศึกษาฯ 

698,910 303,300 303,300 395,610 

2 การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์
 

จัดหาอาหารเสริม
(นม) โรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

887,210 887,210 302,978.08 423,202.48 

3 การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์
 

อุดหนุนสนับสนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียน 

กอง
การศึกษาฯ 

1,488,000 
 

744,000 744,000 744,000 

รวมั3ัโครงการ 3,074,120 1,934,510 1,350,287.08 1,562,812.48 
 

รวมท ้งสิ้น 14,154,920 11,057,310 6,430,278.08 7,557,112.48 
 

 
 
 

/ล าดับที่... 
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ล าด บ 
ที ่

 
ยุทธศาสตร ์

 
โครงการ 

 

แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตาม 
ข้อบ ญญ ติั 
(บาท) 

 

ลงนาม 
ส ญญา 

 

(เบิกจ่าย) 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

2. ยุทธศาสตร์การพ ฒนาและและส่งเสรมิการท่องเท่ียว 
ัััั2.1ัแผนงานการศาสนาว ฒนธรรมและน นทนาการ 

1 การพัฒนา
และส่งเสรมิ
การท่องเที่ยว 

โครงการจดังาน
วันลอยกระทง 

กอง
การศึกษา 

20,000 16,080 16,080 3,920 

2. 
 
 
 
 
 

การพัฒนา
และส่งเสรมิ
การท่องเที่ยว 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านตาม 
โครงการจดังาน
บุญประเพณี
ท้องถิ่น หมู่ที่      
1 -12 

กอง
การศึกษาฯ 

181,000 168,000 168,000 26,000 

รวมั2ัโครงการ 201,000 184,080 184,080 29,920 

3.ัยุทธศาสตร์การพ ฒนาการเกษตร 

- - -  
- - 

 
- 

 
- - 

4.ัยุทธศาสตร์การพ ฒนาส งคมและคุณภาพชีวิต 

1 การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุน
อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม) 

 

ส านักปลดั 
50,000 50,000 50,000 0.00 

รวมั1ัโครงการ 50,000 50,000 50,000 0.00 

5.ัยุทธศาสตร์การปร บสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจ ดการภาคร ฐ 

ัััั5.1ัแผนงานบริหารงานท ่วไป 

1 การปรับสมดลุ
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

โครงการพัฒนา
บุคลากรและ
ศึกษาดูงานของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนอง
บ่อ 

ส านักปลดั 250,000 249,910 249,910 90.00 

2 การปรับสมดลุ
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

อุดหนุนองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองสังข ์

ส านักปลดั 26,000 26,000 26,000 0.00 

รวมั2ัโครงการ 276,000 275,910 275,910 90.00 

 
 

/ล าดับที่... 
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ล าด บ 
ที ่

 
ยุทธศาสตร ์

 
โครงการ 

 

แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตาม 
ข้อบ ญญ ติั 
(บาท) 

 

ลงนาม 
ส ญญา 

 

(เบิกจ่าย) 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

    5.2ัแผนงานเคหะและชุมชน 

- - - 
 

- - 
 
 - 
 

 

- - 

ัััั5.3ััแผนงานเคหะและชุมชน 

1 การปรับสมดลุ
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

โครงการปรับปรุง
ศาลาที่ประชุม
ประชาคมประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 12 
บ้านหนองบ่อน้อย 

กองช่าง 124,000 123,000 123,000 1,000 

รวมั1ัโครงการ 124,000 123,000 123,000 1,000 
 

รวมท ้งสิ้น 400,000 3,98910 398,910 1,090 

6.ัยุทธศาสตร์การพ ฒนาเมืองน่าอยู่ 

ัััั6.1ัแผนงานเคหะและชุมชน 

- - - - - - - - 

    6.2ัแผนงานเคหะและชุมชน 

1 การพัฒนา
เมืองน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
พร้อมฝาปดิ หมู่ที่ 
3 บ้านโนนสังข ์

กองช่าง 268,000 246,000 246,000 22,000 

2 การพัฒนา
เมืองน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
พร้อมฝาปดิ หมู่ที่ 
4 บ้านยางค า 

กองช่าง 300,000 283,500 283,500 16,500 

3 การพัฒนา
เมืองน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
พร้อมฝาปดิ หมู่ที่ 
7 บ้านดินด า 

กองช่าง 265,000 239,000 239,000 26,000 

รวมั3ัโครงการ 833,000 768,500 768,500 64,500 
 

รวมท ้งสิ้นั3ัโครงการ 833,000 768,500 785,000 64,500 

ัััั6.3ัแผนงานเคหะและชุมชน 
- - - - - - - - 

ัััั6.4ัแผนงานเคหะและชุมชน 

- - - - - - - - 

ัััั6.5ัแผนงานเคหะและชุมชน 

- - - - - - - - 
 

/ล าดับที่... 
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ล าด บ 
ที ่

 
ยุทธศาสตร ์

 
โครงการ 

 

แหล่งที่มา
งบประมา

ณ 

งบตาม 
ข้อบ ญญ ติั 
(บาท) 

 

ลงนาม 
ส ญญา 

 

(เบิกจ่าย) 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

บ ญชีครภุ ณฑ ์
1.ัครุภ ณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

1 ครุภณัฑ์พาหนะ
และขนส่ง 

ซื้อรถพยาบาล
ฉุกเฉิน (รถกะบะ) 

ส านักปลดั 980,000 980,000 980,000 0.00 

รวมั1ัรายการ 980,000 980,000 980,000 0.00 
2.ัครุภ ณฑ์ส าน กงาน 

2 ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

ค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 

ส านักปลดั 47,000 45,100 45,100 19,000 

รวมั1ัรายการ 47,000 45,100 45,100 19,000 
3 ครุภณัฑ์ก่อสร้าง ค่าจัดซื้อเครื่องอัด

อากาศ 
ส านักปลดั 55,000 54,000 54,000 1,000 

รวมั1ัรายการ 55,000 54,000 54,000 1,000 
4 ครุภณัฑ์โรงงาน ค่าจัดซื้อเครื่อง

เติมลมยาง
อัตโนมัต ิ

ส านักปลดั 25,000 24,000 24,000 1,000 

รวมั1ัรายการ 25,000 24,000 24,000 1,000 
 

รวมท ้งสิ้นั4ัรายการ 1,107,000 1,103,100 1,103,100 21,000 
สรุปผลการด าเนินงานรอบั6ัเดือน 15,638,920 16,325,710   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ล ำดับ หน่วยงำน
ที่ รับผิดชอบ ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

หลัก
1 โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพือ่พฒันา เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยใน "โครงการอบรมและศึกษาดูงาน 90,000 อบต. กอง

สวัสดิการศักยภาพผู้สูงอายตุ าบลหนองบ่อ เพือ่พฒันาศักยภาพผู้สูงอายตุ าบลหนองบ่อ" หนองบ่อ
และ

สวัสดิการฯ

ต่างจงัหวัด

2 โครงการอบรมพฒันาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยใน "โครงการอบรมพฒันาคุณภาพ 65,000 อบต. 
หนองบ่อ

กอง
สวัสดิการต าบลหนองบ่อ ชีวิตผู้สูงอายตุ าบลหนองบ่อ สวัสดิการฯ

๓ โครงการฝึกอบรม/ฝึกอาชีพของโรงเรียน เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยใน "โครงการฝึกอบรม/ฝึกอาชีพ 45,000 อาคารฝึก กอง
สวัสดิการผู้สูงอายตุ าบลหนองบ่อ ของโรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลหนองบ่อ" อบรมอาชีพ สวัสดิการฯ

อบต.หนองบอ่

รวม 3 โครงกำร 200,000

แบบ ผด. 02
บญัชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอ่

1. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
   1.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจำกโครงกำรโครงกำร งบประมำณ

สถำนที่
ด ำเนินกำร

7



ล ำดับ หน่วยงำน
ที่ รับผิดชอบ ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

หลัก

๑ โครงการปรับปรุงศาลาทีป่ระชุมประจ า เพือ่จา่ยเป็นค่าปรับปรุงศาลาทีป่ระชุมประจ าหมู่บ้าน 124,000 หมู่ที ่12 กองช่าง

ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที ่12 หมู่ที ่12 บ้านหนองบ่อน้อย ขนาดกว้าง 12.00 เมตร
บ้านหนองบ่อน้อย ยาว 14.50 เมตร สูงประมาณ 3.10 เมตร โดยกอ่อฐิ

ฉาบปูนผนัง พร้อมติดต้ังโครงเหล็กตาขา่ย
 

รวม 1 โครงกำร 124,000

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอ่

1. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
   1.2 แผนงำนเคหะและชุมชน

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจำกโครงกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด. 02

งบประมำณ
สถำนที่

ด ำเนินกำร

บญัชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ



ล ำดับ หน่วยงำน
ที่ รับผิดชอบ ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

หลัก

1 สนับสนุนการสร้างหลักประกนัรายได้ เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยส าหรับสนับสนุนการสร้าง 7,416,000 หมู่ที ่1-12 กอง
ให้แกผู้่สูงอายุ หลักประกนัรายได้ให้แกผู้่สูงอายใุนเขตองค์การบริหาร สวัสดิการ

ส่วนต าบลหนองบ่อ สังคม

2 สนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แกผู้่พกิาร เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยส าหรับสนับสนุนสวัสดิการ 3,580,800 หมู่ที ่1-12 กองสวัสดิการ

หรือทุพลภาพ ทางสังคมให้แกผู้่พกิารหรือทุพพลภาพ สังคม

3 สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยสนับสนุนการสงเคราะห์ 84,000 หมู่ที ่1-12 กองสวัสดิการ

เบีย้ยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ สังคม

4 สนับสนุนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการ เพือ่จา่ยเป็นเงินเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 20,000 หมู่ที ่8 กอง

ชุมชน ต าบลหนองบ่อ บ้าน สวัสดิการ
สังคม หมากเฟอืง สังคม

รวม 4  โครงกำร ########

1. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
   1.3 แผนงำนงบกลำง

โครงกำร

แบบ ผด. 02

9

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บญัชีโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอ่

รำยละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจำกโครงกำร งบประมำณ
สถำนที่

ด ำเนินกำร



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

1 โครงการจดังานแขง่ขนักฬีาต้านยาเสพติด เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยใน "โครงการจดังานแขง่ขนักฬีา 130,000 ร.ร.หนองบ่อ กอง
ต าบลหนองบ่อ ต้านยาเสพติดต าบลหนองบ่อ. ประจ าปี 2564 วิทยานุกลู การศึกษาฯ

2 จดัซ้ือวัสดุและอปุกรณ์กฬีา เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุและอปุกรณ์กฬีา 60,000 อบต. กอง

หนองบ่อ การศึกษาฯ

รวม 2 โครงกำร 190,000

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด. 02

บญัชีโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอ่

   1.4  แผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรมและนันทนำกำร 
1. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหาร เพือ่จา่ยเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จา่ยส าหรับการบริหาร 698,910 ศูนยพ์ฒันา
สถานศึกษา (ค่าจดัการเรียนการสอน) สถานศึกษาเป็นค่าจดัการเรียนการสอน (รายหัว) ให้กบั เด็กเล็ก

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทีจ่ดัต้ังขึ้นเองและรับถา่ยโอน 
จ านวน 3 แห่ง

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหาร เพือ่จา่ยเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จา่ยส าหรับการบริหารสถาน 445,900 โรงเรียนและ กอง
สถานศึกษา (ค่าอากหารกลางวัน) ศึกษาเป็นค่าอาหารกลางวัน ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ศูนยพ์ฒันา การศึกษาฯ

ที ่อปท. จดัต้ังขึ้นเองและรับถา่ยโอน จ านวน 3 แห่ง เด็กเล็ก
3 โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาติ เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยใน "โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาติ" 50,000 ศูนยพ์ฒันา กอง

ประจ าปี 2563 ของค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ เด็กเล็กจ านวน การศึกษาฯ
3 แห่ง

4 จดัหาอาหารเสริม (นม) เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัหาอาหารเสริม (นม) ให้กบัศูนยพ์ฒันา 174,380 ศูนยพ์ฒันา กอง
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เด็กเล็ก เด็กเล็กใน การศึกษาฯ

บ้านหนองบ่อ
5 จดัหาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัหาอาหารเสริม (นม) ให้กบัโรงเรียน 712,830 โรงเรียนใน กอง

และโรงเรียนสังกดัส านักงานคณะกรรมการ ต าบล การศึกษาฯ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.) หนองบ่อ

2563 พ.ศ. 2564

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564
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แบบ ผด. 02
บญัชีโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอ่
1. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
   1.6  แผนงำนกำรศึกษำ

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค.พ.ย. ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
6 สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ 1,488,000 โรงเรียนใน กอง

โรงเรียนสังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ต าบล การศึกษาฯ
(สพฐ) โรงเรียนบ้านหนองบ่อ ส าหรับเด็กอนุบาลและนักเรียน หนองบ่อ
ป 1 - ป.6 ดังนี้
1. อดุหนุนโรงเรียนบ้านหนองบ่อ จ านวน 492,000 บาท 
2. อดุหนุนโรงเรียนบ้านดงดู่งาม จ านวน 308,000 บาท
3. อดุหนุนโรงเรียนบ้านนากงุยางค า จ านวน 248,000 บาท
4. อดุหนุนโรงเรียนบ้านดินด าหมากเฟอืง จ านวน 
  440,000 บาท

6 โครงการสนับสนุนด้านการศึกษาต่าง ๆ เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนโรงเรียนในพืน้ทีต่ าบลหนองบ่อ 80,000 โรงเรียนใน
ในการด าเนินงานจดัหาส่ือการเรียนการสอน ดังนี้ ต าบล
เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนด้านการศึกษาต่างๆ ของโรงเรียน หนองบ่อ
ประถมศึกษาในต าบลหนองบ่อ
 - อดุหนุนโรงเรียนบ้านหนองบ่อ  20,000  บาท)
 - อดุหนุนโรงเรียนบ้านดงดู่งาม  ๒0,000  บาท)
 - อดุหนุนโรงเรียนบ้านากงุยางค า (20,000 บาท)
 - อดุหนุนโรงเรียนบ้านดินด าหมากเฟอืง (๒๐,000 บาท)

7 โครงการชมรม To Be Number One เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนโรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกลูในการ 30,000 โรงเรียน
ด าเนินงานตาม "โครงการชมรม To Be Number One" หนองบ่อ

วิทยานุกลู
รวม 7 โครงกำร 1,598,000

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอ่

1. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์

งบประมำณ
พ.ศ. 2563

   1.6  แผนงำนกำรศึกษำ 
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พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02
บญัชีโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

โครงกำร/กิจกรรม



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

1 ส่งเสริมสนับสนุนงานบุญประเพณีท้องถิ่น เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนให้แกค่ณะกรรมการหมู่บ้าน 203,000 หมู่ที ่1-12 กอง
หมู่ที ่1 - 12 ตาม "โครงการจดังานบุญประเพณีท้องถิ่น" การศึกษาฯ

2 ส่งเสริมสนับสนุนงานบุญประเพณีท้องถิ่น เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนให้แกค่ณะกรรมการหมู่บ้าน 18,000 หมู่ที ่4 กอง
ตาม "โครงการจดังานบุญประเพณีสรงน้ า หมู่ที ่4 ตามโครงการสนับสนุนงานบุญประเพณีสรงน้ า บ้านยางค า การศึกษาฯ
ภูถ้ าพระ" ภูถ้ าพระ และภูถ้ าพระ

3 อดุหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลหนองบ่อ เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนให้แกส่ภาวัฒนธรรมต าบล 30,000 สภาวัฒนธรรม กอง
หนองบ่อ ต าบลหนองบ่อการศึกษาฯ

โครงการจดังานวันลอยกระทง เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงาน "โครงการจดังาน 20,000 หนองแวง กอง
วันลอยกระทง ประจ าปี 2563" การศึกษาฯ

รวม 5 โครงกำร 271,000

บญัชีโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอ่

2. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเทีย่ว
   2.1 แผนงำนกำรศำสนำวฒัธรรมและนันทนำกำร

แบบ ผด. 02

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

13



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค.พ.ย. ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกยีรติ เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยใน "โครงการปลูกต้นไม้เพือ่เฉลิม 20,000 พืน้ทีต่ าบล ส านักปลัด
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี พระเกยีรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจา้อยู่หัว และสมเด็จ
เจา้อยู่หัว และสมเด็จพระนางเจา้สุทิดา พระนางเจา้สุทิดาพชัรสุธาพมิลลักษณ พระบรมราชินี
พชัรสุธาพมิลลักษณ พระบรมราชินี หนองบ่อ อบต.

รวม 1 โครงกำร 20,000 - -

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอ่

    2.2  แผนงำนกำรเกษตร

โครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ. 2564

2. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำและส่งเสรริมกำรท่องเทีย่ว

งบประมำณ

บญัชีโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แบบ ผด. 02

พ.ศ. 2563

14



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค.พ.ย. ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

1 โครงการรณรงค์และป้องกนัโรค เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยตาม "โครงการรณรงค์และป้องกนั 110,000 พืน้ทีต่ าบล ส านักปลัด

ไขเ้ลือดออก โรคไขเ้ลือดออก" ส าหรับเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง หนองบ่อ อบต.
และเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์ รวมถงึค่าใช้จา่ยอื่น
ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวขอ้ง 

2 โครงการรณรงค์และป้องกนัโรคพษิสนัขบ้า เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยตาม "โครงการรณรงค์และป้องกนั 10,000 พืน้ทีต่ าบล ส านักปลัด

โรคพษิสุนัขบ้า" ส าหรับเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ หนองบ่อ อบต.
เคร่ืองด่ืม ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์รวมถงึค่าใช้จา่ยอื่น
ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวขอ้ง 

3 โครงการรณรงค์ป้องกนัโรคเอดส์ เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยตาม "โครงการรณรงค์ป้องกนั 10,000 พืน้ทีต่ าบล ส านักปลัด
โรคเอดส์" ส าหรับเป็นค่าใช้จา่ยต่างๆ ในการด าเนินงาน หนองบ่อ อบต.
ตามโครงการ

๔ อดุหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า 50,000 หมู่ที ่๖ ส านักปลัด
หมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที ่๖ หมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที ่๖ ส าหรับสนับสนุนค่าใช้จา่ย บ้านโพนงาม อบต.

ในการด าเนินงาน ตาม "โครงการ พฒันาเครือขา่ยและ
ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม) ต าบลหนองบ่อ  

บญัชีโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอ่

4. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวติ

แบบ ผด. 02

    4.1 แผนงำนสำธำรณสุข

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

๕ อดุหนุนโครงการพระราชด าริด้าน เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนส าหรับการขบัเคล่ือนโครงการ 240,000 ๑๒ หมู่บ้าน ส านักปลัด

สาธารณสุข หมู่ที ่๑ - ๑๒ พระราชด าริด้านสาธารณสุข ในกจิกรรมต่างๆ ในการ ในต าบล อบต.

ด านินงานตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

หมู่ที ่๑ - ๑๒ หนองบ่อ

6 สมทบกองทุนหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ เพือ่จา่ยเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกนัสุขภาพ 95,000 กองทุน ส านักปลัด
(สปสช.) แห่งชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สป.สช. อบต.

รวม 6 โครงกำร 515,000

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอ่

4. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวติ
    4.1 แผนงำนสำธำรณสุข

แบบ ผด. 02

บญัชีโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564
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โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
1 โครงการจดัท าแผนทีภ่าษีและทะเบียน เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานตาม "โครงการ 200,000 พืน้ทีต่ าบล กองคลัง

ทรัพยสิ์น ระยะทีส่าม ปรับปรุงแผนทีภ่าษี และทะเบียนทรัพยสิ์น ระยะที ่3" หนองบ่อ
 เป็นค่าจา้งเหมาส ารวจภาคสนามต่อเนื่อง

2 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพฒันา เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานโครงการอบรม 16,000 อบต. ส านักปลัด
ศักยภาพบุคลากรเพือ่เพิม่ประสิทธิผล หลักสูตร "การพฒันาศักยภาพบุคลากรเพือ่เพิม่ประสิทธิผล หนองบ่อ อบต.
ในการปฏิบัติงาน" ประจ าปีงบประมาณ ในการปฏิบัติงาน"  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2564

3 จดัหาวัสดุส านักงาน เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัหาวัสดุส านักงานต่างๆ ทีจ่ าเป็นต้องใช้งาน 30,000 อบต. ทุก
เช่น เกา้อี้ หมึก กระดาษ ดินสอ ปากกา กาว ธงชาติ แฟม้ หนองบ่อ ส่วนราชการ
ส่ิงพมิพท์ีไ่ด้จากการซ้ือหรือการจา้งพมิพ ์น้ าด่ืมส าหรับ
บริการในส านักงาน ฯลฯ

4 อดุหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสังข์ 26,000 อบต. ส านักปลัด

(อดุหนุนองค์การบริหารส่วนต าบล ในการ ด าเนินงานตาม "โครงการศูนยป์ฏิบัติการร่วมในการ หนองสังข์ อบต.
หนองสังข์) ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพือ่ด าเนินงานศูนยป์ฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ
 ประจ าปีงบประมาณ 2564"

รวม 4 โครงกำร 272,000

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02
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บญัชีโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอ่
5. ยทุธศำสตร์กำรปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภำพ กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
   5.1  แผนงำนบริหำรทัว่ไป

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

1 โครงการประชุมประชาคมจดัท า/ทบทวน เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน 30,000 หมู่ที ่1 - 12 ส านักปลัด
แผนพฒันาท้องถิ่น จดัท า/ทบทวนแผนพฒันาท้องถิ่น เช่น ค่าใช้จา่ยในพธิี ต าบล อบต.

เปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ หนองบ่อ

อปุกรณ์ ค่าป้ายและค่าใช้จา่ยอื่นทีจ่ าเป็น ฯลฯ

รวม 1 โครงกำร 30,000

5. ยทุธศำสตร์กำรปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภำพ กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

บญัชีโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แบบ ผด. 02

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอ่

   5.2  แผนงำนบริหำรทัว่ไป

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ พ.ศ. 2563
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พ.ศ. 2564



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
1 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 217,000 หมู่ที ่1 กองช่าง

หมู่ที ่1  บ้านหนองบ่อ ดอนผีน้อย - คลองชลประทาน (ต่อจากโครงการเดิม) ขนาด บา้นหนองบอ่

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
หรือมีพืน้ทีผิ่วจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 400
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทัง้สองขา้ง ๆ ละ
0.00 - 0.50 เมตร หรือเป็นไปตามสภาพของถนนพร้อม
ปรับเกล่ียโดยเรียบและท าการปรับเกรดผิวจราจรให้เป็นไป
แปลนของกรมการปกครอง ท 1 - 01

2 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน 217,000 หมู่ที ่5 กองช่าง
หมู่ที ่5 บ้าดงขวาง นางศิริพร เทือกขนัตี ไปบ้านนายแปว หารธงไชย (ต่อจาก บ้านดงขวาง

โครงการเดิม) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพืน้ทีผิ่วจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางทัง้สองขา้ง ๆ ละ 0.00 - 0.50 เมตร  หรือเป็นไป
ตามสภาพของถนน พร้อมปรับเกล่ียโดยเรียบและท าการ
ปรับเกรดผิวจราจรให้เรียบกอ่นด าเนินการกอ่สร้างพร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย รายละเอยีดให้เป็นไป
แปลนของกรมการปกครอง ท 1 - 01

แบบ ผด. 02

โครงกำร/กิจกรรม

บญัชีโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
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แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอ่

6. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำเมืองน่ำอยู่

งบประมำณ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

   6.1  แผนงำนเคหะและชุมชน



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
3 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้าน 217,000 หมู่ที ่9 กองช่าง

หมู่ที ่9  บ้านดงบัง นายวิรัตน์ ประทุมโสม ไปทางหมู่บ้านหนองไผ่สวน (ต่อจาก บ้านดงบัง
ถนนคอนกรีตเดิม)  ขนาดกว้าง กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 100
 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพืน้ทีผิ่วจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง ทัง้สองขา้ง ๆ ละ 0.00 - 0.50 เมตร หรือเป็นไป
ตามสภาพของถนนพร้อมปรับเกล่ียโดยเรียบและท าการ
ปรับเกรดผิวจราจรเดิมให้รียบกอ่นด าเนินการกอ่สร้างพร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย รายละเอยีดให้เป้นไป
ตามแปลนของกรมการปกครอง ท 1 - 01

4 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขา้งดอน 217,000 หมู่ที ่10
หมู่ที ่10 บ้านนากงุ ปูต่า-คลองชลประทาน (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม) ขนาดกว้าง บ้านนากงุ

4.00 เมตร  ยาว 100 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ทีผิ่วจราจรคอนกรีตสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทัง้สองขา้งๆ ละ 0.00 - 0.50 เมตร 
หรือเป็นไปตามสภาพของถนนพร้อมปรับเกล่ียโดยเรียบและ
ท าการปรับเกรดผิวจราจรเดิมให้เรียบกอ่นด าเนินการกอ่สร้าง
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย รายละเอยีดให้
เป็นไปตามแปลนของกรมการปกครอง ท 1 - 01

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอ่

6. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำเมืองน่ำอยู่
   6.1  แผนงำนเคหะและชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ

แบบ ผด. 02
บญัชีโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
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พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
5 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน 217,000 หมู่ที ่9 กองช่าง

หมู่ที ่11  บ้านโพนดู่ นายสมพร นามบุตรดี ถงึทีดิ่น นายพอดี ธนะค าดี ขนาดกว้าง บ้านดงบัง
4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ทีผิ่วจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทัง้สองขา้งๆ ละ 0.00 - 0.50 เมตร 
หรือเป็นไปตามสภาพของถนนพร้อมปรับเกล่ียโดยเรียบและ
ท าการปรับเกรดผิวจราจรเดิมให้เรียบกอ่นด าเนินการกอ่สร้าง
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย รายละเอยีดให้เป็นไป
ตามแปลนของกรมการปกครอง ท 1 - 01

6 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน 217,000 หมู่ที ่6 กองช่าง
หมู่ที ่6 บ้านโพนงาม นายอนันต์ พลราชม ถงึบ้านนายเสรี สีเสนาะ หมู่ที ่6 บ้านโพนงาม

บ้านโพนงาม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพืน้ทีผิ่วจราจรคอนกรีตสริมเหล็ก
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทัง้สองขา้งๆ ละ 0.00 - 0.50 เมตร 
หรือเป็นไปตามสภาพของถนนพร้อมปรับเกล่ียโดยเรียบและ
ท าการปรับเกรดผิวจราจรเดิมให้เรียบกอ่นด าเนินการกอ่สร้าง
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย รายละเอยีดให้
เป็นไปตามแปลนของกรมการปกครอง ท 1 - 01

แบบ ผด. 02
บญัชีโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอ่
6. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำเมืองน่ำอยู่
   6.1  แผนงำนเคหะและชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

1 อดุหนุนการไฟฟา้ส่วนภูมิภาคสาขานาแก เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนการไฟฟา้ส่วนภูมิภาคสาขานาแก 122,400 กองช่าง
ตามโครงการขยายไฟฟา้ส่องสว่างรอบ ส าหรับเป็นค่าขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ หมู่ที ่8 
หมู่บ้าน หมู่ที ่8 บ้านหมากเฟอืง บ้านหมากเฟอืง

รวม 3  โครงกำร 122,400

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
1 อดุหนุนการไฟฟา้ส่วนภูมิภาคสาขานาแก เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนการไฟฟา้ส่วนภูมิภาคสาขานาแก 214,200 หมู่ที ่7 กองช่าง

ส าหรับเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟา้ บ้านดินด า หมู่ที ่7  บ้านดินด า
ตามโครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า บ้านดินด า หมู่ที ่7

รวม 1 โครงกำร 214,200

พ.ศ. 2563

6. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำเมืองน่ำอยู่
   6.3 แผนงำนเคหะและชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02
บญัชีโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอ่

6. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำเมืองน่ำอยู่

   6.3  แผนงำนเคหะและชุมชน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอ่

บญัชีโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
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ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
1 โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน จ านวน 1 แห่ง 325,000 หมู่ที ่3 กองช่าง

หมู่ที ่3 บ้านโนนสังข์ โดยกอ่สร้างโครงสร้างหอถงัเหล็กขนาด 3.60 เมตร บ้านโนนสังข์
ยาว 3.60 เมตร สูง 11.45 เมตร และถงัไฟเบอร์กลาส 
ปริมาตรความจไุม่น้อยกว่าใบละ 2.5 ลูกบาศกเ์มตร จ านวน 
4 ใบ พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย

รวม 1 โครงกำร - 325,000 - -

ล ำดับ สถำนที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
1 โครงการจดุตรวจป้องกนัและลดอบุัติเหตุ เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยใน "โครงการจดุตรวจป้องกนัและลด 50,000 จดุบริการ ส านักปลัด

บนท้องถนนช่วงเทศกาล อบุัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาล" ส าหรับเป็นค่าตอบแทน ประชาชน อบต.
หรือเบีย้เล้ียงให้กบัสมาชิก อปพร. ทีป่ฏิบัติหน้าทีต่ามค าส่ัง ต าบล
ผู้อ านวยการศูนยอ์าสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนองค์การ หนองบ่อ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอ่

แบบ ผด. 02

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอ่
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โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2561

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563
บญัชีโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

6. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำเมืองน่ำอยู่
   6.4 แผนงำนเคหะและชุมชน

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

6. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำเมืองน่ำอยู่
   6.5   แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

พ.ศ. 2562

บญัชีโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02



บริหารส่วนต าบลหนองบ่อทีต้ั่งจดุบริการประชาชนในการลด
อบุัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาล

2 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพอาสาสมัคร เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยใน "โครงการเพิม่ประสิทธิภาพอาสา 50,000 อบต. ส านักปลัด
ป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน สมัครป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน" หนองบ่อ อบต.

 
รวม 2 โครงกำร 100,000

########

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

1 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองอา่นบัตรแบบอเนกประสงค์ เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองอา่นบัตรแบบอเนกประสงค์ 700 อบต. กองคลัง
(Smart Card Reader) (Smart Card Reader) จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะ

พืน้ฐานตามเกณฑ์ราคากลางและและคุณลักษณะพืน้ฐาน หนองบ่อ
คอมพวิเตอร์ 

2 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองอา่นบัตรแบบอเนกประสงค์ เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองอา่นบัตรแบบอเนกประสงค์ 700 อบต. กองคลัง
(Smart Card Reader) (Smart Card Reader) จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะ หนองบ่อ

พืน้ฐานตามเกณฑ์ราคากลางและและคุณลักษณะพืน้ฐาน

แบบ ผด. 02/1

พ.ศ. 2562
     1.  แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป

รวมทัง้สิ้น   53    โครงกำร

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2561

27

บญัชีครุภัณฑ์/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอ่



คอมพวิเตอร์ 

3 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก พร้อมติดต้ัง เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉดีหมึก พร้อมติดต้ัง 4,300 อบต. ส านักปลัด
ถงัหมึกพมิพ ์(Ink Tank Printer) ถงัหมึกพมิพ ์(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง โดยมี หนองบ่อ อบต.

คุณลักษณะพืน้ฐานตามเกณฑ์ราคากลางและและคุณลักษณะ
พืน้ฐานคอมพวิเตอร์ 

รวม 3  รำยกำร 5,700

ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
1 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต๊บุก๊ ส าหรับงาน เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุก๊ ส าหรับงาน 22,000 อบต. กองช่าง

ประมวลผล ประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐานตาม หนองบ่อ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์

2 ค่าจดัซ้ือกล้องระดับ เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือกล้องระดับ จ านวน 1 ชุด ขนาดก าลัง 34,000
ขยาย 30 เท่า

รวม 2 รำยกำร 56,000
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แบบ ผด. 02/1
บญัชีครุภัณฑ์/งบประมำณ

แบบ ผด. 02/1

พ.ศ. 2563
2.  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562

บญัชีครุภัณฑ์/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอ่



ล ำดับ รำยละเอียดของโครงกำร/ สถำนที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
1 ค่าจดัซ้ือรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคล่ือน เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขบัเคล่ือน 4 ล้อ 571,000 อบต. ส านักปลัด

4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า จ านวน 1 คัน หนองบ่อ อบต.
รวม 1 รำยกำร 571,000

632,700
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3.  แผนงำนกำรเกษตร

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอ่

รวมทัง้สิ้น  6  รำยกำร



ก.ย.

 



ก.ย.



ก.ย.



ก.ย.



ก.ย.





ก.ย.





 



 

ก.ย.



ก.ย.



ก.ย.



ก.ย.



ก.ย.



ก.ย.



ก.ย.

ก.ย.
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