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ค ำน ำ 
 

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย  จัดท า 
ข้ึนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548   
มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย  ประจ าปีงบประมาณ 2563 

  แผนการด าเนินงานดังกล่าว  จึงเป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน โครงการ กิจกรรม              
ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหมากฝ้าย โดยจ าแนกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่ก าหนดไว้  เพื่อให้
ทราบกิจกรรมการพัฒนาที่แสดงเป้าหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณที่ชัดเจน ตลอดจนกรอบ
ระยะเวลาการด าเนินงานตามภารกิจให้แล้วเสร็จในรอบปีงบประมาณ   เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง 

 ดังนั้น  แผนการด าเนินงานจึงเปน็เครือ่งมอืส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารทอ้งถ่ิน เพื่อ
ควบคุมการด าเนินงานในเขตพื้นที่ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้วย  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปี 2563     
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝา้ย  จะเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน  การปฏิบัติงาน และติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาของคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ต่อไป 
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ส่วนท่ี  1 
บทน ำ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒5
๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖ด ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท าแผนพัฒนา และแผนการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งเป็นการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติรวมทั้งวางแนวทางให้การปฏิบัติบรรลุ
วัตถุประสงค์ตาม โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ประจ าปีงบประมาณนั้น ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ 
ของแผนงาน โครงการในแผนการ ด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิน้ปีงบประมาณมีความสะดวกมากข้ึน
อีกด้วย 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน  
  1. แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณนั้นเพื่อให้
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน       
ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ           
ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน  
  ๒ แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  
  ๓. แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการในพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยโครงการ/กิจกรรการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมีที่มาจาก 
   ๓.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 
   ๓.๒ โครงการ กิจกรรม การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีเ่กิดจากการจ่ายขาดเงิน
สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรอืงบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ทีด่ าเนินการตามโครงการพฒันาท้องถ่ิน 
   ๓.๓ โครงการ/กิจกรรมการพฒันาที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการเองโดยไม่ใช้ 
   ๓.๔ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือ 
งบประมาณหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ส าหรับองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ให้
รวบรวมข้อมูลโครงการกิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะ
การด าเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบ
เกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   ๓.๕ โครงการ/กิจกรรมการพฒันาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพจิารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นที่ 
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๑.๓ ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๙๘ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ ได้ก าหนดให้จัดท าแผนการด าเนินงานตามข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗      
ว่าการจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้โดยมีข้ันตอนด าเนินการดังนี้  
  ๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการ ในพื้นที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
  ๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถ่ินประกาศ
เป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถ่ินทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
  ๓. แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
ปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถ่ิน 
 
กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนเพ่ิมเติม 
  ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้จัดท าแผนการด าเนินงานแล้วหากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินมีการจัดต้ังงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงานโครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ ส่วนกลางส่วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณ
เพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงานโครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อื่นๆ (โดยให้จัดท าเป็นแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑,๒,๓,๔......) 
  ร่างแผนการด าเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 
1.๔ ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
  1. ท าให้การด าเนินงานแผนงานโครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 
  ๒. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
  ๓. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๔. ทราบถึงจ านวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
  ๕. สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลต าบลหนองน้อย 
  ๖. สามารถน าแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่างๆตาม 
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ได้อย่างถูกต้อง 
 
 
 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 อบต.หนองหมากฝ้าย 
 
 
 หน้า 3 
 

 
 
 
 
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำร 
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น      
 
 
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำร  
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำร     
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น  
 
 
 
 
 
 
 
ผู้บริหำรท้องถิ่น    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมแผนงำน/โครงกำร  

จัดท ำแผนกำรด ำเนนิงำน 

เสนอร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 

พิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 

เสนอร่ำงฯต่อผูบ้ริหำรท้องถิน่ 

ผูบ้ริหำรทอ้งถิ่นใหค้วำมเห็นชอบ 

ประกำศใช้ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงำนอ่ืน 

ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 อบต.หนองหมากฝ้าย 
 
 
 หน้า 4 
 

ส่วนท่ี ๒ 
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 

 
  องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/
งบประมาณโดยน าเสนอ ดังนี้ 

  ๒.๑ บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑) 
  แบบ ผด. ๐๑ เป็นแบบบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่ด าเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อย
ละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ 
  การจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด. ๐๑ นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร ์แผนงาน ให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ ลงรายการของจ านวนโครงการที่ด าเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ และ
การคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงาน
แล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย 
  การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด 
และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (๑๐๐) 

  ๒.๒ บญัชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. o๒) 
  แบบ ผด.๐๒ เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่
ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีล าดับที่โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจากโครงการ/งบประมาณ 
(บาท) /สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไป
สิ้นสุดเตือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 

  ๒.๓ บญัชีจ านวนครุภัณฑร์ุภัณฑส์ าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตมโครงการการพฒันาทอ้งถ่ิน (แบบ ผด.๐2 /๑) 
  ผด.๐๒/๑ เป็นแบบจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถ่ินประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีล าดับที่/โครงการ/รายละเอียด
ครุภัณฑ์งบประมาณ(บาท)/สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลักปีงบประมาณและเดือนโดยเริ่ม 
จากเตือนตลุาคมของปีหนึง่ไปสิ้นสุดเตือนกันยายนอีกปหีนึ่ง 



แบบ ผด.01

จ ำนวนโครงกำร
ที่ด ำเนินกำร

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงกำร

ทั้งหมด

จ ำนวน
งบประมำณ

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมำณ

ทั้งหมด

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 17 17.71 3,251,000                    18.86 กองช่าง
17 17.71 3,251,000                    18.86

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 1.04 15,000 0.09 ส านักงานปลัด
2.2 แผนงานงานรักษาความสงบ 5 5.21 410,000 2.38 ส านักงานปลัด
2.3 แผนงานการศึกษา 5 5.21 52,000 0.30 กองการศึกษาฯ
2.4 แผนงานสาธารณสุข 7 7.29 245,000 1.42 ส านักงานปลัด
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 4 4.17 235,000 1.36 ส านักงานปลัด
2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7 7.29 370,000 2.15 ส านักงานปลัด
2.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 28 29.17 1,215,000 7.05 ส านักงานปลัด/กองคลัง

2.8 แผนงานงบกลาง 4 4.17 9,752,000 56.57 ส านักงานปลัด
61 63.54 12,294,000 71.32

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 2 2.08 200,000 1.16 ส านักงานปลัด
3.2 แผนงานการเกษตร 5 5.21 202,000 1.17 ส านักงานปลัด

7 7.29 402,000 2.33

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕63

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองหมำกฝ้ำย อ ำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว

ยทุธศำสตร์
แผนงำน

ยทุธศำสตร์ที่ 3 ทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดลอ้ม

รวม

                                         สว่นที่ ๒

ยทุธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

ยทุธศำสตร์ที่ 2 สง่เสริมคุณภำพชีวิต กำรจัดระเบียบชุมชน
และกำรรักษำควำมสงบ

รวม

รวม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 5



แบบ ผด.01

จ ำนวนโครงกำร
ที่ด ำเนินกำร

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงกำร

ทั้งหมด

จ ำนวน
งบประมำณ

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมำณ

ทั้งหมด

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕63

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองหมำกฝ้ำย อ ำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว

ยทุธศำสตร์
แผนงำน

                                         สว่นที่ ๒

4.1 แผนงานการเกษตร 1 1.04 90,000 0.52 ส านักงานปลัด
1 1.04 90,000 0.52

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 9 9.38 1,020,000 5.92 ส านักงานปลัด/กองคลัง

5.2 แผนงานงบกลาง 1 1.04 181,478 1.05 ส านักงานปลัด
รวม 10 10.42 1,201,478 6.97

รวมทั้งสิน้ 96 100.00 17,238,478 100.00

ยทุธศำสตร์ที่  5  กำรบริหำรจัดกำร

ยทุธศำสตร์ที่ 4 กำรสง่เสริมกำรเกษตร

รวม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 6



ยทุธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

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
จากถนนใหญ่ ถึงบา้น น.ส. ชฎา
พร ปราบรัตน์ หมูท่ี่ 1 บา้นคลองคันโท (คุ้ม
คลองตาลุง)

กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา
 01.5 เมตร พร้อมไหล่ทางเฉล่ีย 
0.50 เมตร

499,000 หมูท่ี่ 1 บา้นคลองคันโท
 (คุ้มคลองตาลุง) ต าบล

หนองหมากฝ้าย

กองช่าง

2 โครงการจัดซ้ือโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ พร้อมติดต้ังต่อจากเดิม ถึง 
ทางเข้าหมูบ่า้น หมูท่ี่ 2 บา้นโคกสว่าง

จัดซ้ือโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
 พร้อมติดต้ังต่อ
จากเดิม ถึง ทางเข้า หมูบ่า้น หมูท่ี่ 2
 บา้นโคกสว่าง
จ านวน 6 ต้น

270,000 หมูท่ี่  2 บา้นโคกสว่าง
ต าบลหนองหมากฝ้าย

กองช่าง

3 โครงการติดต้ังถังแรงดันน้ าพร้อมอปุกรณ์ 
(ถนนโค้ง) หมูท่ี่ 3 บา้นใหมศ่รีจ าปา

จัดซ้ือถังแรงดันลม ขนาด 1,000 
ลิตร พร้อมอปุกรณ์ติด

ต้ัง หมูท่ี่ 3 บา้นใหมศ่รีจ าปา

80,000 หมูท่ี่ 3 บา้นใหมศ่รี
จ าปาต าบลหนองหมาก

ฝ้าย

กองช่าง

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเสริมลูกรัง
ซอยบา้นนายจันทร์ วรวงศ์
หมูท่ี่ 3 บา้นใหมศ่รีจ าปา

กว้าง 3 เมตร ยาว 475 เมตร 87,000 หมูท่ี่ 3 บา้นใหมศ่รี
จ าปาต าบลหนองหมาก

ฝ้าย

กองช่าง

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเสริมลูกรัง
 จากนานายบญุจันทร์ แสงรุจีย์ ถึงนานาง
มะลิ ถาวรสาลี หมูท่ี่ 4 บา้นท่าช้าง

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 800 เมตร 182,000 หมูท่ี่ 4 บา้นท่าช้าง 
ต าบลหนองหมากฝ้าย

กองช่าง

แบบ ผด.02 

รำยละเอียดของโครงกำรที่เกิดข้ึน
จำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลกั

                   บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

พ.ศ.๒๕62สถำนที่
ด ำเนินกำร

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63
องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองหมำกฝ้ำย   อ ำเภอวัฒนำนคร   จังหวัดสระแก้ว

พ.ศ. ๒๕63

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 7



แบบ ผด.02                    บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองหมำกฝ้ำย   อ ำเภอวัฒนำนคร   จังหวัดสระแก้ว
ยทุธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

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 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร
สายหนองตากลาง หมูท่ี่ 5 บา้น
หนองหมากฝ้าย

กว้าง 4 เมตร และ 5 เมตร ยาวรวม
 4,800 เมตร

433,000 หมูท่ี่ 5 บา้น
หนองหมากฝ้ายต าบล

หนองหมากฝ้าย

กองช่าง

7 โครงการกอ่สร้างถนนดินเสริมลูกรังภายใน
หมูบ่า้นเส้นหน้าบา้นนายทองใบ
สายทอง ถึงบา้นนางกาญจนา ถาวรย่ิง หมูท่ี่
 5 บา้นหนองหมากฝ้าย

ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 378 เมตร 229,000 หมูท่ี่ 5 บา้น
หนองหมากฝ้าย

ต าบลหนองหมากฝ้าย

กองช่าง

8 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ่า้นเส้นดอนตาปูถ่ึง
บา้นนายลิต พรหมทิพย์ หมูท่ี่ 6 บา้นหนอง
หมากฝ้าย

กว้าง 4 เมตร ยาว 59 เมตร หนา 
0.15 เมตร
พร้อมไหล่ทางเฉล่ีย 0.50 เมตร

203,000 หมูท่ี่ 6 
บา้นหนองหมากฝ้าย
ต าบลหนองหมากฝ้าย

กองช่าง

11 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
เส้นประปา ถึงหนองตาแวว หมูท่ี่ 7 บา้น
หนองไทย

กว้าง 3 เมตร ยาว 1,054 เมตร 289,000 หมูท่ี่ 7 
บา้นหนองไทยต าบล

หนองหมากฝ้าย

กองช่าง

12 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยที่ 8 หมูท่ี่ 8 บา้นภักดีแผ่นดิน

กว้าง 4 เมตร ยาว 195 เมตร หนา
 0.15 เมตร พร้อมไหลาทาง
เฉล่ีย 0.50 เมตร

499,000 หมูท่ี่ 8 
บา้นภักดีแผ่นดิน

ต าบลหนองหมากฝ้าย

กองช่าง

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ. ๒๕63
ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของโครงกำรที่เกิดข้ึน
จำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลกั

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 8



แบบ ผด.02                    บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองหมำกฝ้ำย   อ ำเภอวัฒนำนคร   จังหวัดสระแก้ว
ยทุธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

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

13 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะรายทาง 
ซอย 1 ถึง ซอย 5 หมูท่ี่ 1 บา้นคลองคันโท

เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาคจังหวัดสระแกว้
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะรายทาง 
ซอย 1 ถึง ซอย 5

75,000 หมูท่ี่ 1 
บา้นคลองคันโท

ต าบลหนองหมากฝ้าย

กองช่าง/
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค
จังหวัด
สระแกว้

14 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า จากซอย 
นายบญุยัง สว่างศรี ถึงบา้นนายมงคล ถาวร
สาลี หมูท่ี่ 2 บา้นโคกสว่าง

เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาคอ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแกว้ ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ า จากซอย นายบญุยัง สว่างศรี ถึง
บา้นนายมงคล ถาวรสาลี

75,000 หมูท่ี่ 2 
บา้นโคกสว่าง

ต าบลหนองหมากฝ้าย

กองช่าง/
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค
อ าเภอ

วัฒนานคร 
จังหวัด
สระแกว้

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม
รำยละเอียดของโครงกำรที่เกิดข้ึน

จำกโครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลกั

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ. ๒๕63

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 9



แบบ ผด.02                    บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองหมำกฝ้ำย   อ ำเภอวัฒนำนคร   จังหวัดสระแก้ว
ยทุธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

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

15 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะรายทาง 
จากบา้นนายอ าพร ถาวรย่ิง ถึงบา้นนาย
ประสิทธ์ิ จันทะกลุ , จากบา้นนายสมยั โส
พันธ์ ถึง บา้นนาย สุทัศน์ แสงทอง ,
จากบา้นนายบญุ บญุเลิศ ถึงบา้นนางบญุดา 
ถาวรย่ิง จากบา้นนางเจียม ล่าน้อย ถึงบา้น
นายวิ สวัสดี หมูท่ี่ 4 บา้นท่าช้าง

เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาคอ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแกว้ ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะรายทาง จากบา้นนายอ า
พร ถาวรย่ิง ถึงบา้นนายประสิทธ์ิ 
จันทะกลุ , จากบา้นนายสมยั โสพันธ์
 ถึง บา้นนาย สุทัศน์ แสงทอง ,จาก
บา้นนายบญุ บญุเลิศ ถึงบา้นนางบญุ
ดา ถาวรย่ิง จากบา้นนางเจียม ล่า
น้อย ถึงบา้นนายวิ สวัสดี

120,000 หมูท่ี่ 4 
บา้นท่าช้าง

ต าบลหนองหมากฝ้าย

กองช่าง/
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค
อ าเภอ

วัฒนานคร 
จังหวัด
สระแกว้

16 โครงการย้ายไฟฟ้า สาธารณะรายทางจาก
บริเวณส่ีแยกปอ้มต ารวจบา้นท่าช้าง ไป
ติดต้ังคุ้มหนองไฮ หมูท่ี่ 4 บา้นท่าช้าง

เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาคอ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแกว้ ย้ายไฟฟ้า 
สาธารณะรายทางจากบริเวณส่ีแยก
ปอ้มต ารวจบา้นท่าช้าง ไปติดต้ังคุ้ม
หนองไฮ หมูท่ี่ 4 บา้นท่าช้าง

50,000 หมูท่ี่ 4 
บา้นท่าช้าง

ต าบลหนองหมากฝ้าย

กองช่าง/
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค
อ าเภอ

วัฒนานคร 
จังหวัด
สระแกว้

17 เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค อ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแกว้ ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าภายในหมูบ่า้น จากบา้นนางอัว่ 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ า ภายใหมูบ่า้น
 จากบา้นนางอัว่ ถึงบา้นนางแสงอรุณ
ทองช่ืน หมูท่ี่ 6 บา้นหนองหมากฝ้าย

60,000 กองช่าง/
การไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค
 อ าเภอ

หมูท่ี่ 6 
บา้นท่าช้าง

ต าบลหนองหมากฝ้าย

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ. ๒๕63
ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของโครงกำรที่เกิดข้ึน
จำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลกั

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 10



แบบ ผด.02                    บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองหมำกฝ้ำย   อ ำเภอวัฒนำนคร   จังหวัดสระแก้ว
ยทุธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

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

18 อดุหนุนกลุ่มผู้ใช้น้ าช่องกล่ าล่าง เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนุนกลุ่มผู้ใช้น้ า
ช่องกล่ าล่าง เพื่อจ่ายเปน็
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการต่าง ๆ 
ภายในกลุ่ม

30,000 ต าบลหนองหมากฝ้าย ส านักงาน
ปลัด

19 อดุหนุนกลุ่มผู้ใช้น้ าบา้นภักดีแผ่นดิน เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนุนกลุ่มผู้ใช้
บา้นภักดีแผ่นดิน เพื่อจ่ายเปน็
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการต่าง ๆ 
ภายในกลุ่ม

20,000 ต าบลหนองหมากฝ้าย ส านักงาน
ปลัด

20 อดุหนุนกลุ่มผู้ใช้น้ าพระปรง เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนุนกลุ่มผู้ใช้น้ า
พระปรง เพื่อจ่ายเปน็
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการต่าง ๆ 
ภายในกลุ่ม

50,000 ต าบลหนองหมากฝ้าย ส านักงาน
ปลัด

รวม 18 3,251,000

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม
รำยละเอียดของโครงกำรที่เกิดข้ึน

จำกโครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลกั

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ. ๒๕63

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 11



ยทุธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนงำนสง่เสริมคุณภำพชีวิต กำรจัดระเบียบชุมชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
2.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

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 อดุหนุนอ าเภอวัฒนานครตามโครงการ
ศูนย์ปฏิบติัการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ระดับอ าเภอ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ศูนย์ปฏิบติัการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ระดับอ าเภอ ใหแ้กท่ี่ท าการ
ปกครองอ าเภอวัฒนานคร

15,000 อ.วัฒนานคร ส านักปลัด
/ทปค.อ.วัฒนา

นคร

รวม 1 15,000

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ. ๒๕63
ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของโครงกำรที่เกิดข้ึน
จำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั

แบบ ผด.02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองหมำกฝ้ำย   อ ำเภอวัฒนำนคร   จังหวัดสระแก้ว

                   บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 12



แบบ ผด.02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองหมำกฝ้ำย   อ ำเภอวัฒนำนคร   จังหวัดสระแก้ว

                   บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

ยทุธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนงำนสง่เสริมคุณภำพชีวิต กำรจัดระเบียบชุมชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
 2.2 แผนงำนรักษำควำมสงบ 

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 โครงการใหค้วามรู้เกีย่วกบัการปอ้งกนั
และลดอบุติัเหตุทางถนนและกฎหมาย
การจราจร

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการใหค้วามรู้เกีย่วกบัการ
ปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุทางถนนและ
กฎหมายการจราจร

50,000      ต าบล       
หนองหมากฝ้าย

ส านักปลัด

2 โครงการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัย
และอคัคีภัย

เพื่อใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ
ค่าใช้จ่ายโครงการปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภัยและอคัคีภัย

10,000      ต าบล       
หนองหมากฝ้าย

ส านักปลัด

3 โครงการตามมาตรการปอ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหาอบุติัเหตุทางถนน

เพื่อใช้จ่ายในการจัดท าโครงการตาม
มาตรการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา
อบุติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ส าคัญ เช่น  เทศกาลปใีหม ่ หรือ
เทศกาลสงกรานต์

200,000      ต าบล       
หนองหมากฝ้าย

ส านักปลัด

4 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมคัร
ปอ้งกนัภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และ
ศึกษาดูงาน  ฝึกภาคปฏิบติันอกสถานที่

เพื่อใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมคัรปอ้งกนั
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และศึกษาดู
งาน  ฝึกภาคปฏิบติันอกสถานที่

100,000      ต าบล       
หนองหมากฝ้าย

ส านักปลัด

5 โครงการณรงค์และฝึกอบรมอาสาสมคัร
ปอ้งกนัไฟปา่

เพื่อใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ
ณรงค์และฝึกอบรมอาสาสมคัร
ปอ้งกนัไฟปา่

50,000      ต าบล       
หนองหมากฝ้าย

ส านักปลัด

รวม 5 410,000

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ. ๒๕63
ล ำดับที่

สถำนที่
ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั

โครงกำร/กิจกรรม
รำยละเอียดของโครงกำรที่เกิดข้ึน

จำกโครงกำร
งบประมำณ

(บำท)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 13



แบบ ผด.02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองหมำกฝ้ำย   อ ำเภอวัฒนำนคร   จังหวัดสระแก้ว

                   บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

ยทุธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนงำนสง่เสริมคุณภำพชีวิต กำรจัดระเบียบชุมชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
 2.3 แผนงำนกำรศึกษำ

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 โครงการพัฒนาครู/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์ การบริหารส่วนต าบล
หนองหมากฝ้าย

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
โครงการพัฒนาครู/ผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์ การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย

10,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองหมากฝ้าย

กองการศึกษา

2 โครงการแข่งขันกฬีาภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หมากฝ้าย

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
โครงการแข่งขันกฬีาภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหมากฝ้าย

5,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองหมากฝ้าย

กองการศึกษา

3 โครงการจัดกจิกรรมวันแมแ่หง่ชาติ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
โครงการจัดกจิกรรมวันแมแ่หง่ชาติ

18,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองหมากฝ้าย

กองการศึกษา

4 โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
โครงการปฐมนิเทศ และประชุม
ผู้ปกครอง

10,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหาร ส่วน
ต าบลหนองหมากฝ้าย

กองการศึกษา

5 โครงการประกวดวาดภาพ ระบายสี 
เรียงความวันพ่อ

เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยในการจดัท าโครงการ
ประกวดวาดภาพระบายสี  เรียงความวันพอ่

9,000 อบต.หนองหมากฝ้าย กองการศึกษา

รวม 5 52,000

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ. ๒๕63
ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม

สถำนที่
ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั

รำยละเอียดของโครงกำรที่เกิดข้ึน
จำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 14



แบบ ผด.02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองหมำกฝ้ำย   อ ำเภอวัฒนำนคร   จังหวัดสระแก้ว

                   บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

ยทุธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนงำนสง่เสริมคุณภำพชีวิต กำรจัดระเบียบชุมชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
 2.3 แผนงำนกำรศึกษำ

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 โครงการประกวดวาดภาพ ระบายสี 
เรียงความวันแม่

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
โครงการประกวดวาดภาพระบายสี  
เรียงความวันแม่

9,000 อบต. หนองหมากฝ้าย กองการศึกษา

7 โครงการปรับปรุงระบบอนิเตอร์เน็ตเพื่อ
การเรียนการสอน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการ
โครงการปรับปรุงระบบอนิเตอร์เน็ต
เพื่อการเรียนการสอน

30,000 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองหมากฝ้าย

กองการศึกษา

8 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
 ท้องถิน่ไทย ผ่านการเล่น(สนามเด็กเล่น
สร้างปญัญา)

จ่ายเปน็ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายตาม
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย ท้องถิน่ไทย ผ่านการเล่น
(สนามเด็กเล่นสร้างปญัญา)

100,000 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองหมากฝ้าย

กองการศึกษา

9 โครงการหนูน้อยรักการอา่น เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
โครงการหนูน้อยรักการอา่น

3,000 อบต. หนองหมากฝ้าย กองการศึกษา

10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่ากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหมากฝ้าย

จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่ากจิกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย

20,210 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองหมากฝ้าย

กองการศึกษา

11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอปุกรณ์การเรียน) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหมากฝ้าย

จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอปุกรณ์การเรียน) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย

9,400 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองหมากฝ้าย

กองการศึกษา

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ. ๒๕63
ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของโครงกำรที่เกิดข้ึน
จำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 15



แบบ ผด.02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองหมำกฝ้ำย   อ ำเภอวัฒนำนคร   จังหวัดสระแก้ว

                   บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

ยทุธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนงำนสง่เสริมคุณภำพชีวิต กำรจัดระเบียบชุมชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
 2.3 แผนงำนกำรศึกษำ

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

12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หมากฝ้าย

จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหมากฝ้าย

9,400 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองหมากฝ้าย

กองการศึกษา

13 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหมากฝ้าย

จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย

14,100 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองหมากฝ้าย

กองการศึกษา

14 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหมากฝ้าย

จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย

110,500 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองหมากฝ้าย

กองการศึกษา

15 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน
สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหมากฝ้าย

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน
สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย

318,500 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองหมากฝ้าย

กองการศึกษา

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม
รำยละเอียดของโครงกำรที่เกิดข้ึน

จำกโครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่

ด ำเนินกำร
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลกั
พ.ศ.๒๕62 พ.ศ. ๒๕63

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 16



แบบ ผด.02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองหมำกฝ้ำย   อ ำเภอวัฒนำนคร   จังหวัดสระแก้ว

                   บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

ยทุธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนงำนสง่เสริมคุณภำพชีวิต กำรจัดระเบียบชุมชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
 2.3 แผนงำนกำรศึกษำ

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

16 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียน สพฐ ภายในเขตต าบล หนอง
หมากฝ้าย ทั้ง 4 แหง่

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน โรงเรียน สพฐ ภายใน
เขตต าบล หนองหมากฝ้าย ท้ัง 4 แห่ง

1,576,000 1. โรงเรียนบา้นใหม่ศรีจ าปา
ทอง
2. โรงเรียนวัดพทุธิสาร
3. โรงเรียนบา้นท่าช้าง
4. โรงเรียนบา้นภักดีแผ่นดิน

กองการศึกษา

17 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) 
โรงเรียนภายในต าบลหนองหมากฝ้าย( 
จ านวน 4 โรงเรียน ) และ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลหนองหมากฝ้าย (จ านวน 1 
ศูนย์)

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน
อาหารเสริม(นม) โรงเรียนภายในต าบล
หนองหมากฝ้าย( จ านวน 4 โรงเรียน ) 
และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนอง
หมากฝ้าย (จ านวน 1 ศูนย์)

879,537 1. โรงเรียนบา้นใหม่ศรีจ าปา
ทอง
2. โรงเรียนวัดพทุธิสาร
3. โรงเรียนบา้นท่าช้าง
4. โรงเรียนบา้นภักดีแผ่นดิน 
5. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบล
หนองหมากฝ้าย

กองการศึกษา

18 โครงการปรับพื้นที่สร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบา้นหนองหมากฝ้าย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย

เพือ่จา่ยเปน็ค่ากอ่สร้าง โครงการปรับพืน้ที่
สร้างศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นหนองหมาก
ฝ้าย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมาก
ฝ้าย กว้าง 16.80 เมตร ยาว 66.90 เมตร
 สูงเฉล่ีย 1.60 เมตร
มีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 1,123 เมตร

449,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองหมากฝ้าย

กองการศึกษา

19 โครงการปรับปรุงระบบน า้อปุโภค – 
บริโภค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นหนอง
หมากฝ้าย

เพือ่จา่ยเปน็ค่ากอ่สร้าง โครงการปรับปรุง
ระบบน ้าอปุโภค – บริโภค ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้นหนองหมากฝ้าย

100,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองหมากฝ้าย

กองการศึกษา

รวม 19 3,680,647

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม
รำยละเอียดของโครงกำรที่เกิดข้ึน

จำกโครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่

ด ำเนินกำร
พ.ศ.๒๕62 พ.ศ. ๒๕63หน่วยงำน

รับผิดชอบหลกั

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 17



แบบ ผด.02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองหมำกฝ้ำย   อ ำเภอวัฒนำนคร   จังหวัดสระแก้ว

                   บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

ยทุธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนงำนสง่เสริมคุณภำพชีวิต กำรจัดระเบียบชุมชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
2.4 แผนงำนสำธำรณสขุ

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 โครงการขับเคล่ือนตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา้
 ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักณ์ อคัราชกมุารี

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
โครงการขับเคล่ือนตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา้

50,000     ต าบล      หนอง
หมากฝ้าย

ส านักปลัด

2 โครงการส ารวจข้อมลูจ านวนสัตว์และขึน้
ทะเบยีนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา้ ตาม
พระปณิธานศาตราจารย์  ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักณ์ อคั
ราชกมุารี

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
โครงการส ารวจข้อมลูจ านวนสัตว์และ
ขึน้ทะเบยีนสัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบา้

50,000     ต าบล      หนอง
หมากฝ้าย

ส านักปลัด

3 โครงการหอ้งน้ าท้องถิน่สะอาดและ
ปลอดภัย

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
โครงการหอ้งน้ าท้องถิน่สะอาดและ
ปลอดภัย

5,000       ต าบล      
หนองหมากฝ้าย

ส านักปลัด

4 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

50,000    อบต.     หนอง
หมากฝ้าย

ส านักปลัด

5 โครงการส่งเสริมและรณรงค์การปอ้งกนั
โรคไข้เลือดออก

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
โครงการส่งเสริมและรณรงค์ปอ้งกนั
ไข้เลือดออก

20,000     อบต.      หนอง
หมากฝ้าย

ส านักปลัด

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม
รำยละเอียดของโครงกำรที่เกิดข้ึน

จำกโครงกำร
งบประมำณ

(บำท)

พ.ศ. ๒๕63พ.ศ.๒๕62สถำนที่
ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 18



แบบ ผด.02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองหมำกฝ้ำย   อ ำเภอวัฒนำนคร   จังหวัดสระแก้ว

                   บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

ยทุธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนงำนสง่เสริมคุณภำพชีวิต กำรจัดระเบียบชุมชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
2.4 แผนงำนสำธำรณสขุ

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 โครงการส่งเสริมและรณรงค์ปอ้งกนัโรค
พิษสุนัขบา้และท าหมนัสุนัข และแมว

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
โครงการส่งเสริมและรณรงค์ปอ้งกนั
โรคพิษสุนัขบา้และท าหมนัสุนัข  และ
แมว

20,000       ต าบล      
หนองหมากฝ้าย

ส านักปลัด

7 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

50,000       ต าบล      
หนองหมากฝ้าย

ส านักปลัด

รวม 7 245,000

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม
รำยละเอียดของโครงกำรที่เกิดข้ึน

จำกโครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่

ด ำเนินกำร
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ. ๒๕63

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 19



แบบ ผด.02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองหมำกฝ้ำย   อ ำเภอวัฒนำนคร   จังหวัดสระแก้ว

                   บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

ยทุธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนงำนสง่เสริมคุณภำพชีวิต กำรจัดระเบียบชุมชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
2.5 แผนงำนสงัคมสงเครำะห์

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 โครงการจัดหารถตู้ รับ-ส่ง นักเรียน บา้น
ไกล เด็กยากจนและเด็กด้อย โอกาสศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบล หนองหมากฝ้าย

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมารถรับส่งเด็ก
เล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต. หนองหมากฝ้าย ตามจัดหารถตู้
รับ-ส่ง นักเรียน
บา้นไกล เด็กยากจนและเด็กด้อย
โอกาสศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

50,000       ต าบล      
หนองหมากฝ้าย

ส านักปลัด

2 โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัว

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของครอบครัว

35,000      อบต.       หนอง
หมากฝ้าย

ส านักปลัด

3 โครงการวันเด็กแหง่ชาติ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
โครงการวันเด็กแหง่ชาติ

100,000      อบต.       หนอง
หมากฝ้าย

ส านักปลัด

4 โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน

50,000      อบต.       หนอง
หมากฝ้าย

ส านักปลัด

รวม 4 235,000

พ.ศ.๒๕62
ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของโครงกำรที่เกิดข้ึน
จำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

พ.ศ. ๒๕63สถำนที่
ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 20



แบบ ผด.02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองหมำกฝ้ำย   อ ำเภอวัฒนำนคร   จังหวัดสระแก้ว

                   บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

ยทุธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนงำนสง่เสริมคุณภำพชีวิต กำรจัดระเบียบชุมชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
2.6 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

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 การปอ้งกนับ าบดัและฝึกอาชีพ ตาม
โครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพ
ติดในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการปอ้งกนับ าบดัและฝึกอาชีพ
 ตามโครงการปอ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหายาเสพติดในเขตพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่

40,000 ต าบลหนองหมากฝ้าย ส านักปลัด

2 โครงการฝึกอบรมชุมชนเข้มแข็งต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการฝึกอบรม
ชุมชนเข้มแข็งต่อสู้เพื่อเอาชนะยา
เสพติด

50,000       ต าบล     หนอง
หมากฝ้าย

ส านักปลัด

3 โครงการจัดกจิกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
ของคนในชาติ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างความปรองดองและสมานฉันท์
ของคนในชาต

30,000       ต าบล     หนอง
หมากฝ้าย

ส านักปลัด

4 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและ
ศึกษาดูงานส่งเสริมวิสัยทัศน์ในการท า
งานของ อสม. กลุ่มสตรี แมบ่า้น และ
พนักงาน องค์การบริหารส่วนต าบล

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
และศึกษาดูงานส่งเสริมวิสัยทัศน์ใน
การท างานของ อสม. กลุ่มสตรี 
แมบ่า้น และพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบล

100,000       ต าบล     หนอง
หมากฝ้าย

ส านักปลัด

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ. ๒๕63หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม
รำยละเอียดของโครงกำรที่เกิดข้ึน

จำกโครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่

ด ำเนินกำร

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 21



แบบ ผด.02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองหมำกฝ้ำย   อ ำเภอวัฒนำนคร   จังหวัดสระแก้ว

                   บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

ยทุธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนงำนสง่เสริมคุณภำพชีวิต กำรจัดระเบียบชุมชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
2.6 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

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 โครงการฝึกอบรมอาชีพแกป่ระชาชนด้าน
การน้อมน าหลักปรัชญาเศษรฐกจิ
พอเพียงสู่การพัฒนาชุมชน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการฝึกอบรมอาชีพแกป่ระชาชน
ด้านการน้อมน าหลักปรัชญาเศษรฐ
กจิพอเพียงสู่การพัฒนาชุมชน

50,000       ต าบล     หนอง
หมากฝ้าย

ส านักปลัด

6 อดุหนุนอ าเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กจิกรรมของศูนย์ปฏิบติัปอ้งกนัและ
ปราบปรามยาเสพติดอ าเภอวัฒนานคร

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการอดุหนุน
อ าเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กจิกรรมของศูนย์ปฏิบติัปอ้งกนัและ
ปราบปรามยาเสพติดอ าเภอวัฒนานคร

50,000 อ.วัฒนานคร ส านักปลัด
/ทปค.อ.วัฒนา

นคร

7 อดุหนุนจังหวัดสระแกว้ตามโครงการ
ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด ของ
ศอ.ปส.จ.สระแกว้

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการอดุหนุน
จังหวัดสระแกว้ตามโครงการปอ้งกนั
และแกไ้ขปญัหายาเสพติด ของ
ศอ.ปส.จ.สระแกว้

50,000 อ.วัฒนานคร ส านักปลัด
/ทปค.อ.วัฒนา

นคร

รวม 7 370,000

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ. ๒๕63รำยละเอียดของโครงกำรที่เกิดข้ึน
จำกโครงกำร

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม
สถำนที่

ด ำเนินกำร
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลกั
งบประมำณ

(บำท)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 22



แบบ ผด.02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองหมำกฝ้ำย   อ ำเภอวัฒนำนคร   จังหวัดสระแก้ว

                   บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

ยทุธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนงำนสง่เสริมคุณภำพชีวิต กำรจัดระเบียบชุมชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
 2.7 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

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 โครงการจัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช
 บรมนาถบพิตร และเปน็วันพ่อแหง่ชาติ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานโครงการจัดงานวันคล้ายวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
 มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร และเปน็วันพ่อแหง่ชาติ

10,000        ต าบล       
หนองหมากฝ้าย

ส านักปลัด

2 โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานโครงการจัดงานวันคล้าย
วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร

50,000        ต าบล       
หนองหมากฝ้าย

ส านักปลัด

3 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หวั

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานโครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหา
วชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั

200,000 ต าบลหนองหมากฝ้าย ส านักงานปลัด

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม
รำยละเอียดของโครงกำรที่เกิดข้ึน

จำกโครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่

ด ำเนินกำร

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ. ๒๕63

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 23



แบบ ผด.02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองหมำกฝ้ำย   อ ำเภอวัฒนำนคร   จังหวัดสระแก้ว

                   บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

ยทุธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนงำนสง่เสริมคุณภำพชีวิต กำรจัดระเบียบชุมชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
 2.7 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

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

4 โครงการและกจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติ 
เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานโครงการและกจิกรรม
เฉลิมพระเกยีรติ เน่ืองในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

10,000 ต าบลหนองหมากฝ้าย ส านักงานปลัด

5 โครงการแข่งขันกฬีาวอลเลย์บอลคัพ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานโครงการแข่งขันกฬีา
วอลเลย์บอลคัพ

50,000        ต าบล       
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

6 โครงการแข่งขันกฬีาหมากฝ้ายคัพต้านยา
เสพติดเยาวชนต าบลหนองหมากฝ้าย

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานโครงการแข่งขันกฬีาหมาก
ฝ้ายคัพกฬีาต้านยาเสพติดเยาวชน
ต าบลหนองหมากฝ้าย

100,000        ต าบล       
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

7 โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานโครงการแข่งขันฟุตบอล
เยาวชน

50,000        ต าบล       
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

8 โครงการหมากฝ้ายฮักกนั เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานโครงการหมากฝ้ายฮักกนั

200,000       อบต.        
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

9 จัดการแข่งขันกฬีาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่และการจัดการแข่งขันกฬีา
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใน
งานวันท้องถิน่ไทย

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานจัดการแข่งขันกฬีาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และการ
จัดการแข่งขันกฬีาระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ในงานวันท้องถิน่
ไทย

50,000       อบต.        
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม
รำยละเอียดของโครงกำรที่เกิดข้ึน

จำกโครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่

ด ำเนินกำร
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ. ๒๕63

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 24



แบบ ผด.02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองหมำกฝ้ำย   อ ำเภอวัฒนำนคร   จังหวัดสระแก้ว

                   บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

ยทุธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนงำนสง่เสริมคุณภำพชีวิต กำรจัดระเบียบชุมชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
 2.7 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

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

10 โครงการท าบญุตักบาตรองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานโครงการท าบญุตักบาตร
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมาก
ฝ้าย

15,000       อบต.        
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

11 โครงการฝึกอบรมเข้าค่ายคุณธรรม
จริยธรรมเด็กและเยาวชนต าบลหนอง
หมากฝ้าย

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานโครงการฝึกอบรมเข้าค่าย
คุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน
ต าบลหนองหมากฝ้าย

50,000       อบต.        
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

12 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาและประเพณีถวายเทียน
พรรษา

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา
และประเพณีถวายเทียนพรรษา

40,000       อบต.        
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

13 โครงการจัดกจิกรรมเพื่อส่งเสริมการสืบ
สานประเพณีลอยกระทง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานโครงการจัดกจิกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการสืบสานประเพณีลอย
กระทง

50,000       อบต.        
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

14 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ า
ขอพรผู้สูงอายุภายในต าบล หนองหมาก
ฝ้าย

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานโครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์ รดน้ าขอพรผู้สูงอายุ
ภายในต าบล หนองหมากฝ้าย

200,000       อบต.        
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม
รำยละเอียดของโครงกำรที่เกิดข้ึน

จำกโครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่

ด ำเนินกำร
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ. ๒๕63

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 25



แบบ ผด.02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองหมำกฝ้ำย   อ ำเภอวัฒนำนคร   จังหวัดสระแก้ว

                   บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

ยทุธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนงำนสง่เสริมคุณภำพชีวิต กำรจัดระเบียบชุมชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
 2.7 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

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

15 อดุหนุนจังหวัดสระแกว้ตามโครงการจัด
กจิกรรมประเพณีสืบสาน วัฒนาธรรม
เบีอ้งบรูพาและงานกาชาดจังหวัดสระแกว้

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการอดุหนุน
จังหวัดสระแกว้ตามโครงการจัด
กจิกรรมประเพณีสืบสาน วัฒนาธรรม
เบีอ้งบรูพาและงานกาชาดจังหวัด
สระแกว้

30,000 อ.วัฒนานคร ส านักงานปลัด
/ทปค.อ.วัฒนา

นคร

16 อดุหนุนอ าเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กจิกรรมงานวันสงกรานต์ และวันกตัญญู
อ าเภอวัฒนานคร

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการอดุหนุน
อ าเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กจิกรรมงานวันสงกรานต์ และวัน
กตัญญูอ าเภอวัฒนานคร

18,000 อ.วัฒนานคร ส านักงานปลัด
/ทปค.อ.วัฒนา

นคร

17 อดุหนุนอ าเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กจิกรรมเน่ืองในวันคล้าย วันสถาปนา
จังหวัดสระแกว้

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการอดุหนุน
อ าเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กจิกรรมเน่ืองในวันคล้าย วันสถาปนา
จังหวัดสระแกว้

4,500 อ.วัฒนานคร ส านักงานปลัด
/ทปค.อ.วัฒนา

นคร

18 อดุหนุนอ าเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กจิกรรมวันคล้าย วันสวรรคตสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการอดุหนุน
อ าเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กจิกรรมวันคล้าย วันสวรรคตสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช

4,000 อ.วัฒนานคร ส านักงานปลัด
/ทปค.อ.วัฒนา

นคร

พ.ศ. ๒๕63พ.ศ.๒๕62
ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของโครงกำรที่เกิดข้ึน
จำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 26



แบบ ผด.02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองหมำกฝ้ำย   อ ำเภอวัฒนำนคร   จังหวัดสระแก้ว

                   บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

ยทุธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนงำนสง่เสริมคุณภำพชีวิต กำรจัดระเบียบชุมชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
 2.7 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

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

19 อดุหนุนอ าเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กจิกรรมวันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการอดุหนุน
อ าเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กจิกรรมวันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
 มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร

5,000 อ.วัฒนานคร ส านักงานปลัด
/ทปค.อ.วัฒนา

นคร

20 อดุหนุนอ าเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กจิกรรมวันที่ระลึก มหาเจษฎาบดินทร์
พระน่ังเกล้า เจ้าอยู่หวั

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการอดุหนุน
อ าเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กจิกรรมวันที่ระลึก มหาเจษฎา
บดินทร์พระน่ังเกล้า เจ้าอยู่หวั

2,000 อ.วัฒนานคร ส านักงานปลัด
/ทปค.อ.วัฒนา

นคร

21 อดุหนุนอ าเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กจิกรรมวันปยิมหาราช

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการอดุหนุน
อ าเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กจิกรรมวันปยิมหาราช

2,000 อ.วัฒนานคร ส านักงานปลัด
/ทปค.อ.วัฒนา

นคร

22 อดุหนุนอ าเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
งานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร และเปน็วันพ่อแหง่ชาติ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการอดุหนุน
อ าเภอวัฒนานครตามโครงการจัดงาน
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร และเปน็วันพ่อ
แหง่ชาติ

5,000 อ.วัฒนานคร ส านักงานปลัด
/ทปค.อ.วัฒนา

นคร

พ.ศ.๒๕62
ล ำดับที่

พ.ศ. ๒๕63
โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของโครงกำรที่เกิดข้ึน
จำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 27



แบบ ผด.02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองหมำกฝ้ำย   อ ำเภอวัฒนำนคร   จังหวัดสระแก้ว

                   บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

ยทุธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนงำนสง่เสริมคุณภำพชีวิต กำรจัดระเบียบชุมชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
 2.7 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

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

23 อดุหนุนอ าเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการอดุหนุน
อ าเภอวัฒนานครตามโครงการจัดงาน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี

5,000 อ.วัฒนานคร ส านักงานปลัด
/ทปค.อ.วัฒนา

นคร

24 อดุหนุนอ าเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หวั

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการอดุหนุน
อ าเภอวัฒนานครตามโครงการจัดงาน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ
ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั

25,000 อ.วัฒนานคร ส านักงานปลัด
/ทปค.อ.วัฒนา

นคร

25 อดุหนุนอ าเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกต์ิิ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปหีลวง และวันแม่
แหง่ชาติ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการอดุหนุน
อ าเภอวัฒนานครตามโครงการจัดงาน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกต์ิิ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปหีลวง และวัน
แมแ่หง่ชาติ

5,000 อ.วัฒนานคร ส านักงานปลัด
/ทปค.อ.วัฒนา

นคร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ. ๒๕63
ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของโครงกำรที่เกิดข้ึน
จำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ด ำเนินกำร

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 28



แบบ ผด.02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองหมำกฝ้ำย   อ ำเภอวัฒนำนคร   จังหวัดสระแก้ว

                   บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

ยทุธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนงำนสง่เสริมคุณภำพชีวิต กำรจัดระเบียบชุมชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
 2.7 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

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

26 อดุหนุนอ าเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
งานสมโภชวันยุทธหตัถี สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการอดุหนุน
อ าเภอวัฒนานครตามโครงการจัดงาน
สมโภชวันยุทธหตัถี สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช

30,000 อ.วัฒนานคร ส านักงานปลัด
/ทปค.อ.วัฒนา

นคร

27 อดุหนุนอ าเภอวัฒนานครตามโครงการพิธี
ถวายราชสดุดีเน่ืองในวันฉัตรมงคล

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการอดุหนุน
อ าเภอวัฒนานครตามโครงการพิธี
ถวายราชสดุดีเน่ืองในวันฉัตรมงคลติ

2,000 อ.วัฒนานคร ส านักงานปลัด
/ทปค.อ.วัฒนา

นคร

28 อดุหนุนอ าเภอวัฒนานครตามโครงการวัน
พระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราชและ วันที่ระลึกมหาจักรีบรม
ราชวงศ์

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการอดุหนุน
อ าเภอวัฒนานครตามโครงการวัน
พระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราชและ วันที่ระลึกมหาจักรี
บรมราชวงศ์

2,500 อ.วัฒนานคร ส านักงานปลัด
/ทปค.อ.วัฒนา

นคร

รวม 28 1,215,000

สถำนที่
ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ. ๒๕63
ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของโครงกำรที่เกิดข้ึน
จำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 29



แบบ ผด.02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองหมำกฝ้ำย   อ ำเภอวัฒนำนคร   จังหวัดสระแก้ว

                   บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

ยทุธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนงำนสง่เสริมคุณภำพชีวิต กำรจัดระเบียบชุมชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
2.8 แผนงำนงบกลำง

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 เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายตามโครงการสร้าง
หลักประกนัด้านรายได้แกผู้่สูงอายุ
เปน็เบีย้ยังชีพใหแ้กผู้่อายุ จ านวน 
813 คน จ านวน 12 เดือน

6,429,600       ต าบล      
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

2  เบีย้ยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเปน็เบีย้ยังชีพใหแ้กค่นพิการ 
ตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคม ใหแ้กค่นพิการ
หรือทุพพลภาพ จ านวน 339 คน 
คนละ 800 บาท จ านวน 12 เดือน

3,254,400      ต าบล       
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

3 เบีย้ยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ เพื่อจ่ายเปน็เบีย้ยังชีพใหแ้กผู้่ปว่ย
เอดส์จ านวน 3 ราย รายละ 500 
บาท จ านวน 12 เดือน บาท ตาม
บญัชีรายช่ือที่ได้รับอนุมติัจากผู้บริหาร

18,000     ต าบล      หนอง
หมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

4 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบกองทุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน   

50,000     ต าบล      หนอง
หมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

รวม 4 9,752,000

พ.ศ. ๒๕63
ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของโครงกำรที่เกิดข้ึน
จำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

พ.ศ.๒๕62สถำนที่
ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 30



3.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

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 โครงการอบรมให้ความรู้พร้อม
จัดท าขยะอนิทรีย์หรือขยะ
เปียกหมู่บ้านต้นแบบ

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนิน
โครงการอบรมให้ความมรู้พร้อม
จดัท าขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก
หมู่บ้านต้นแบบ

150,000 ต าบล
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

2 สนับสนุนหมู่บ้าน/ชุมชนบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่

 เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนิน
สนับสนุนหมู่บ้าน/ชุมชน
บริหารจดัการขยะมูลฝอยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

50,000 ต าบล
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

รวม 2 200,000

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ. ๒๕63
ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของโครงกำรที่เกิดข้ึน
จำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยทุธศำสตรท์ี่ 3 กำรพัฒนำด้ำนทรพัยำกรธรรมชำติและสิง่แวดลอ้ม

                   บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ แบบ ผด.02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหมำกฝ้ำย   อ ำเภอวัฒนำนคร   จังหวัดสระแก้ว

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าท่ี 32



ยทุธศำสตรท์ี่ 3 กำรพัฒนำด้ำนทรพัยำกรธรรมชำติและสิง่แวดลอ้ม

                   บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ แบบ ผด.02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหมำกฝ้ำย   อ ำเภอวัฒนำนคร   จังหวัดสระแก้ว

3.1 แผนงำนกำรเกษตร

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 โครงการ 1 อปท 1 ถนน ใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อม

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนิน
โครงการ อปท 1 ถนน ใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อม

42,000 ต าบล
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

2 โครงการแกไ้ขปัญหาผักตบชวา เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนิน
โครงการแกไ้ขปัญหา ผักตบชวาใน
แหล่งน้ า

50,000 ต าบล
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

3 โครงการจัดท าธนาคารน้ าใต้ดิน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการจัดท า ธนาคาร
น้ าใต้ดิน

50,000 ต าบล
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

พ.ศ. ๒๕63
ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของโครงกำรที่เกิดข้ึน
จำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕62

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าท่ี 33



ยทุธศำสตรท์ี่ 3 กำรพัฒนำด้ำนทรพัยำกรธรรมชำติและสิง่แวดลอ้ม

                   บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ แบบ ผด.02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหมำกฝ้ำย   อ ำเภอวัฒนำนคร   จังหวัดสระแก้ว

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

4 โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพชื
อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกมุารี (อพ.สธ)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ อนุรักษ์
พนัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กมุารี (อพ.สธ)

30,000 ต าบล
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

5 โครงการหมากฝ้ายรวมใจภักษ์ 
รักษ์พื้นที่สีเขียว

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ หมากฝ้ายรวม
ใจภักษ์รักษ์พื้นที่สีเขียว

30,000 ต าบล
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

รวม 5 202,000

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ. ๒๕63
ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของโครงกำรที่เกิดข้ึน
จำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ด ำเนินกำร

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าท่ี 34



4.1 แผนงำนกำรเกษตร

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 โครงการอบรมด้านการเกษตร น้อม
น าหลักเศรษฐกจิพอเพียงสู่ชุมชน

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนิน
โครงการอบรมด้านการเกษตร น้อมน า
หลักเศรษฐกจิพอเพียงสู่ชุมชน

90,000 ต าบล
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

รวม 1 90,000

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ. ๒๕63
ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของโครงกำรที่
เกิดข้ึนจำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ด ำเนินกำร

ยทุธศำสตร์ที่  4  กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมกำรเกษตร

                   บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ แบบ ผด.02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหมำกฝ้ำย   อ ำเภอวัฒนำนคร   จังหวัดสระแก้ว

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าท่ี 35



ยทุธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
5.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

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 โครงการจงัหวัดเคล่ือนท่ี
ร่วมกบัองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหมากฝ้าย

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการ
จงัหวัดเคล่ือนท่ีร่วมกบัองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหมากฝ้าย

20,000 ต าบล
หนองหมากฝ้าย

ส านักปลัด

2 โครงการจดัเวทีประชาคม
ระดับต าบลและหมู่บ้าน 
เพื่อจดัท าและทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิน่

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการ จดั
เวทีประชาคมระดับต าบลและหมู่บ้าน เพื่อ
จดัท าและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิน่

10,000 ต าบล
หนองหมากฝ้าย

ส านักปลัด

3 โครงการจา่ยค่าธรรมเนียม
รายปีโมเด็มเมนเนม(เว็ป
ไซต์)องค์การบริหาร

เพื่อจา่ยเป็นค่าธรรมเนียมรายปีโมเด็มเมนเนม 
(เว็ปไซต์)

10,000 ต าบล
หนองหมากฝ้าย

ส านักปลัด

4 โครงการปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาติ

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการ
ปกป้องสถาบัน

10,000 ต าบล
หนองหมากฝ้าย

ส านักปลัด

พ.ศ. ๒๕63

                   บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ แบบ ผด.02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหมำกฝ้ำย   อ ำเภอวัฒนำนคร   จังหวัดสระแก้ว

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.๒๕62
ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของโครงกำรที่เกิดข้ึนจำก
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ด ำเนินกำร

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าท่ี 36



ยทุธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
5.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

                   บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ แบบ ผด.02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหมำกฝ้ำย   อ ำเภอวัฒนำนคร   จังหวัดสระแก้ว

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 โครงการอบรมและศึกษาดู
งานของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พนักงาน ลูกจา้ง
 พนักงานจา้งองค์การ
บริหารส่วนต าบล ผู้น า 
คณะกรรมการชุมชน อสม.
 กลุ่มเยาวชน และ
หน่วยงานในพื้นท่ีต าบล
หนองหมากฝ้าย

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการ
อบรมและ
ศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล พนักงาน ลูกจา้ง พนักงานจา้ง
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล ผู้น า คณะกรรมการชุมชน อสม. 
กลุ่มเยาวชน
และหน่วยงานในพื้นท่ีต าบลหนองหมากฝ้าย

200,000 ต าบล
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

6 โครงการอบรมและศึกษาดู
งานพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจา้งองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนอง
หมากฝ้าย

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการ
อบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจา้งองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หมากฝ้าย

200,000 ต าบล
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม
รำยละเอียดของโครงกำรที่เกิดข้ึนจำก

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่

ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ. ๒๕63

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าท่ี 37



ยทุธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
5.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

                   บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ แบบ ผด.02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหมำกฝ้ำย   อ ำเภอวัฒนำนคร   จังหวัดสระแก้ว

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

7 โครงการอ าเภอเคล่ือนท่ี
ร่วมกบัองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหมากฝ้าย

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัท าโครงการ
อ าเภอเคล่ือนท่ีร่วมกบัองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหมากฝ้าย

20,000 ต าบล
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

8 โครงการเลือกต้ังนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 
และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล กรณี
หมดวาระ หรือเลือกต้ังซ่อม

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการ
ในการเลือกต้ังขององค์การบริหารส่วนต าบล
ต าบล
หนองหมากฝ้าย

250,000 ต าบล
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

รวม 8 720,000

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ. ๒๕63
ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของโครงกำรที่เกิดข้ึนจำก
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ด ำเนินกำร

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าท่ี 38



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 เกา้อีพ้ลาสติก เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือ เกา้อีพ้ลาสติก 
จ านวน 200 ตัว โดยมี
คุณลักษณะ ดังน้ี เกา้อีพ้ลาสติก 
ขนาด 48 x 45 x 81 ซ.ม.

51,000 อบต.หนองหมากฝ้าย ส านักปลัด

2 โต๊ะเอนกประสงค์ขาพับ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือโต๊ะ
เอนกประสงค์ขาพับ จ านวน 50 ตัว

150,000 อบต.หนองหมากฝ้าย ส านักปลัด

3 มูล่ี่บงัแดด เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือมูล่ี่บงัแดด 
จ านวน 6 บานหน้าต่าง 

18,000 อบต.หนองหมากฝ้าย ส านักปลัด

4 โต๊ะท างานเหล็ก พร้อมกระจก อิ
ลิแกนซ์

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือ โต๊ะท างานเหล็ก
 พร้อมกระจก อลิิแกนซ์ จ านวน 4 ตัว
 โดยมคุีณลักษณะ ดังน้ี โต๊ะท างาน
ขนาด 5 ฟุต มล้ิีนชัก พร้อมกระจก
ปโูต๊ะ

26,000 อบต.หนองหมากฝ้าย ส านักปลัด

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ. ๒๕63
ครุภัณฑ์

ผด.02/1

1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน

             บัญชีจ ำนวนครภัุณฑ์ส ำหรบัที่ไมไ่ด้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

รำยละเอียดของ
ครุภัณฑ์

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่ด ำเนินกำร
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลกั

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63
องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองหมำกฝ้ำย  อ ำเภอวัฒนำนคร  จังหวัดสระแก้ว

ล ำดับที่

1.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 39



ผด.02/1             บัญชีจ ำนวนครภัุณฑ์ส ำหรบัที่ไมไ่ด้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองหมำกฝ้ำย  อ ำเภอวัฒนำนคร  จังหวัดสระแก้ว

1.1 แผนงำนบริหำรทั่วไป

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 เคร่ืองปรับอากาศ (ระบบ 
Inverter) แบบติดผนังขนาด 
18,000 บทีียู

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ(ระบบ 
Inverter)แบบติดผนังขนาด 18,000
 บทีียู พร้อมค่าติดต้ัง
เคร่ืองละ 3,000 บาท

98,700 อบต.หนองหมากฝ้าย ส านักปลัด

ล ำดับที่ ครุภัณฑ์
รำยละเอียดของ

ครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ. ๒๕63

1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 40



ผด.02/1             บัญชีจ ำนวนครภัุณฑ์ส ำหรบัที่ไมไ่ด้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองหมำกฝ้ำย  อ ำเภอวัฒนำนคร  จังหวัดสระแก้ว

2.1 แผนงำนบริหำรทั่วไป

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 คอมพิวเตอร์ส านักงาน All In 
One ส าหรับการประมวลผล

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์
ส านักงาน All In One ส าหรับการ
ประมวลผล จ านวน 2 เคร่ือง
(ส านักปลัด)

46,000 อบต.หนองหมากฝ้าย ส านักปลัด

2 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมกึพร้อมติดต้ังถังหมกึ
พิมพ์ (InkTank Printer)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมกึพร้อม
ติดต้ังถังหมกึพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ านวน 1 เคร่ือง

8,000 อบต.หนองหมากฝ้าย ส านักปลัด

3 อปุกรณ์อา่นบตัรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ืออปุกรณ์อา่น
บตัรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card
 Reader) จ านวน 1 เคร่ือง

700 อบต.หนองหมากฝ้าย ส านักปลัด

4 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One 
ส าหรับงานประมวลผล

 เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 2 เคร่ือง

46,000 อบต.หนองหมากฝ้าย กองคลัง

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ. ๒๕63

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ล ำดับที่ ครุภัณฑ์
รำยละเอียดของ

ครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 41



ผด.02/1             บัญชีจ ำนวนครภัุณฑ์ส ำหรบัที่ไมไ่ด้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองหมำกฝ้ำย  อ ำเภอวัฒนำนคร  จังหวัดสระแก้ว

2.1 แผนงำนบริหำรทั่วไป

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 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมกึพร้อมติดต้ังถังหมกึ
พิมพ์ (InkTank Printer)

 เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมกึพร้อม
ติดต้ังถังหมกึพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ านวน ๒ เคร่ือง

16,000 อบต.หนองหมากฝ้าย กองคลัง

6 อปุกรณ์อา่นบตัรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือ อปุกรณ์อา่น
บตัรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader)
 จ านวน 1 เคร่ือง

700 อบต.หนองหมากฝ้าย กองคลัง

7 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One 
ส าหรับงานประมวลผล

 เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง

23,000 อบต.หนองหมากฝ้าย กองการศึกษา

8 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมกึพร้อมติดต้ังถังหมกึ
พิมพ์ (InkTank Printer)

 เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมกึพร้อม
ติดต้ังถังหมกึพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ านวน ๒ เคร่ือง

16,000 อบต.หนองหมากฝ้าย กองการศึกษา

9 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 * (จอ
แสดงภาพขนาดไมน้่อยกว่า 19 
น้ิว)

 เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 1 เคร่ือง

30,000 อบต.หนองหมากฝ้าย กองช่าง

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ. ๒๕63รำยละเอียดของ
ครุภัณฑ์

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่ด ำเนินกำร

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ล ำดับที่ ครุภัณฑ์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 42



ผด.02/1             บัญชีจ ำนวนครภัุณฑ์ส ำหรบัที่ไมไ่ด้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองหมำกฝ้ำย  อ ำเภอวัฒนำนคร  จังหวัดสระแก้ว

2.1 แผนงำนบริหำรทั่วไป

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

10 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมกึ (Inkjet 
Printer) ส าหรับกระดาษขนาด 
A3

 เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์
แบบฉีดหมกึ (Inkjet Printer) 
ส าหรับกระดาษขนาด A3 จ านวน 1 
เคร่ือง

6,300 อบต.หนองหมากฝ้าย กองช่าง

11 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA

 เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จ านวน 2 เคร่ือง

5,000 อบต.หนองหมากฝ้าย กองช่าง

12 อปุกรณ์อา่นบตัรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ืออปุกรณ์อา่น
บตัรแบบอเนกประสงค์
(Smart Card Reader) จ านวน 1 
เคร่ือง

700 อบต.หนองหมากฝ้าย กองช่าง

สถำนที่ด ำเนินกำร
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ. ๒๕63รำยละเอียดของ
ครุภัณฑ์

งบประมำณ
(บำท)

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ล ำดับที่ ครุภัณฑ์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 43



ผด.02/1             บัญชีจ ำนวนครภัุณฑ์ส ำหรบัที่ไมไ่ด้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองหมำกฝ้ำย  อ ำเภอวัฒนำนคร  จังหวัดสระแก้ว

3.1 แผนงำนบริหำรทั่วไป

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 โต๊ะกจิกรรมเด็กหน้าโฟเมกา้ 
พร้อมเกา้อีน่ั้ง ๖ ตัว

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือโต๊ะกจิกรรมเด็ก
หน้าโฟเมกา้ พร้อมเกา้อีน่ั้ง ๖
ตัว จ านวน 4 ชุด โดยมขีนาด 
60x120x50 ซม.

14,000 อบต.หนองหมากฝ้าย กองการศึกษา

3. ประเภทครุภัณฑ์กำรศึกษำ

ล ำดับที่ ครุภัณฑ์
รำยละเอียดของ

ครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ. ๒๕63

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 44



ผด.02/1             บัญชีจ ำนวนครภัุณฑ์ส ำหรบัที่ไมไ่ด้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองหมำกฝ้ำย  อ ำเภอวัฒนำนคร  จังหวัดสระแก้ว

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 เล่ือยโซ่ยนต์ ขนาด 4 แรงมา้ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ 
ขนาด 4 แรงมา้ จ านวน 1 เคร่ือง

20,000 อบต.หนองหมากฝ้าย ส านักปลัด

4. ประเภทครุภัณฑ์กำรเกษตร
4.1 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

ล ำดับที่ ครุภัณฑ์
รำยละเอียดของ

ครุภัณฑ์

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ. ๒๕63หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่ด ำเนินกำร

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 45



ผด.02/1             บัญชีจ ำนวนครภัุณฑ์ส ำหรบัที่ไมไ่ด้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองหมำกฝ้ำย  อ ำเภอวัฒนำนคร  จังหวัดสระแก้ว

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 รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือรถจักรยานยนต์ 
ขนาด 120 ซีซี จ านวน 1 คัน

59,000 อบต.หนองหมากฝ้าย กองคลัง

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ. ๒๕63

5.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
5. ประเภทครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนสง่

ล ำดับที่ ครุภัณฑ์
รำยละเอียดของ

ครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่ด ำเนินกำร

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2563 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 46


