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ส่วนที่  1 
บทน า 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖1 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนา และแผนการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติรวมทั้งวางแนวทางให้การปฏิบัติบรรลุ
วัตถุประสงค์ตาม โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจ าปีงบประมาณนั้น ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ 
ของแผนงาน โครงการในแผนการ ด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น
อีกด้วย 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน  
  1. แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้นเพ่ือให้
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น        
ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ           
ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน  
  ๒ แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  
  ๓. แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมีที่มาจาก 
   ๓.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 
   ๓.๒ โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงิน
สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอ่ืนๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   ๓.๓ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้ 
   ๓.๔ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือ 
งบประมาณหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส าหรับองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ให้
รวบรวมข้อมูลโครงการกิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีลักษณะ
การด าเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบ
เกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
   ๓.๕ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพ้ืนที่ 
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๑.๓ ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๙๘ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ ได้ก าหนดให้จัดท าแผนการด าเนินงานตามข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗      
ว่าการจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้  
  ๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการ ในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
  ๓. แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 
การจัดท าแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม 
  ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท าแผนการด าเนินงานแล้วหากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงานโครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยงานราชการ ส่วนกลางส่วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณ
เพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงานโครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ (โดยให้จัดท าเป็นแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑,๒,๓,๔......) 
  ร่างแผนการด าเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
1.๔ ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
  1. ท าให้การด าเนินงานแผนงานโครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
  ๒. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
  ๓. เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๔. ทราบถึงจ านวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
  ๕. สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลต าบลหนองน้อย 
  ๖. สามารถน าแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่างๆตาม 
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ได้อย่างถูกต้อง 
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คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น      
 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ  
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ     
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
 
 
 
 
 
 
 
ผู้บริหารท้องถิ่น    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมแผนงาน/โครงการ  

จัดท าแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างฯต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช ้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานอ่ืน 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
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ส่วนที่ ๒ 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
  องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/
งบประมาณโดยน าเสนอ ดังนี้ 

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

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

  ๒.๓ บัญชีจ านวนครุภัณฑ์รุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตมโครงการการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.๐2 /๑) 
  ผด.๐๒/๑ เป็นแบบจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีล าดับที่/โครงการ/รายละเอียด
ครุภัณฑ์งบประมาณ(บาท)/สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลักปีงบประมาณและเดือนโดยเริ่ม 
จากเตือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเตือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 



จ ำนวนโครงกำร
ที่ด ำเนินกำร

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงกำร

ทั้งหมด

จ ำนวน
งบประมำณ

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมำณ

ทั้งหมด

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 16 16.00 4,637,960        21.10 กองช่าง
16 16.00 4,637,960       21.10

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 1.00 15,000 0.07 ส านักงานปลัด
2.2 แผนงานงานรักษาความสงบ 6 6.00 760,000 3.46 ส านักงานปลัด
2.3 แผนงานการศึกษา 16 16.00 3,321,755 15.11 กองการศึกษาฯ
2.4 แผนงานสาธารณสุข 6 6.00 80,000 0.36 ส านักงานปลัด
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5 5.00 660,000 3.00 ส านักงานปลัด
2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 4.00 630,000 2.87 ส านักงานปลัด
2.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 25 25.00 1,165,000 5.30 ส านักงานปลัด/กอง

การศึกษาฯ

2.8 แผนงานงบกลาง 4 4.00 9,513,200 43.28 ส านักงานปลัด
67 67.00 16,144,955 73.45

จ ำนวนโครงกำร
ที่ด ำเนินกำร

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงกำร

ทั้งหมด

จ ำนวน
งบประมำณ

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมำณ

ทั้งหมด

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 2 2.00 272,750 1.24 ส านักงานปลัด
3.2 แผนงานการเกษตร 2 2.00 15,000 0.07 ส านักงานปลัด

4 4.00 287,750 1.31

สว่นที่ ๒
บัญชสีรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕64
องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองหมำกฝ้ำย อ ำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว

ยทุธศำสตร์
แผนงำน

รวม

ยทุธศำสตร์
แผนงำน

ยทุธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

ยทุธศำสตร์ที่ 2 สง่เสริมคุณภำพชวีิต กำรจัดระเบียบชมุชน
และกำรรักษำควำมสงบ

รวม

รวม

ยทุธศำสตร์ที่ 3 ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม

แบบ ผด.01 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2564 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 5



0.00
4.1 แผนงานการเกษตร 2 2.00 130,000 0.59 ส านักงานปลัด

รวม 2 2.00 130,000 0.59
0.00

5.1 แผนงานแผนงานบริหารทั่วไป 10 10.00 760,000 3.46 ส านักงานปลัด
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.00 20,000 0.09 กองช่าง

รวม 11 11.00 780,000 3.55

รวมทั้งสิน้ 100 100 21,980,665 100.00

ยทุธศำสตร์ที่ 4 กำรสง่เสริมกำรเกษตร

ยทุธศำสตร์ที่  5  กำรบริหำรจัดกำร

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2564 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 6



ยทุธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.1 แผนงำนเคหะและชมุชน

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 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
พร้อมวางท่อจากถนนลาดยาง ถึง นา
นายสมพงษ ์ วรสุข หมูท่ี่ 1 บา้นคลอง
คันโท

ถนนลูกรัง พร้อมวางท่อจาก
ถนนลาดยาง ถึง นานายสมพงษ ์วรสุข
หมูท่ี่ 1 บา้นคลองคันโท
กว้าง 4 เมตร ยาว 750 เมตร

200,000 หมูท่ี่ 1 บา้นคลองคันโท
ต าบลหนองหมากฝ้าย

กองช่าง

2 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร
หมูท่ี่ 2 บา้นโคกสว่าง

ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
หมูท่ี่ 2 บา้นโคกสว่าง
กว้าง 3.5 เมตร ยาว 1,200 เมตร

200,000 หมูท่ี่  2 
บา้นโคกสว่าง ต าบลหนอง

หมากฝ้าย

กองช่าง

3 โครงการขยายเขตเสียงตามสายภายใน
หมูบ่า้น หมูท่ี่ 2 บา้นโคกสว่าง

จัดซ้ือสายดรอปวายด์ ขนาด 0.9 
ตารางมลิลิเมตร ยาว 580 เมตร 
ล าโพงฮอร์น (ลายในตัว) จ านวน 2 
ชุด พร้อมติดต้ัง

15,000 หมูท่ี่  2 
บา้นโคกสว่าง ต าบลหนอง

หมากฝ้าย

กองช่าง

4 โครงการกอ่สร้างถนนดินเสริมลูกรัง 
หมู ่3 บา้นใหมศ่รีจ าปา

ถนนดินเสริมลูกรัง หมูท่ี่ 3 บา้นใหม่
ศรีจ าปา
กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร

200,000 หมูท่ี่ 3 บา้นใหมศ่รีจ าปา
ต าบลหนองหมากฝ้าย

กองช่าง

5 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบา้นนางจรูญ  ดีโสภา ถึงบา้น
นางจ าป ี สร้อยแมน้ หมูท่ี่ 4 บา้นท่าช้าง

ถนนคอนกรีตจากบา้นนางจรูญ ดี
โสภา ถึงบา้นนางจ าป ีสร้อยแมน้ หมู่
ที่ 4 บา้นท่าช้าง
กว้าง 5 เมตร ยาว 27 เมตร

96,000 หมูท่ี่ 4 บา้นท่าช้าง ต าบล
หนองหมากฝ้าย

กองช่าง

แบบ ผด.02 

รำยละเอียดของโครงกำรที่เกิดขึน้
จำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั

                   บัญชจี ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

พ.ศ.๒๕63สถำนที่
ด ำเนินกำร

ล ำดบัที่ โครงกำร/กิจกรรม

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64
องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองหมำกฝ้ำย อ ำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว

พ.ศ. ๒๕64

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2564 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 7



แบบ ผด.02                    บัญชจี ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองหมำกฝ้ำย อ ำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว
ยทุธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

1.1 แผนงำนเคหะและชมุชน

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 โครงการวางท่อระบายน้ าขนาด 0.40 x
 1.00 เมตร พร้อมบอ่พักยาว 107 
เมตร และบอ่รับน้ า 1 แหง่ หมูท่ี่ 5 
บา้นหนองหมากฝ้าย ต าบลหนองหมาก
ฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว้

วางท่อระบายน้ า ขนาด 0.40 x 
1.00 เมตร พร้อมบอ่พักยาว 107 
เมตร และบอ่รับน้ า 1 แหง่

177,000 หมูท่ี่ 5 บา้น
หนองหมากฝ้ายต าบล

หนองหมากฝ้าย

กองช่าง

7 โครงการซ่อมแซมฝาบอ่พักน้ า หมูท่ี่ 5 
และหมูท่ี่ 6

ซ่อมแซมฝาบอ่พักน้ า หมูท่ี่ 5 และ
หมูท่ี่ 6

59,500 หมูท่ี่ 5 บา้น
หนองหมากฝ้าย

ต าบลหนองหมากฝ้าย/
หมูท่ี่ 6 

บา้นหนองหมากฝ้ายต าบล
หนองหมากฝ้าย

กองช่าง

8 โครงการกอ่สร้างบอ่บ าบดัน้ าทิ้ง จุดที่ 2
 บา้นนางนงเยาว์  ประครองกาย หมูท่ี่ 6
 บา้นหนองหมากฝ้าย

บอ่บ าบดัน้ าทิ้ง จุดที่ 2 บา้นนางนง
เยาว์ ประครองกาย หมูท่ี่ 6 บา้น
หนองหมากฝ้าย

35,000 หมูท่ี่ 6 
บา้นหนองหมากฝ้ายต าบล

หนองหมากฝ้าย

กองช่าง

9 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบา้นผู้ช่วยสุณีย์ถึงบา้นนางสุบนิ
 ฤาชัย 
หมูท่ี่ 7 บา้นหนองไทย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบา้น
ผู้ช่วยสุณีย์ถึงบา้นนางสุบนิ ฤาชัย 
หมูท่ี่ 7 บา้นหนองไทย
กว้าง 4 เมตร ยาว 63 เมตร

170,000 หมูท่ี่ 7 
บา้นหนองไทย

ต าบลหนองหมากฝ้าย

กองช่าง

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕64
ล ำดบัที่ โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของโครงกำรที่เกิดขึน้
จำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2564 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 8



แบบ ผด.02                    บัญชจี ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองหมำกฝ้ำย อ ำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว
ยทุธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

1.1 แผนงำนเคหะและชมุชน

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 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่
การเกษตร สวนนายประทีป สมยักลุ ถึง 
นานางสาวทองขาว สว่างกลุ 
หมูท่ี่ 8 บา้นภกัดีแผ่นดิน

ซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่การเกษตร 
สวนนายประทีป สมยักลุ ถึง นา
นางสาวทองขาว สว่างกลุ หมูท่ี่ 8 
บา้นภกัดีแผ่นดิน
กว้าง 4 เมตร ยาว 750 เมตร  

200,000 หมูท่ี่ 8 บา้นภกัดีแผ่นดิน
ต าบลหนองหมากฝ้าย

กองช่าง

11 โครงการขยายเขตไฟฟ้ารายทาง โคมไฟ
ถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ติดต้ังทางเข้า
หมูบ่า้น หมูท่ี่ 8 บา้นภกัดีแผ่นดิน

จัดซ้ือโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
 ติดต้ังทางเข้าหมูบ่า้น หมูท่ี่ 8 บา้น
ภกัดีแผ่นดิน
จ านวน 8 ต้น

360,000 หมูท่ี่ 8 บา้นภกัดีแผ่นดิน
ต าบลหนองหมากฝ้าย

กองช่าง

12 โครงการเจาะบอ่บาดาลบริเวณประปาตัว
ใหม ่1 แหง่ หมูท่ี่ 5 บา้นหนองหมาก
ฝ้าย ต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแกว้

เจาะบอ่บาดาลปรับปรุงระบบประปา
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หมากฝ้าย 1 แหง่ ต าบลหนองหมาก
ฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแกว้

230,460 องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหมากฝ้าย

กองช่าง

13 โครงการจัดซ้ือรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้าแบบ
อเนกประสงค์ ขนาด 6 ล้อ

ซ้ือรถกระเช้าซ่อมไฟฟ ้าแบบ
อเนกประสงค์ ขน าด 6 ล้อ จ านวน 1
 คัน

2,600,000 องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหมากฝ้าย

กองช่าง

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

15,000 ต าบลหนองหมากฝ้าย กองช่าง

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕64
ล ำดบัที่ โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของโครงกำรที่เกิดขึน้
จำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ด ำเนินกำร

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2564 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 9



แบบ ผด.02                    บัญชจี ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองหมำกฝ้ำย อ ำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว
ยทุธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

1.1 แผนงำนเคหะและชมุชน

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 อดุหนุนกลุ่มผู้ใช้น้ าบา้นภกัดีแผ่นดิน เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนุนกลุ่มผู้ใช้บา้น
ภกัดีแผ่นดิน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินการต่าง ๆ ภายในกลุ่ม

30,000 ต าบลหนองหมากฝ้าย กองช่าง

16 อดุหนุนกลุ่มผู้ใช้น้ าพระปรง เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนุนกลุ่มผู้ใช้น้ า
พระปรง เพื่อจ่ายเปน็
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการต่าง ๆ 
ภายในกลุ่ม

80,000 ต าบลหนองหมากฝ้าย กองช่าง

รวม 16 4,637,960

พ.ศ. ๒๕64
ล ำดบัที่ โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของโครงกำรที่เกิดขึน้
จำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.๒๕63

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2564 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 10



ยทุธศำสตร์ที่ 2 ดำ้นงำนสง่เสริมคุณภำพชวีิต กำรจัดระเบียบชมุชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
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
ศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ระดับอ าเภอ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ระดับอ าเภอ ใหแ้กท่ี่ท าการ
ปกครองอ าเภอวัฒนานคร

15,000 อ.วัฒนานคร ส านักงานปลัด
/ทปค.อ.วัฒนานคร

รวม 1 15,000

แบบ ผด.02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองหมำกฝ้ำย อ ำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว

                   บัญชจี ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

ล ำดบัที่ โครงกำร/กิจกรรม
รำยละเอียดของโครงกำรที่เกิดขึน้จำก

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่

ด ำเนินกำร
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2564 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 11



แบบ ผด.02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองหมำกฝ้ำย อ ำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว

                   บัญชจี ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

ยทุธศำสตร์ที่ 2 ดำ้นงำนสง่เสริมคุณภำพชวีิต กำรจัดระเบียบชมุชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
 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
โครงการใหค้วามรู้เกีย่วกบัการปอ้งกนั
และลดอบุติัเหตุทางถนนและกฎหมาย
การจราจร

50,000      ต าบล       
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

2 โครงการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยัและอคัคีภยั

เพื่อใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ
ค่าใช้จ่ายโครงการปอ้งกนัและบรรเทา
สาธารณภยัและอคัคีภยั

10,000      ต าบล       
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

3 โครงการตามมาตรการปอ้งกนัและ
แกไ้ขปญัหาอบุติัเหตุทางถนน

เพื่อใช้จ่ายในการจัดท าโครงการตาม
มาตรการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา
อบุติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ 
เช่น  เทศกาลปใีหม ่ หรือเทศกาล
สงกรานต์

150,000      ต าบล       
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

4 โครงการฝึกอบรมทบทวนชุด
ปฏบิติัการจิตอาสาภยัพิบติั

เพื่อใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ
ฝึกอบรมทบทวนชุดปฏบิติัการจิตอาสา
ภยัพิบติั

200,000      ต าบล       
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

5 โครงการพัฒนาศักยภาพงานปอ้งกนั
และบรรเทาสาธารณภยั

เพื่อใช้จ่ายในการจัดท าโครงการพัฒนา
ศักยภาพงานปอ้งกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั

300,000      ต าบล       
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

ล ำดบัที่
สถำนที่

ด ำเนินกำร
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลกั
โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของโครงกำรที่เกิดขึน้จำก
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2564 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 12



แบบ ผด.02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองหมำกฝ้ำย อ ำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว

                   บัญชจี ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

ยทุธศำสตร์ที่ 2 ดำ้นงำนสง่เสริมคุณภำพชวีิต กำรจัดระเบียบชมุชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
 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.

6 โครงการต้ังด่านชุมชน เพื่อลดการเกดิ
อบุติัเหตุภายในต าบลหนองหมากฝ้าย

เพื่อใช้จ่ายในการจัดท าโครงการต้ังด่าน
ชุมชน เพื่อลดการเกดิอบุติัเหตุภายใน
ต าบลหนองหมากฝ้าย

50,000   ต าบล       
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

รวม 6 760,000

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั

ล ำดบัที่ โครงกำร/กิจกรรม
รำยละเอียดของโครงกำรที่เกิดขึน้จำก

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่

ด ำเนินกำร

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2564 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 13



แบบ ผด.02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองหมำกฝ้ำย อ ำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว

                   บัญชจี ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

ยทุธศำสตร์ที่ 2 ดำ้นงำนสง่เสริมคุณภำพชวีิต กำรจัดระเบียบชมุชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
 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 การบริหารส่วน
ต าบลหนองหมากฝ้าย

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ
พัฒนาครู/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์ การบริหารส่วนต าบลหนอง
หมากฝ้าย

20,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การ

บริหารส่วนต าบล
หนองหมากฝ้าย

กองการศึกษาฯ

2 โครงการแข่งขันกฬีาภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหมากฝ้าย

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ
แข่งขันกฬีาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมาก
ฝ้าย

5,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การ

บริหารส่วนต าบล
หนองหมากฝ้าย

กองการศึกษาฯ

3 โครงการจัดกจิกรรมวันแมแ่หง่ชาติ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ
จัดกจิกรรมวันแมแ่หง่ชาติ

18,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การ

บริหารส่วนต าบล
หนองหมากฝ้าย

กองการศึกษาฯ

4 โครงการปฐมนิเทศและประชุม
ผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมาก
ฝ้าย

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ
ปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง

10,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การ
บริหาร ส่วน

ต าบลหนองหมาก
ฝ้าย

กองการศึกษาฯ

ล ำดบัที่ โครงกำร/กิจกรรม
สถำนที่

ด ำเนินกำร
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลกั
รำยละเอียดของโครงกำรที่เกิดขึน้จำก

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2564 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 14



แบบ ผด.02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองหมำกฝ้ำย อ ำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว

                   บัญชจี ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

ยทุธศำสตร์ที่ 2 ดำ้นงำนสง่เสริมคุณภำพชวีิต กำรจัดระเบียบชมุชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
 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.

5 โครงการประกวดวาดภาพ ระบายสี 
เรียงความวันแม่

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ
ประกวดวาดภาพระบายสี  เรียงความ
วันแม่

9,000 อบต. หนองหมาก
ฝ้าย

กองการศึกษาฯ

6 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย ท้องถิน่ไทย ผ่านการเล่น(สนาม
เด็กเล่นสร้างปญัญา)

จ่ายเปน็ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายตาม
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย ท้องถิน่ไทย ผ่านการเล่น(สนาม
เด็กเล่นสร้างปญัญา)

20,000 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองหมากฝ้าย

กองการศึกษาฯ

7 โครงการหนูน้อยรักการอา่น เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ
หนูน้อยรักการอา่น

12,000 อบต. หนองหมาก
ฝ้าย

กองการศึกษาฯ

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่ากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน)
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย

จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่ากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน)
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย

21,930 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองหมากฝ้าย

กองการศึกษาฯ

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอปุกรณ์การเรียน) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหมากฝ้าย

จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอปุกรณ์การเรียน) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหมากฝ้าย

10,200 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองหมากฝ้าย

กองการศึกษาฯ

ล ำดบัที่ โครงกำร/กิจกรรม
รำยละเอียดของโครงกำรที่เกิดขึน้จำก

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่

ด ำเนินกำร
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลกั
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2564 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 15



แบบ ผด.02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองหมำกฝ้ำย อ ำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว

                   บัญชจี ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

ยทุธศำสตร์ที่ 2 ดำ้นงำนสง่เสริมคุณภำพชวีิต กำรจัดระเบียบชมุชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
 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.

10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหมากฝ้าย

จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหมากฝ้าย

10,200 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การ

บริหารส่วนต าบล
หนองหมากฝ้าย

กองการศึกษาฯ

11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหมากฝ้าย

จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหมากฝ้าย

15,300 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การ

บริหารส่วนต าบล
หนองหมากฝ้าย

กองการศึกษาฯ

12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหมากฝ้าย

จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหมากฝ้าย

115,600 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การ

บริหารส่วนต าบล
หนองหมากฝ้าย

กองการศึกษาฯ

13 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน
สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหมากฝ้าย

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา 
(ค่าอาหารกลางวัน) ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หมากฝ้าย

333,200 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การ

บริหารส่วนต าบล
หนองหมากฝ้าย

กองการศึกษาฯ

สถำนที่
ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64
ล ำดบัที่ โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของโครงกำรที่เกิดขึน้จำก
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2564 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 16



แบบ ผด.02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองหมำกฝ้ำย อ ำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว

                   บัญชจี ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

ยทุธศำสตร์ที่ 2 ดำ้นงำนสง่เสริมคุณภำพชวีิต กำรจัดระเบียบชมุชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
 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.

14 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียน สพฐ ภายในเขตต าบล หนอง
หมากฝ้าย ทั้ง 4 แหง่

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน โรงเรียน สพฐ ภายในเขต
ต าบล หนองหมากฝ้าย ท้ัง 4 แห่ง

1,596,000 1. โรงเรียนบา้นใหม่ศรี
จ าปาทอง
2. โรงเรียนวดัพทุธสิาร
3. โรงเรียนบา้นท่าช้าง
4. โรงเรียนบา้นภกัดี
แผ่นดิน

กองการศึกษาฯ

15 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) 
โรงเรียนภายในต าบลหนองหมากฝ้าย( 
จ านวน 4 โรงเรียน ) และ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลหนองหมากฝ้าย (จ านวน
 1 ศูนย)์

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน
อาหารเสริม(นม) โรงเรียนภายในต าบล
หนองหมากฝ้าย( จ านวน 4 โรงเรียน ) 
และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองหมาก
ฝ้าย (จ านวน 1 ศูนย)์

894,865 1. โรงเรียนบา้นใหม่ศรี
จ าปาทอง
2. โรงเรียนวดัพทุธสิาร
3. โรงเรียนบา้นท่าช้าง
4. โรงเรียนบา้นภกัดี
แผ่นดิน 5. ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กต าบลหนอง
หมากฝ้าย

กองการศึกษาฯ

16 โครงการเจาะบอ่บาดาลปรับปรุงระบบ
ประปา ศูนย์พัฒนาเด็เล็กบา้นหนอง
หมากฝ้าย 1 แหง่ ต าบลหนองหมาก
ฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว้

เจาะบอ่บาดาลปรับปรุงระบบประปา 
ศูนย์พัฒนาเด็เล็กบา้นหนองหมากฝ้าย 
1 แหง่

230,460 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การ

บริหารส่วนต าบล
หนองหมากฝ้าย

กองช่าง

รวม 16 3,321,755

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั

ล ำดบัที่ โครงกำร/กิจกรรม
รำยละเอียดของโครงกำรที่เกิดขึน้จำก

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่

ด ำเนินกำร
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แบบ ผด.02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองหมำกฝ้ำย อ ำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว

                   บัญชจี ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

ยทุธศำสตร์ที่ 2 ดำ้นงำนสง่เสริมคุณภำพชวีิต กำรจัดระเบียบชมุชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
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 คนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนัขบา้ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์
 ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักณ์ อคัราชกมุารี

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
โครงการขับเคล่ือนตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัข
บา้

130,000     ต าบล      
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

2 โครงการส ารวจข้อมลูจ านวนสัตว์และ
ขึน้ทะเบยีนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนัขบา้ 
ตามพระปณิธานศาตราจารย์  ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักณ์ อคัราชกมุารี

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
โครงการส ารวจข้อมลูจ านวนสัตว์และ
ขึน้ทะเบยีนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนัขบา้

10,000     ต าบล      
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

3 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

160,000    อบต.     หนอง
หมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

4 โครงการส่งเสริมและรณรงค์การปอ้งกนั
โรคไข้เลือดออก

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
โครงการส่งเสริมและรณรงค์ปอ้งกนั
ไข้เลือดออก

140,000     อบต.      
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

5 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

80,000       ต าบล      
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

รวม 6 80,000

พ.ศ. ๒๕64พ.ศ. ๒๕63สถำนที่
ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั

ล ำดบัที่ โครงกำร/กิจกรรม
รำยละเอียดของโครงกำรที่เกิดขึน้จำก

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
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แบบ ผด.02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองหมำกฝ้ำย อ ำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว

                   บัญชจี ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

ยทุธศำสตร์ที่ 2 ดำ้นงำนสง่เสริมคุณภำพชวีิต กำรจัดระเบียบชมุชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
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 
บา้นไกล เด็กยากจนและเด็กด้อย 
โอกาสศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล หนอง
หมากฝ้าย

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

390,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การ

บริหารส่วนต าบล
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

2 โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของครอบครัว

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัว

40,000      อบต.       
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

3 โครงการวันเด็กแหง่ชาติ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
โครงการวันเด็กแหง่ชาติ

130,000      อบต.       
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

4 โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน

50,000      อบต.       
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

5 โครงการเยีย่มบา้นผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
โครงการเยีย่มบา้นผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส

50,000      อบต.       
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

รวม 5 660,000

สถำนที่
ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั

ล ำดบัที่ โครงกำร/กิจกรรม
รำยละเอียดของโครงกำรที่เกิดขึน้จำก

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)

พ.ศ. ๒๕64พ.ศ. ๒๕63

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2564 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 19



แบบ ผด.02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองหมำกฝ้ำย อ ำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว

                   บัญชจี ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

ยทุธศำสตร์ที่ 2 ดำ้นงำนสง่เสริมคุณภำพชวีิต กำรจัดระเบียบชมุชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
2.6 แผนงำนสร้ำงควำมเขม้แขง็ของชมุชน

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 โครงการฝึกอบรมชุมชนเข้มแข็งต่อสู้
เพื่อเอาชนะยาเสพติด

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการฝึกอบรม
ชุมชนเข้มแข็งต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

50,000       ต าบล     
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างความปรองดองและสมานฉันท์
ของคนในชาติ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างความปรองดองและสมานฉันท์
ของคนในชาต

30,000       ต าบล     
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

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

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและ
ศึกษาดูงานส่งเสริมวิสัยทัศน์ในการ
ท างานของ อสม. กลุ่มสตรี แมบ่า้น 
และพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบล

500,000       ต าบล     
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

4 อดุหนุนอ าเภอวัฒนานครตามโครงการ
จัดกจิกรรมของศูนย์ปฏบิติัปอ้งกนัและ
ปราบปรามยาเสพติดอ าเภอวัฒนานคร

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการอดุหนุน
อ าเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กจิกรรมของศูนย์ปฏบิติัปอ้งกนัและ
ปราบปรามยาเสพติดอ าเภอวัฒนานคร

50,000 อ.วัฒนานคร ส านักงานปลัด
/ทปค.อ.วัฒนานคร

รวม 4 630,000

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ด ำเนินกำร

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั

ล ำดบัที่ โครงกำร/กิจกรรม
รำยละเอียดของโครงกำรที่เกิดขึน้จำก

โครงกำร

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2564 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 20



แบบ ผด.02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองหมำกฝ้ำย อ ำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว

                   บัญชจี ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

ยทุธศำสตร์ที่ 2 ดำ้นงำนสง่เสริมคุณภำพชวีิต กำรจัดระเบียบชมุชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
 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 โครงการแข่งขันกฬีาวอลเลย์บอลคัพ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
โครงการแข่งขันกฬีาวอลเลย์บอลคัพ

150,000        ต าบล       
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

2 โครงการแข่งขันกฬีาหมากฝ้ายคัพกฬีา
ต้านยาเสพติดเยาวชนต าบลหนอง
หมากฝ้าย

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
โครงการแข่งขันกฬีาหมากฝ้ายคัพกฬีา
ต้านยาเสพติดเยาวชนต าบลหนอง
หมากฝ้าย

150,000        ต าบล       
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

3 โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน

50,000        ต าบล       
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

4 โครงการหมากฝ้ายฮักกนั เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
โครงการหมากฝ้ายฮักกนั

300,000       อบต.        
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

5 โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ
ศร มหาภมูพิลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ
ศร มหาภมูพิลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร

10,000        ต าบล       
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

พ.ศ. ๒๕64
ล ำดบัที่ โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของโครงกำรที่เกิดขึน้จำก
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ด ำเนินกำร

พ.ศ. ๒๕63หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2564 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 21



แบบ ผด.02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองหมำกฝ้ำย อ ำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว

                   บัญชจี ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

ยทุธศำสตร์ที่ 2 ดำ้นงำนสง่เสริมคุณภำพชวีิต กำรจัดระเบียบชมุชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
 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.

6 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิรา
ลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิรา
ลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั

10,000 ต าบลหนองหมาก
ฝ้าย

ส านักงานปลัด

7 โครงการท าบญุตักบาตรองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
โครงการท าบญุตักบาตรองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย

15,000       อบต.        
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

8 โครงการฝึกอบรมเข้าค่ายคุณธรรม
จริยธรรมเด็กและเยาวชนต าบลหนอง
หมากฝ้าย

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
โครงการฝึกอบรมเข้าค่ายคุณธรรม
จริยธรรมเด็กและเยาวชนต าบลหนอง
หมากฝ้าย

50,000       อบต.        
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

9 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้วันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนาและประเพณีถวาย
เทียนพรรษา

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้วันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนาและประเพณีถวาย
เทียนพรรษา

40,000       อบต.        
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

10 โครงการส่งเสริมกจิกรรมประเพณีวัน
ลอยกระทง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
โครงการส่งเสริมกจิกรรมประเพณีวัน
ลอยกระทง

50,000       อบต.        
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64
ล ำดบัที่ โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของโครงกำรที่เกิดขึน้จำก
โครงกำร

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2564 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 22



แบบ ผด.02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองหมำกฝ้ำย อ ำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว

                   บัญชจี ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

ยทุธศำสตร์ที่ 2 ดำ้นงำนสง่เสริมคุณภำพชวีิต กำรจัดระเบียบชมุชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
 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.

11 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รด
น้ าขอพรผู้สูงอายุภายในต าบล หนอง
หมากฝ้าย

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รด
น้ าขอพรผู้สูงอายุภายในต าบล หนอง
หมากฝ้าย

200,000       อบต.        
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

12 อดุหนุนจังหวัดสระแกว้ตามโครงการ
จัดกจิกรรมประเพณีสืบสาน วัฒนา
ธรรมเบีอ้งบรูพาและงานกาชาดจังหวัด
สระแกว้

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการอดุหนุน
จังหวัดสระแกว้ตามโครงการจัด
กจิกรรมประเพณีสืบสาน วัฒนาธรรม
เบีอ้งบรูพาและงานกาชาดจังหวัด
สระแกว้

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

13 อดุหนุนอ าเภอวัฒนานครตามโครงการ
จัดกจิกรรมงานวันสงกรานต์ และวัน
กตัญญูอ าเภอวัฒนานคร

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการอดุหนุน
อ าเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กจิกรรมงานวันสงกรานต์ และวัน
กตัญญูอ าเภอวัฒนานคร

18,000 อ.วัฒนานคร ส านักปลัด
/ทปค.อ.วัฒนานคร

14 อดุหนุนอ าเภอวัฒนานครตามโครงการ
จัดกจิกรรมเน่ืองในวันคล้าย วัน
สถาปนาจังหวัดสระแกว้

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการอดุหนุน
อ าเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กจิกรรมเน่ืองในวันคล้าย วันสถาปนา
จังหวัดสระแกว้

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

15 อดุหนุนอ าเภอวัฒนานครตามโครงการ
จัดกจิกรรมวันคล้าย วันสวรรคตสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการอดุหนุน
อ าเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กจิกรรมวันคล้าย วันสวรรคตสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช

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

ล ำดบัที่ โครงกำร/กิจกรรม
รำยละเอียดของโครงกำรที่เกิดขึน้จำก

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่

ด ำเนินกำร
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2564 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 23



แบบ ผด.02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองหมำกฝ้ำย อ ำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว

                   บัญชจี ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

ยทุธศำสตร์ที่ 2 ดำ้นงำนสง่เสริมคุณภำพชวีิต กำรจัดระเบียบชมุชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
 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.

16 อดุหนุนอ าเภอวัฒนานครตามโครงการ
จัดกจิกรรมวันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภมูพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการอดุหนุน
อ าเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กจิกรรมวันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภมูพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร

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

17 อดุหนุนอ าเภอวัฒนานครตามโครงการ
จัดกจิกรรมวันที่ระลึก มหาเจษฎา
บดินทร์พระน่ังเกล้า เจ้าอยูห่วั

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการอดุหนุน
อ าเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กจิกรรมวันที่ระลึก มหาเจษฎาบดินทร์
พระน่ังเกล้า เจ้าอยูห่วั

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

18 อดุหนุนอ าเภอวัฒนานครตามโครงการ
จัดกจิกรรมวันปยิมหาราช

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการอดุหนุน
อ าเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กจิกรรมวันปยิมหาราช

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

19 อดุหนุนอ าเภอวัฒนานครตามโครงการ
จัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภมูพิลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร และเปน็วัน
พ่อแหง่ชาติ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการอดุหนุน
อ าเภอวัฒนานครตามโครงการจัดงาน
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภมูพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร และเปน็วันพ่อแหง่ชาติ

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

พ.ศ. ๒๕64
โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของโครงกำรที่เกิดขึน้จำก
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั

ล ำดบัที่
พ.ศ. ๒๕63

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2564 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 24



แบบ ผด.02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองหมำกฝ้ำย อ ำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว

                   บัญชจี ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

ยทุธศำสตร์ที่ 2 ดำ้นงำนสง่เสริมคุณภำพชวีิต กำรจัดระเบียบชมุชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
 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.

20 อดุหนุนอ าเภอวัฒนานครตามโครงการ
จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการอดุหนุน
อ าเภอวัฒนานครตามโครงการจัดงาน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี

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

21 อดุหนุนอ าเภอวัฒนานครตามโครงการ
จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ
 พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการอดุหนุน
อ าเภอวัฒนานครตามโครงการจัดงาน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั

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

22 อดุหนุนอ าเภอวัฒนานครตามโครงการ
จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกต์ิิ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปหีลวง และวัน
แมแ่หง่ชาติ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการอดุหนุน
อ าเภอวัฒนานครตามโครงการจัดงาน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกต์ิิ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปหีลวง และวันแมแ่หง่ชาติ

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

ล ำดบัที่ โครงกำร/กิจกรรม
รำยละเอียดของโครงกำรที่เกิดขึน้จำก

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่

ด ำเนินกำร
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2564 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 25



แบบ ผด.02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองหมำกฝ้ำย อ ำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว

                   บัญชจี ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

ยทุธศำสตร์ที่ 2 ดำ้นงำนสง่เสริมคุณภำพชวีิต กำรจัดระเบียบชมุชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
 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 าเภอวัฒนานครตามโครงการ
จัดงานสมโภชวันยุทธหตัถี สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการอดุหนุน
อ าเภอวัฒนานครตามโครงการจัดงาน
สมโภชวันยุทธหตัถี สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช

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

24 อดุหนุนอ าเภอวัฒนานครตามโครงการ
พิธีถวายราชสดุดีเน่ืองในวันฉัตรมงคล

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการอดุหนุน
อ าเภอวัฒนานครตามโครงการพิธีถวาย
ราชสดุดีเน่ืองในวันฉัตรมงคลติ

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

25 อดุหนุนอ าเภอวัฒนานครตามโครงการ
วันพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราชและ วันที่ระลึกมหา
จักรีบรมราชวงศ์

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการอดุหนุน
อ าเภอวัฒนานครตามโครงการวัน
พระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราชและ วันที่ระลึกมหาจักรี
บรมราชวงศ์

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

รวม 25 1,165,000

ล ำดบัที่ โครงกำร/กิจกรรม
รำยละเอียดของโครงกำรที่เกิดขึน้จำก

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่

ด ำเนินกำร
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2564 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 26



แบบ ผด.02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองหมำกฝ้ำย อ ำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว

                   บัญชจี ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

ยทุธศำสตร์ที่ 2 ดำ้นงำนสง่เสริมคุณภำพชวีิต กำรจัดระเบียบชมุชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
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 เพื่อจ่ายตามโครงการสร้างหลักประกนั
ด้านรายได้แกผู้่สูงอายุเปน็เบีย้ยังชีพ
ใหแ้กผู้่อายุ จ านวน 817 คน จ านวน 
12 เดือน

6,416,400       ต าบล      
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

2  เบีย้ยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเปน็เบีย้ยังชีพใหแ้กค่นพิการ 
ตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคม ใหแ้กค่นพิการ
หรือทุพพลภาพ จ านวน 283 คน  
จ านวน 12 เดือน

3,028,800      ต าบล       
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

3 เบีย้ยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ เพื่อจ่ายเปน็เบีย้ยังชีพใหแ้กผู้่ปว่ยเอดส์
จ านวน 3 ราย รายละ 500 บาท 
จ านวน 12 เดือน บาท ตามบญัชี
รายช่ือที่ได้รับอนุมติัจากผู้บริหาร

18,000     ต าบล      
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

4 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบกองทุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน   

50,000     ต าบล      
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

รวม 4 9,513,200

ล ำดบัที่ โครงกำร/กิจกรรม
รำยละเอียดของโครงกำรที่เกิดขึน้จำก

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)

พ.ศ. ๒๕63สถำนที่
ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ. ๒๕64

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2564 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 27



3.1 แผนงำนเคหะและชมุชน

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 าขยะอินทรีย์หรือขยะ
เปียกหมู่บ้านต้นแบบ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการอบรมใหค้วามมรู้พร้อม
จัดท าขยะอนิทรีย์หรือขยะเปยีก
หมูบ่า้นต้นแบบ

50,000 ต าบล
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

2 ค่าก าจัดขยะมูลฝอย จ่ายเปน็ค่าธรรมเนียมในการ
บริการก าจัดขยะมลูฝอย ตันละ 
550 บาท

222,750 ต าบล
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

รวม 2 272,750

3.2 แผนงำนกำรเกษตร

ยุทธศำสตรท์ี่ 3 กำรพัฒนำดำ้นทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม

                   บัญชจี ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ แบบ ผด.02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองหมำกฝ้ำย อ ำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64
ล ำดบัที่ โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของโครงกำรที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั
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ยุทธศำสตรท์ี่ 3 กำรพัฒนำดำ้นทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม

                   บัญชจี ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ แบบ ผด.02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64

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 โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระ กนิษฐาธริาชเจ้า 
กรมเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ อนุรักษ์
พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธริาชเจ้า กรมเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ)

5,000 ต าบล
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

2 โครงการหมากฝ้ายรวมใจภกัษ์ 
รักษ์พื้นท่ีสีเขียว

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ หมากฝ้ายรวม
ใจภกัษ์รักษ์พื้นท่ีสีเขียว

10,000 ต าบล
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

รวม 2 15,000

พ.ศ. ๒๕64
ล ำดบัที่ โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของโครงกำรที่
เกิดขึน้จำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ. ๒๕63
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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

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการอบรม
ด้านการเกษตร น้อมน าหลักเศรษฐกจิ
พอเพียงสู่ชุมชน

40,000 ต าบล
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

2 โครงการฝึกอบรมอาชีพแกป่ระชาชน
ด้านการน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงสู่การพัฒนาชุมชน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการฝึกอบรมอาชีพแกป่ระชาชน
ด้านการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงสู่การพัฒนาชุมชน

90,000 ต าบล
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

รวม 2 130,000

ยทุธศำสตร์ที่  4  กำรพัฒนำดำ้นกำรสง่เสริมกำรเกษตร

                   บัญชจี ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ แบบ ผด.02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองหมำกฝ้ำย อ ำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64
ล ำดบัที่ โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของโครงกำรที่เกิดขึน้
จำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ด ำเนินกำร
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ยทุธศำสตร์ที่ 5 ดำ้นกำรบริหำรจัดกำร
5.1 แผนงำนแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

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 โครงการจังหวัดเคล่ือนที่ร่วมกบั
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมาก
ฝ้าย

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
จังหวัดเคล่ือนที่ร่วมกบัองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหมากฝ้าย

10,000 ต าบล
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

2 โครงการจัดเวทีประชาคมระดับต าบล
และหมูบ่า้น เพื่อจัดท าและทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิน่

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
จัดเวทีประชาคมระดับต าบลและหมูบ่า้น เพื่อ
จัดท าและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิน่

10,000 ต าบล
หนองหมากฝ้าย

ส านักปลัด

3 โครงการจ่ายค่าธรรมเนียมรายปโีมเด็ม
เมนเนม(เว็ปไซต์)องค์การบริหารส่วน
ต าบล

เพื่อจ่ายเปน็ค่าธรรมเนียมรายปโีมเด็มเมนเนม 
(เว็ปไซต์)

10,000 ต าบล
หนองหมากฝ้าย

ส านักปลัด

4 โครงการปกปอ้งสถาบนัส าคัญของชาติ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ปกปอ้งสถาบนั

10,000 ต าบล
หนองหมากฝ้าย

ส านักปลัด

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลกั

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

                   บัญชจี ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ แบบ ผด.02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองหมำกฝ้ำย อ ำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว

ล ำดบัที่ โครงกำร/กิจกรรม
รำยละเอียดของโครงกำรที่เกิดขึน้จำก

โครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่

ด ำเนินกำร
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                   บัญชจี ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ แบบ ผด.02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองหมำกฝ้ำย อ ำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว
ยทุธศำสตร์ที่ 5 ดำ้นกำรบริหำรจัดกำร

5.1 แผนงำนแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

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 โครงการอบรมและศึกษาดูงานของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล พนักงาน ลูกจ้าง 
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล 
ผู้น า คณะกรรมการชุมชน อสม. กลุ่ม
เยาวชน และหน่วยงานในพื้นที่ต าบล
หนองหมากฝ้าย

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
อบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ผู้น า คณะกรรมการชุมชน อสม. 
กลุ่มเยาวชนและหน่วยงานในพื้นที่ต าบล
หนองหมากฝ้าย

200,000 ต าบล
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

6 โครงการอบรมและศึกษาดูงานพัฒนา
ศักยภาพการปฏบิติังาน ผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมาก
ฝ้าย

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
อบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพการ
ปฏบิติังาน ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หมากฝ้าย

200,000 ต าบล
หนองหมากฝ้าย

ส านักปลัด

7 โครงการอ าเภอเคล่ือนที่ร่วมกบั
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมาก
ฝ้าย

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ
อ าเภอเคล่ือนที่ร่วมกบัองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหมากฝ้าย

20,000 ต าบล
หนองหมากฝ้าย

ส านักปลัด

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลกั

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64
ล ำดบัที่ โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของโครงกำรที่เกิดขึน้จำก
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ด ำเนินกำร
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                   บัญชจี ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ แบบ ผด.02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองหมำกฝ้ำย อ ำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว
ยทุธศำสตร์ที่ 5 ดำ้นกำรบริหำรจัดกำร

5.1 แผนงำนแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

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

8 โครงการเลือกต้ังนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล กรณีหมดวาระ หรือ
เลือกต้ังซ่อม

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ในการเลือกต้ังขององค์การบริหารส่วนต าบล
ต าบล
หนองหมากฝ้าย

150,000 ต าบล
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

9 โครงการจิตอาสา "เราท าความ ดี เพื่อ
ชาติ ศาสน์ กษตัริย์" พัฒนาในโอกาส
วันส าคัญของชาติไทย

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
จิตอาสา "เราท าความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ 
กษตัริย"์ พัฒนาในโอกาสวันส าคัญของชาติไทย

150,000 ต าบล
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

10 โครงการรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทน
ถุงพลาสติก

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

55,000 ต าบล
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

รวม 10 760,000

ยทุธศำสตร์ที่ 5 ดำ้นกำรบริหำรจัดกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลกั

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64
ล ำดบัที่ โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของโครงกำรที่เกิดขึน้จำก
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ด ำเนินกำร
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                   บัญชจี ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ แบบ ผด.02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองหมำกฝ้ำย อ ำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว
5.2 แผนงำนเคหะและชมุชน

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 โครงการเจาะบอ่บาดาลปรับปรุงระบบ
ประปา องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหมากฝ้าย 1 แหง่ ต าบลหนอง
หมากฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแกว้

บอ่น้ าบาดาลผลิตน้ าประปา บริเวณองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย

20,000 ต าบล
หนองหมากฝ้าย

กองช่าง

รวม 1 20,000

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลกั

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64
ล ำดบัที่ โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของโครงกำรที่เกิดขึน้จำก
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ด ำเนินกำร

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2564 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 34



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 ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้ินชัก เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 4 
ล้ินชัก จ านวน 

7,000 อบต.หนองหมาก
ฝ้าย

ส านักงานปลัด

2 โต๊ะคอมพวิเตอร์ส านักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือโต๊ะคอมพวิเตอร์
ส านักงาน จ านวน 1 ตัว

4,000 อบต.หนองหมาก
ฝ้าย

ส านักงานปลัด

3 โต๊ะท างานเหล็ก พร้อม
กระจก อิลิแกนซ์

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก 
พร้อมกระจก อิลิแกนซ์ จ านวน 1 ตัว

7,000 อบต.หนองหมาก
ฝ้าย

ส านักงานปลัด

4 พดัลมติดผนัง เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือพดัลมติดผนัง 
จ านวน 6 ตัว

6,600 อบต.หนองหมาก
ฝ้าย

ส านักงานปลัด

5 พดัลมอุตสาหกรรม ขนาด
24 นิ้ว สามขา

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือพดัลมอุตสาหกรรม 
ขนาด
24 นิ้ว สามขา จ านวน 3 ตัว

9,000 อบต.หนองหมาก
ฝ้าย

ส านักงานปลัด

6 มู่ล่ีบงัแดด เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือมู่ล่ีบงัแดด จ านวน 6
 บาน

18,000 อบต.หนองหมาก
ฝ้าย

ส านักงานปลัด

7 ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้ินชัก เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 4 
ล้ินชัก จ านวน 1 ตู้

7,000 อบต.หนองหมาก
ฝ้าย

กองคลัง

รวม 7 58,600

ผด.02/1

1. ประเภทครุภณัฑ์ส ำนักงำน

             บญัชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

รำยละเอียดของ
ครุภณัฑ์

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่ด ำเนินกำร
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕64
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหมำกฝ้ำย  อ ำเภอวัฒนำนคร  จังหวัดสระแก้ว

ล ำดับที่

1.1 แผนงำนบริหำรทั่วไป

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕64
ครุภณัฑ์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2564 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 35



ผด.02/1             บญัชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕64

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.

1 ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้ินชัก เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 4 
ล้ินชัก จ านวน 1 ตู้

7,000 อบต.หนองหมาก
ฝ้าย

กองการศึกษาฯ

รวม 1 7,000

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

1.2 แผนงำนกำรศึกษำ

รำยละเอียดของ
ครุภณัฑ์

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่ด ำเนินกำร
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก
ล ำดับที่ ครุภณัฑ์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2564 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 36



ผด.02/1             บญัชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕64

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหมำกฝ้ำย  อ ำเภอวัฒนำนคร  จังหวัดสระแก้ว

2.1 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 โต๊ะกิจกรรมเด็กหน้าโฟ
เมก้า พร้อมเก้าอีน้ั่ง 6 ตัว

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือโต๊ะกิจกรรมเด็ก
หน้าโฟเมก้า พร้อมเก้าอีน้ั่ง 6 ตัว จ านวน
 4 ชุด

47,500 อบต.หนองหมาก
ฝ้าย

กองการศึกษาฯ

รวม 1 47,500

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ. ๒๕63

2. ประเภทครุภณัฑ์กำรศึกษำ

ล ำดับที่ ครุภณัฑ์
รำยละเอียดของ

ครุภณัฑ์
งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่ด ำเนินกำร

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2564 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 37



ผด.02/1             บญัชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕64

องค์กำรบริหำรส่วนต 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 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ All In 
One ส าหรับงาน
ประมวลผล

 เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
All In One ส าหรับงานประมวลผล 
จ านวน 3 เคร่ือง

69,000 อบต.หนองหมาก
ฝ้าย

ส านักงานปลัด

2 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2

 เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จ านวน
 1 เคร่ือง

30,000 อบต.หนองหมาก
ฝ้าย

ส านักงานปลัด

3 เคร่ืองพมิพ ์Multifunction
 แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง
ถังหมึกพมิพ ์(Ink Tank 
Printer)

 เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์
Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง
ถังหมึกพมิพ ์(Ink Tank Printer) จ านวน
 1 เคร่ือง

7,500 อบต.หนองหมาก
ฝ้าย

ส านักงานปลัด

4 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ All In 
One ส าหรับงาน
ประมวลผล

 เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
All In One ส าหรับงานประมวลผล 
จ านวน 2 เคร่ือง

46,000 อบต.หนองหมาก
ฝ้าย

กองคลัง

5 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 
800 VA

 เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ 
ขนาด 800 VA จ านวน 4 เคร่ือง

10,000 อบต.หนองหมาก
ฝ้าย

กองคลัง

รวม 5 162,500

3. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

ล ำดับที่ ครุภณัฑ์
รำยละเอียดของ

ครุภณัฑ์
งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2564 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 38



ผด.02/1             บญัชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕64

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหมำกฝ้ำย  อ ำเภอวัฒนำนคร  จังหวัดสระแก้ว
3.2 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 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ All In 
One ส าหรับงาน
ประมวลผล

 เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
All In One ส าหรับงานประมวลผล 
จ านวน 1 เคร่ือง

23,000 อบต.หนองหมาก
ฝ้าย

กองการศึกษาฯ

รวม 1 23,000

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 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส าหรับงานประมวลผล

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 
เคร่ือง

22,000 อบต.หนองหมาก
ฝ้าย

กองช่าง

รวม 1 22,000

3.3 แผนงำนเคหะและชุมชน

ล ำดับที่ ครุภณัฑ์
รำยละเอียดของ

ครุภณัฑ์
งบประมำณ

(บำท)

งบประมำณ
(บำท)

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

สถำนที่ด ำเนินกำร
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

สถำนที่ด ำเนินกำร
หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

รำยละเอียดของ
ครุภณัฑ์

ล ำดับที่ ครุภณัฑ์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2564 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 39



ผด.02/1             บญัชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕64

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหมำกฝ้ำย  อ ำเภอวัฒนำนคร  จังหวัดสระแก้ว
4. ประเภทครุภณัฑ์โฆษณำและเผยแพร่

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 กล้องถ่ายภาพ ระบบ
ดิจิตอล

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือ  จ านวน 1 ตัว 40,000 อบต.หนองหมาก
ฝ้าย

ส านักงานปลัด

รวม 1 40,000

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕64หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่ด ำเนินกำรล ำดับที่ ครุภณัฑ์
รำยละเอียดของ

ครุภณัฑ์

4.1 แผนงำนบริหำรทั่วไป

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2564 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 40



ผด.02/1             บญัชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕64

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.

1 ชุดกล้องวงจรปดิ พร้อม
จอภาพ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือชุดกล้องวงจรปดิ 
พร้อมจอภาพ จ านวน 4 ตัว

15,000 อบต.หนองหมาก
ฝ้าย

ส านักงานปลัด

รวม 1 15,000

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 เคร่ืองเสียงกลางแจ้ง 
พร้อมอุปกรณ์

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองเสียงกลางแจ้ง
 พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด

95,000 อบต.หนองหมาก
ฝ้าย

กองช่าง

2 โครงการขยายเขตไฟฟา้
รายทาง โคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทติย์ ติดต้ัง
ทางเข้าหมู่บา้น หมู่ที่ 8 
บา้นภกัดีแผ่นดิน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทติย์ จ านวน 8 ต้น

360,000 อบต.หนองหมาก
ฝ้าย

กองช่าง

3 โครงการขยายเขตเสียง
ตามสายภายในหมู่บา้น 
หมู่ที่ 2 บา้นโคกสว่าง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือดรอปวายด์ ขนาด 
0.9 ตารางมิลลิเมตร ยาว 580 เมตร 
ล าโพงฮอร์น จ านวน 2 ชุด

15,000 อบต.หนองหมาก
ฝ้าย

กองช่าง

4 ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 4 
สาย 100 แอมป ์12 ช่อง
อุปกรณ์ครบชุดพร้อมติดต้ัง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 
เฟส 4 สาย 100 แอมป ์12 ช่อง
อุปกรณ์ครบชุดพร้อมติดต้ัง จ านวน 1 ชุด

30,000 อบต.หนองหมาก
ฝ้าย

กองช่าง

รวม 4 500,000

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

5.1 แผนงำนบริหำรทั่วไป
5. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

ล ำดับที่ ครุภณัฑ์
รำยละเอียดของ

ครุภณัฑ์
งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

5.2 แผนงำนเคหะและชุมชน

ล ำดับที่ ครุภณัฑ์
รำยละเอียดของ

ครุภณัฑ์
งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่ด ำเนินกำร

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2564 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 41



ผด.02/1             บญัชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ไดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕64

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.

1 โครงการจัดซ้ือรถกระเช้า
ซ่อมไฟฟา้แบบ
อเนกประสงค์ ขนาด 6 ล้อ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือรถกระเช้าซ่อมไฟฟา้
แบบอเนกประสงค์ ขนาด 6 ล้อ จ านวน 1
 คัน

2,600,000 อบต.หนองหมาก
ฝ้าย

กองช่าง

รวม 1 2,600,000

6. ประเภทครุภณัฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

ล ำดับที่ ครุภณัฑ์
รำยละเอียดของ

ครุภณัฑ์
งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

6.1 แผนงำนเคหะและชุมชน
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