
 

 
 

 

แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย 

อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
  
 

                        งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
     ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย 

                                                                           โทร/โทรสาร. ๐ ๓๗24 7981  



จ านวนโครงการ
ทีด่ าเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทัง้หมด

จ านวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

ทัง้หมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 15 17.86 3,784,000        17.51 กองช่าง
15 17.86 3,784,000       17.51

2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1 1.19 15,000 0.07 ส านักงานปลัด
2.2 แผนงานงานรักษาความสงบ 5 5.95 930,000 4.30 ส านักงานปลัด
2.3 แผนงานการศึกษา 9 10.71 3,139,902 14.53 กองการศึกษาฯ
2.4 แผนงานสาธารณสุข 5 5.95 540,000 2.50 ส านักงานปลัด
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5 5.95 660,000 3.05 ส านักงานปลัด
2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 3.57 480,000 2.22 ส านักงานปลัด
2.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 24 28.57 715,000 3.31 ส านักงานปลัด/กอง

การศึกษาฯ
2.8 แผนงานงบกลาง 4 4.76 10,104,800 46.76 ส านักงานปลัด

56 66.67 16,584,702 76.75

ส่วนที ่๒
บัญชสีรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕65
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ยุทธศาสตร์
แผนงาน

ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์ที ่2 ส่งเสริมคุณภาพชวีิต การจัดระเบียบชมุชน
และการรักษาความสงบ

รวม

รวม

แบบ ผด.01 

หน้าที ่5



จ านวนโครงการ
ทีด่ าเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทัง้หมด

จ านวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

ทัง้หมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 3 3.57 369,000 1.71 ส านักงานปลัด
3.2 แผนงานการเกษตร 2 2.38 20,000 0.09 ส านักงานปลัด

5 5.95 389,000 1.80
0.00

4.1 แผนงานการเกษตร 2 2.38 20,000 0.09 ส านักงานปลัด
รวม 2 2.38 20,000 0.09

0.00
5.1 แผนงานแผนงานบริหารทัว่ไป 6 7.14 830,000 3.84 ส านักงานปลัด

รวม 6 7.14 830,000 3.84

รวมทั้งสิน้ 84 100 21,607,702 100.00

ยุทธศาสตร์ที ่4 การส่งเสริมการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที ่ 5  การบริหารจัดการ

รวม

ยุทธศาสตร์
แผนงาน

ยุทธศาสตร์ที ่3 ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

หน้าที ่6



ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 4 และ ซอย 5 เส้นจากบ้านนางบูด 
พลชัยภูมิ ถึงบ้านนางยัณนี ศรีเย็น หมู่ที ่1
 บ้านคลองคันโท

กวา้ง4 เมตร ยาว 185 เมตร หนา
 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง 
เฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

498,000 หมู่ที ่1 บ้านคลองคันโท
ต าบลหนองหมากฝ้าย

กองช่าง

2 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ถึงทีน่าย
สมาน ถาวรสาลี หมูที ่2 บ้านโคกสวา่ง

ยาว 500 เมตร 54,000 หมู่ที ่ 2 
บ้านโคกสวา่ง ต าบล

หนองหมากฝ้าย

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากถนนทางเข้าหมู่บ้านถึงบ้านนางสาว
ศิริพร ถาวรสาลี หมู่ที ่2 บ้านโคกสวา่ง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากถนนทางเข้าหมู่บ้านถึงบ้าน
นางสาวศิริพร ถาวรสาลี หมู่ที ่2 
บ้านโคกสวา่ง

498,000 หมู่ที ่ 2 
บ้านโคกสวา่ง ต าบล

หนองหมากฝ้าย

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านนายภูวงค์ ถึงบ้าน นายมงคล 
เหนือเกาะหวาย หมู่ที ่3 บ้านใหม่ศรีจ าปา

กวา้ง4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา
 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง 
เฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

456,000 หมู่ที ่3 บ้านใหม่ศรีจ าปา
ต าบลหนองหมากฝ้าย

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน 
หมู่ที ่3 บ้านใหม่ศรีจ าปา

ก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน 
หมู่ที ่3 บ้านใหม่ศรีจ าปา

121,000 หมู่ที ่3 บ้านใหม่ศรีจ าปา
ต าบลหนองหมากฝ้าย

กองช่าง

แบบ ผด.02 

รายละเอียดของโครงการทีเ่กิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

                   บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

พ.ศ.๒๕64สถานที่
ด าเนินการ

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

พ.ศ. ๒๕65

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที ่7



แบบ ผด.02                    บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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 โครงการซ่อมแซมเสริมลูกรังจากบ้านนายติ 
 สวา่งกุล ถึงบ้านนายสุพรรณ  หนองนา  
หมู่ที ่4 บ้านท่าช้าง

กวา้ง4 เมตร ยาว 272 เมตร 87,000 หมู่ที ่4 บ้าน
ท่าช้างต าบลหนองหมาก

ฝ้าย

กองช่าง

7 โครงการต่อเติมหลังคากันสาดพร้อมพืน้
อาคารอเนกประสงค์ อบต.หนองหมากฝ้าย

ต่อเติมหลังคากันสาดพร้อมพืน้
อาคารอเนกประสงค์ อบต.หนอง
หมากฝ้าย

56,000 หมู่ที ่5 บ้าน
หนองหมากฝ้าย

ต าบลหนองหมากฝ้าย

กองช่าง

8 โครงการยกถนนดินเสริมลูกรังบ้านนาย
เกษม ถึง ถนนลาดยางสายแซร์ออ-คลองน้ า
เขียว 3485 หมู่ที ่4 บ้านท่าช้าง

กวา้ง 5 เมตร ยาว 337 เมตร 285,000 หมู่ที ่4 บ้าน
ท่าช้างต าบลหนองหมาก

ฝ้าย

กองช่าง

9 โครงการเจาะบ่อบาดาลปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที ่5 บ้านหนองหมากฝ้าย

เจาะบ่อบาดาลปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที ่5 บ้านหนอง
หมากฝ้าย

290,000 หมู่ที ่5 บ้าน
หนองหมากฝ้าย

ต าบลหนองหมากฝ้าย

กองช่าง

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ. ๒๕65
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการทีเ่กิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที ่8



แบบ ผด.02                    บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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 โครงการเจาะบ่อบาดาลปรับปรุงระบบ
ประปาหนองมันปา หมู่ที ่6 บ้านหนอง
หมากฝ้าย

เจาะบ่อบาดาลปรับปรุงระบบ
ประปาหนองมันปา หมู่ที ่6 บ้าน
หนองหมากฝ้าย

289,000 หมู่ที ่6 บ้าน
หนองหมากฝ้าย

ต าบลหนองหมากฝ้าย

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านนายสมศรีถึงบ้าน นส.บุญช่วย สุ่ม
มาตร  หมู่ที ่7 บ้านหนองไทย

กวา้ง4 เมตร ยาว 185 เมตร หนา
 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง 
เฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

495,000 หมู่ที ่7 บ้านหนองไทย
ต าบลหนองหมากฝ้าย

กองช่าง

12 โครงการขยายเขตไฟฟ้ารายทาง โคมไฟ
ถนนพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณทางเข้า
หมู่บ้าน ต่อจากเดิม หมู่ที ่8 บ้านภักดี
แผ่นดิน

ขยายเขตไฟฟ้ารายทาง โคมไฟ
ถนนพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณ
ทางเข้าหมู่บ้าน ต่อจากเดิม หมู่ที ่8
 บ้านภักดีแผ่นดิน

495,000 หมู่ที ่8 บ้านภักดีแผ่นดิน
ต าบลหนองหมากฝ้าย

กองช่าง

13 อุดหนุนกลุ่มผู้ใช้น้ าช่องกล่ าล่าง เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มผู้ใช้น้ า
ช่องกล่ าล่าง เพือ่จ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการต่าง ๆ 
ภายในกลุ่ม

30,000 ช่องกล่ าล่าง กองช่าง

14 อุดหนุนกลุ่มผู้ใช้น้ าบ้านภักดีแผ่นดิน เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มผู้ใช้น้ า
พระปรง เพือ่จ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการต่าง ๆ 
ภายในกลุ่ม

30,000 หมู่ที ่8บ้านภักดีแผ่นดิน กองช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ. ๒๕65
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการทีเ่กิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที ่9



แบบ ผด.02                    บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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 อุดหนุนกลุ่มผู้ใช้น้ าพระปรง เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มผู้ใช้น้ า
พระปรง เพือ่จ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการต่าง ๆ 
ภายในกลุ่ม

100,000 เขื่อนพระปรง กองช่าง

รวม 15 3,784,000

พ.ศ. ๒๕65
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการทีเ่กิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕64

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที ่10



ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบยีบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 อุดหนุนอ าเภอวัฒนานครตามโครงการศูนย์
ปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดับอ าเภอ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ระดับอ าเภอ ใหแ้ก่ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอวัฒนานคร

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

รวม 1 15,000

แบบ ผด.02 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕65

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

                   บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึน้

จากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2565 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 11



แบบ ผด.02 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕65

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

                   บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบยีบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
 2.2 แผนงานรักษาความสงบ 

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 โครงการใหค้วามรู้เกีย่วกับการปอ้งกันและลด
อุบติัเหตุทางถนนและกฎหมายการจราจร

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการใหค้วามรู้เกีย่วกับการ
ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทางถนนและ
กฎหมายการจราจร

50,000      ต าบล       
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

2 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภยัใน
กรณีมีความจ าเปน็เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ในต าบลหนองหมากฝ้าย

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณ
ภยัในกรณีมีความจ าเปน็เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนในต าบลหนองหมาก
ฝ้าย

100,000      ต าบล       
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

3 โครงการตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหาอุบติัเหตุทางถนน

เพื่อใช้จ่ายในการจัดท าโครงการตาม
มาตรการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา
อุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ส าคัญ เช่น  เทศกาลปใีหม่  หรือ
เทศกาลสงกรานต์

200,000      ต าบล       
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

4 โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิติัการจิตอาสาภยั
พบิติั หลักสูตรทบทวน องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหมากฝ้าย

เพื่อใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ
อบรมชุดปฏบิติัการจิตอาสาภยัพบิติั 
หลักสูตรทบทวน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย

200,000      ต าบล       
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

5 โครงการพฒันาศักยภาพงานปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

เพื่อใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ
พฒันาศักยภาพงานปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

380,000      ต าบล       
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

รวม 5 930,000

ล าดับที่
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึน้
จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2565 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 12



แบบ ผด.02 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕65

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

                   บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบยีบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
 2.3 แผนงานการศึกษา

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 โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์
พฒันาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหมากฝ้าย

5,000 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนอง

หมากฝ้าย

กองการศึกษาฯ

2 โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แหง่ชาติ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แหง่ชาติ

18,000 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนอง

หมากฝ้าย

กองการศึกษาฯ

3 โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหมากฝ้าย

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
โครงการปฐมนิเทศ และประชุม
ผู้ปกครอง

10,000 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนอง

หมากฝ้าย

กองการศึกษาฯ

4 โครงการประกวดวาดภาพ ระบายสี 
เรียงความวันแม่

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
โครงการประกวดวาดภาพระบายสี  
เรียงความวันแม่

9,000 อบต. หนองหมาก
ฝ้าย

กองการศึกษาฯ

5 โครงการหนูน้อยรักการอ่าน เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
โครงการหนูน้อยรักการอ่าน

12,000 อบต. หนองหมาก
ฝ้าย

กองการศึกษาฯ

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึน้

จากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2565 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 13



แบบ ผด.02 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕65

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

                   บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน) ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หมากฝ้าย

จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพฒันา
ผู้เรียน) ศูนย์พฒันาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย

20,640 ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองหมากฝ้าย

กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบยีบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
 2.3 แผนงานการศึกษา

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 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมาก
ฝ้าย

จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย

9,600 ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองหมากฝ้าย

กองการศึกษาฯ

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย

จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหมากฝ้าย

9,600 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนอง

หมากฝ้าย

กองการศึกษาฯ

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน) ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หมากฝ้าย

จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน) 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย

14,400 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนอง

หมากฝ้าย

กองการศึกษาฯ

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึน้

จากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2565 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 14



แบบ ผด.02 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕65

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

                   บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หมากฝ้าย

จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)
 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย

108,800 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนอง

หมากฝ้าย

กองการศึกษาฯ

11 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กต าบลหนองหมากฝ้าย

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน
สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย

329,280 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนอง

หมากฝ้าย

กองการศึกษาฯ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2565 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 15



แบบ ผด.02 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕65

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

                   บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบยีบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
 2.3 แผนงานการศึกษา

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 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน 
สพฐ ภายในเขตต าบล หนองหมากฝ้าย ทั้ง 4 
แหง่

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน สพฐ
 ภายในเขตต าบล หนองหมากฝ้าย ทั้ง 
4 แห่ง

1,696,800 1. โรงเรียนบา้นใหม่ศรี
จ าปาทอง
2. โรงเรียนวัดพุทธิสาร
3. โรงเรียนบา้นทา่ช้าง
4. โรงเรียนบา้นภกัดี
แผ่นดิน

กองการศึกษาฯ

13 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) โรงเรียน
ภายในต าบลหนองหมากฝ้าย( จ านวน 4 
โรงเรียน ) และ ศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบล
หนองหมากฝ้าย (จ านวน 1 ศูนย)์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนอาหารเสริม(นม) โรงเรียน
ภายในต าบลหนองหมากฝ้าย( จ านวน 4
 โรงเรียน ) และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลหนองหมากฝ้าย (จ านวน 1 ศูนย์)

896,782 1. โรงเรียนบา้นใหม่ศรี
จ าปาทอง
2. โรงเรียนวัดพุทธิสาร
3. โรงเรียนบา้นทา่ช้าง
4. โรงเรียนบา้นภกัดี
แผ่นดิน 5. ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลหนองหมากฝ้าย

กองการศึกษาฯ

รวม 9 3,139,902

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึน้

จากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2565 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 16



แบบ ผด.02 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕65

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

                   บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบยีบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
2.4 แผนงานสาธารณสุข

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 โครงการขับเคล่ือนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
 คนปลอดภยัจากโรคพษิสุนัขบา้ ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยา
เธอเจ้าฟา้จุฬาภรณ์วลัยลักณ์ อัคราชกุมารี

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
โครงการขับเคล่ือนตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพษิ
สุนัขบา้

130,000     ต าบล      
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

2 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึน้
ทะเบยีนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภยั จากโรคพษิสุนัขบา้ ตามพระ
ปณิธานศาตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยา
เธอเจ้าฟา้จุฬาภรณ์วลัยลักณ์ อัคราชกุมารี

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์
และขึน้ทะเบยีนสัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรค
พษิสุนัขบา้

10,000     ต าบล      
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

3 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

160,000    อบต.     หนอง
หมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

4 โครงการส่งเสริมและรณรงค์การปอ้งกันโรค
ไข้เลือดออก

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
โครงการส่งเสริมและรณรงค์ปอ้งกัน
ไข้เลือดออก

140,000     อบต.      
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

5 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

100,000       ต าบล      
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

รวม 5 540,000

พ.ศ. ๒๕65พ.ศ. ๒๕64สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ
(บาท)

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึน้

จากโครงการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2565 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 17



แบบ ผด.02 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕65

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

                   บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบยีบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

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 โอกาสศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กต าบล หนองหมากฝ้าย

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมารถรับส่งเด็ก
เล็กศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
อบต. หนองหมากฝ้าย ตามจัดหารถตู้
รับ-ส่ง นักเรียน
บา้นไกล เด็กยากจนและเด็กด้อย
โอกาสศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

390,000 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนอง

หมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

2 โครงการพฒันาสตรีและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัว

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
โครงการพฒันาสตรีและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของครอบครัว

40,000      อบต.       
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

3 โครงการวันเด็กแหง่ชาติ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
โครงการวันเด็กแหง่ชาติ

130,000      อบต.       
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

4 โครงการฝึกอบรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
เด็กและเยาวชนต าบลหนองหมากฝ้าย

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
โครงการฝึกอบรมเข้าค่ายคุณธรรม
จริยธรรมเด็กและเยาวชนต าบล
หนองหมากฝ้าย

50,000      อบต.       
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

5 โครงการเยีย่มบา้นผู้สูงอายุ ผู้พกิาร 
ผู้ด้อยโอกาส

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
โครงการเยีย่มบา้นผู้สูงอายุ ผู้พกิาร 
ผู้ด้อยโอกาส

50,000      อบต.       
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

รวม 5 660,000

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕64
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึน้
จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

พ.ศ. ๒๕65

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2565 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 18



แบบ ผด.02 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕65

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

                   บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบยีบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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 โครงการฝึกอบรมชุมชนเข้มแข็งต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการฝึกอบรม
ชุมชนเข้มแข็งต่อสู้เพื่อเอาชนะยา
เสพติด

50,000       ต าบล     
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

2 โครงการฝึกอบรมพฒันาศักยภาพและศึกษาดู
งานส่งเสริมวิสัยทศัน์ในการท างานของ อสม. 
กลุ่มสตรี แม่บา้น และพนักงาน องค์การ
บริหารส่วนต าบล

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการฝึกอบรมพฒันาศักยภาพ
และศึกษาดูงานส่งเสริมวิสัยทศัน์ใน
การท างานของ อสม. กลุ่มสตรี 
แม่บา้น และพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบล

380,000       ต าบล     
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

3 อุดหนุนอ าเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กิจกรรมของศูนย์ปฏบิติัปอ้งกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอ าเภอวัฒนานคร

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุน
อ าเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กิจกรรมของศูนย์ปฏบิติัปอ้งกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอ าเภอวัฒนานคร

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

รวม 3 480,000

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึน้

จากโครงการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2565 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 19



แบบ ผด.02 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕65

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

                   บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบยีบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
 2.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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 โครงการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลคัพ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานโครงการแข่งขันกีฬา
วอลเลย์บอลคัพ

150,000        ต าบล       
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

2 โครงการแข่งขันกีฬาหมากฝ้ายคัพกีฬาต้านยา
เสพติดเยาวชนต าบลหนองหมากฝ้าย

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานโครงการแข่งขันกีฬาหมาก
ฝ้ายคัพกีฬาต้านยาเสพติดเยาวชน
ต าบลหนองหมากฝ้าย

150,000        ต าบล       
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

3 โครงการแข่งขันฟตุบอลเยาวชน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานโครงการแข่งขันฟตุบอล
เยาวชน

50,000        ต าบล       
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

4 โครงการหมากฝ้ายฮักกัน คร้ังที่8 เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานโครงการหมากฝ้ายฮักกัน

50,000       อบต.        
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

5 โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานโครงการจัดงานวันคล้าย
วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพติร

10,000        ต าบล       
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

พ.ศ. ๒๕65หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึน้

จากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

พ.ศ. ๒๕64

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2565 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 20



แบบ ผด.02 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕65

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

                   บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบยีบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
 2.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ
นทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยูห่วั

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานโครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหา
วชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั

10,000 ต าบลหนองหมาก
ฝ้าย

ส านักงานปลัด

7 โครงการท าบญุตักบาตรองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหมากฝ้าย

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานโครงการท าบญุตักบาตร
องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หมากฝ้าย

15,000       อบต.        
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

8 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้วันส าคัญทาง
พระพทุธศาสนาและประเพณีถวายเทยีน
พรรษา

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้วันส าคัญทางพระพทุธศาสนา
และประเพณีถวายเทยีนพรรษา

40,000       อบต.        
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

9 โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวันลอย
กระทง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรม
ประเพณีวันลอยกระทง

50,000       อบต.        
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึน้
จากโครงการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2565 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 21



แบบ ผด.02 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕65

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

                   บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบยีบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
 2.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ าขอ
พรผู้สูงอายุภายในต าบล หนองหมากฝ้าย

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานโครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์ รดน้ าขอพรผู้สูงอายุ
ภายในต าบล หนองหมากฝ้าย

50,000       อบต.        
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

11 อุดหนุนจังหวัดสระแก้วตามโครงการจัด
กิจกรรมประเพณีสืบสาน วัฒนาธรรมเบี้อง
บรูพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุน
จังหวัดสระแก้วตามโครงการจัด
กิจกรรมประเพณีสืบสาน วัฒนาธรรม
เบี้องบรูพาและงานกาชาดจังหวัด
สระแก้ว

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

12 อุดหนุนอ าเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กิจกรรมงานวันสงกรานต์ และวันกตัญญู
อ าเภอวัฒนานคร

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุน
อ าเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กิจกรรมงานวันสงกรานต์ และวัน
กตัญญูอ าเภอวัฒนานคร

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

13 อุดหนุนอ าเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กิจกรรมเนื่องในวันคล้าย วันสถาปนาจังหวัด
สระแก้ว

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุน
อ าเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กิจกรรมเนื่องในวันคล้าย วันสถาปนา
จังหวัดสระแก้ว

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

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึน้

จากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2565 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 22



แบบ ผด.02 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕65

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

                   บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

14 อุดหนุนอ าเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กิจกรรมวันคล้าย วันสวรรคตสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุน
อ าเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กิจกรรมวันคล้าย วันสวรรคตสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช

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

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2565 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 23



แบบ ผด.02 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕65

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

                   บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบยีบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
 2.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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 อุดหนุนอ าเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุน
อ าเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
 มหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพติร

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

16 อุดหนุนอ าเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กิจกรรมวันที่ระลึก มหาเจษฎาบดินทร์พระนั่ง
เกล้า เจ้าอยูห่วั

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุน
อ าเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กิจกรรมวันที่ระลึก มหาเจษฎา
บดินทร์พระนั่งเกล้า เจ้าอยูห่วั

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

17 อุดหนุนอ าเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กิจกรรมวันปยิมหาราช

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุน
อ าเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
กิจกรรมวันปยิมหาราช

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

18 อุดหนุนอ าเภอวัฒนานครตามโครงการจัดงาน
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร และ
เปน็วันพอ่แหง่ชาติ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุน
อ าเภอวัฒนานครตามโครงการจัดงาน
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพติร และเปน็วันพอ่
แหง่ชาติ

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

พ.ศ. ๒๕65
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึน้
จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ล าดับที่
พ.ศ. ๒๕64

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2565 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 24



แบบ ผด.02 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕65

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

                   บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบยีบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
 2.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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 อุดหนุนอ าเภอวัฒนานครตามโครงการจัดงาน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า
สุทดิา พชัรสุธาพมิลลักษณ พระบรมราชินี

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุน
อ าเภอวัฒนานครตามโครงการจัดงาน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าสุทดิา พชัรสุธาพมิลลักษณ 
พระบรมราชินี

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

20 อุดหนุนอ าเภอวัฒนานครตามโครงการจัดงาน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลง
กรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุน
อ าเภอวัฒนานครตามโครงการจัดงาน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ
ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั

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

21 อุดหนุนอ าเภอวัฒนานครตามโครงการจัดงาน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พนัปหีลวง และวันแม่แหง่ชาติ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุน
อ าเภอวัฒนานครตามโครงการจัดงาน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพนัปหีลวง และวัน
แม่แหง่ชาติ

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

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึน้

จากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2565 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 25



แบบ ผด.02 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕65

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

                   บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบยีบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
 2.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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

22 อุดหนุนอ าเภอวัฒนานครตามโครงการจัดงาน
สมโภชวันยุทธหตัถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุน
อ าเภอวัฒนานครตามโครงการจัด
งานสมโภชวันยุทธหตัถี สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช

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

23 อุดหนุนอ าเภอวัฒนานครตามโครงการพธิี
ถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุน
อ าเภอวัฒนานครตามโครงการพธิี
ถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคลติ

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

24 อุดหนุนอ าเภอวัฒนานครตามโครงการวัน
พระบาทสมเด็จ พระพทุธยอดฟา้จุฬาโลก
มหาราชและ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุน
อ าเภอวัฒนานครตามโครงการวัน
พระบาทสมเด็จ พระพทุธยอดฟา้จุฬา
โลกมหาราชและ วันที่ระลึกมหาจักรี
บรมราชวงศ์

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

รวม 24 715,000

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึน้

จากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2565 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 26



แบบ ผด.02 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕65

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

                   บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบยีบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
2.8 แผนงานงบกลาง

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 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายตามโครงการสร้าง
หลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ
เปน็เบี้ยยังชีพใหแ้ก่ผู้อายุ จ านวน 
872 คน จ านวน 12 เดือน

6,952,800       ต าบล      
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

2  เบี้ยยังชีพคนพกิาร เพื่อจ่ายเปน็เบี้ยยังชีพใหแ้ก่คนพกิาร
 ตามโครงการสนับสนุนการ
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม ใหแ้ก่
คนพกิารหรือทพุพลภาพ จ านวน 
351 คน  จ านวน 12 เดือน

3,084,000      ต าบล       
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

3 เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ เพื่อจ่ายเปน็เบี้ยยังชีพใหแ้ก่ผู้ปว่ย
เอดส์จ านวน 3 ราย รายละ 500 
บาท จ านวน 12 เดือน บาท ตาม
บญัชีรายชื่อที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร

18,000     ต าบล      
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

4 เงินสมทบกองทนุสวัสดิการชุมชน เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบกองทนุกองทนุ
สวัสดิการชุมชน   

50,000     ต าบล      
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

รวม 4 10,104,800

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึน้

จากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. ๒๕64สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕65

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2565 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 27



3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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 โครงการอบรมใหค้วามรู้พร้อม
จัดทาํขยะอนิทรีย์หรือขยะ
เปยีกหมูบ่า้นต้นแบบ

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการดําเนิน
โครงการอบรมให้ความมรู้พร้อม
จดัทําขยะอนิทรียห์รือขยะเปียก
หมูบ่้านต้นแบบ

50,000 ตําบล
หนองหมากฝ้าย

สํานักงานปลัด

2 ค่ากําจัดขยะมูลฝอย จา่ยเป็นค่าธรรมเนียมในการ
บริการกําจดัขยะมูลฝอย ตันละ 
550 บาท

264,000 ตําบล
หนองหมากฝ้าย

สํานักงานปลัด

3 โครงการรณรงค์การใช้ถงุผ้าแทน
ถงุพลาสติก

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการดําเนิน
โครงการรณรงค์การใช้ถงุผ้าแทน
ถงุพลาสติก

55,000 ตําบล
หนองหมากฝ้าย

สํานักงานปลัด

รวม 3 369,000

ยทุธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

                   บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวฒันานคร จังหวดัสระแก้ว

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65
ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการทีเ่กิดขึน้
จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 28



ยทุธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

                   บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวฒันานคร จังหวดัสระแก้ว

3.2 แผนงานการเกษตร

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 โครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชื
อนัเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระ กนิษฐาธริาชเจ้า 
กรมเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกมุารี (อพ.สธ)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินโครงการ อนุรักษ์
พนัธกุรรมพชือนัเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธริาชเจ้า กรมเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กมุารี (อพ.สธ)

10,000 ตําบล
หนองหมากฝ้าย

สํานักงานปลัด

2 โครงการหมากฝ้ายรวมใจภกัษ ์
รักษพ์ื้นที่สีเขียว

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินโครงการ หมากฝ้ายรวม
ใจภกัษรั์กษพ์ื้นที่สีเขียว

10,000 ตําบล
หนองหมากฝ้าย

สํานักงานปลัด

รวม 2 20,000

พ.ศ. ๒๕65
ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการทีเ่กิดขึน้
จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕64

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 29



4.1 แผนงานการเกษตร

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

1 โครงการอบรมด้านการเกษตร น้อม
น าหลักเศรษฐกจิพอเพียงสู่ชุมชน

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนิน
โครงการอบรม
ด้านการเกษตร น้อมน าหลักเศรษฐกจิ
พอเพียงสู่ชุมชน

40,000 ต าบล
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

2 โครงการฝึกอบรมอาชีพแกป่ระชาชน
ด้านการน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงสู่การพัฒนาชุมชน

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนิน
โครงการฝึกอบรมอาชีพแกป่ระชาชน
ด้านการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงสู่การพัฒนาชุมชน

90,000 ต าบล
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

รวม 2 130,000

ยทุธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตร

                   บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึ้น
จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 30



ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ด้านการบรหิารจัดการ
5.1 แผนงานแผนงานบรหิารงานทั่วไป

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

1 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล 
พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนต าบล ผู้น า
 คณะกรรมการชุมชน อสม. 
กลุ่มเยาวชน และหน่วยงานใน
พื้นที่ต าบลหนองหมากฝ้าย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล ผู้น า คณะกรรมการชุมชน อสม.
 กลุ่มเยาวชน
และหน่วยงานในพื้นที่ต าบลหนองหมากฝ้าย

200,000 ต าบล
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

2 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
พฒันาศักยภาพการปฏิบัติงาน
 ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหมาก
ฝ้าย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการอบรมและศึกษาดูงานพฒันา
ศักยภาพการปฏิบัติงาน ผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนต าบล และพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย

200,000 ต าบล
หนองหมากฝ้าย

ส านักปลัด

3 โครงการอ าเภอเคล่ือนที่
ร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหมากฝ้าย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ
อ าเภอเคล่ือนที่ร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหมากฝ้าย

20,000 ต าบล
หนองหมากฝ้าย

ส านักปลัด

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65

                   บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕65

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 31



                   บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕65

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ด้านการบรหิารจัดการ
5.1 แผนงานแผนงานบรหิารงานทั่วไป

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

4 โครงการเลือกต้ังนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล และสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
กรณีหมดวาระ หรือเลือกต้ัง
ซ่อม

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ในการเลือกต้ังขององค์การบริหารส่วน
ต าบลต าบล
หนองหมากฝ้าย

250,000 ต าบล
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

5 โครงการจิตอาสา "เราท าความ
 ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย"์ 
พฒันาในโอกาสวนัส าคัญของ
ชาติไทย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
จิตอาสา "เราท าความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ 
กษัตริย"์ พฒันาในโอกาสวนัส าคัญของชาติ
ไทย

10,000 ต าบล
หนองหมากฝ้าย

ส านักงานปลัด

6 โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น

ส ารวจภาคสนามเพิ่มเติมและบันทึกระบบ
โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น

150,000 ต าบล
หนองหมากฝ้าย

กองคลัง

รวม 6 830,000

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

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

1
เก้าอีส้ านักงาน จัดซ้ือเก้าอีส้ านักงาน จ านวน 5 ตัว

9,000 อบต.หนองหมาก
ฝ้าย

กองการศึกษาฯ

2
เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน ขนาด 18,000 บทียีู จ านวน 
2 เคร่ือง

55,600
อบต.หนองหมาก

ฝ้าย
กองการศึกษาฯ

3
ชั้นอเนกประสงค์  ๖ ช่อง

จัดซ้ือชั้นอเนกประสงค์  ๖ ช่อง
จ านวน 4 หลัง

25,000
อบต.หนองหมาก

ฝ้าย
กองการศึกษาฯ

4
ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก

จัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 
จ านวน 1 ตู้

6,800
อบต.หนองหมาก

ฝ้าย
กองการศึกษาฯ

5
โต๊ะท างาน

จัดซ้ือโต๊ะท างาน จ านวน 2 โต๊ะ
7,380

อบต.หนองหมาก
ฝ้าย

กองการศึกษาฯ

6
พดัลมต้ังโต๊ะ จัดซ้ือพดัลมต้ังโต๊ะ 3 ตัว 3,600

อบต.หนองหมาก
ฝ้าย

กองการศึกษาฯ

รวม 6 107,380

1.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของ
ครุภณัฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ. ๒๕65
ล าดับที่ ครุภณัฑ์

ผด.02/1

1. ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน

             บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕65

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย  อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว
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ผด.02/1             บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕65

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย  อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว

2.1 แผนงานการศึกษา

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

1 โต๊ะกิจกรรมเด็กหน้าโฟเมก้า 
พร้อมเก้าอีน้ั่ง ๖ ตัว

จัดซ้ือโต๊ะกิจกรรมเด็กหน้าโฟเมก้า 
พร้อมเก้าอีน้ั่ง ๖ ตัว

47,500
อบต.หนองหมาก

ฝ้าย
กองการศึกษาฯ

รวม 1 47,500

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ. ๒๕65

2. ประเภทครุภณัฑ์การศึกษา

ล าดับที่ ครุภณัฑ์
รายละเอียดของ

ครุภณัฑ์
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2565 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 34



ผด.02/1             บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕65

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย  อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว
3. ประเภทครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

3.1 แผนงานบริหารทั่วไป

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

1
เคร่ืองพมิพ ์Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง
หมึกพมิพ ์(Ink Tank Printer)

จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ์
 (Ink Tank Printer)จ านวน 2 เคร่ือง

15,000 อบต.หนองหมาก
ฝ้าย

กองคลัง/กอง
ช่าง

2 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 
800 VA

เอจ่ายเปน็ค่าเคร่ืองส ารองไฟฟา้ 
ขนาด 800 VA จ านวน 3 เคร่ือง

7,500 อบต.หนองหมาก
ฝ้าย

ส านักงาน
ปลัด/กองคลัง

รวม 2 22,500

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

1
เคร่ืองพมิพ ์Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง
หมึกพมิพ ์(Ink Tank Printer)

จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ์
 (Ink Tank Printer) จ านวน 1 
เคร่ือง

7,500 อบต.หนองหมาก
ฝ้าย

ส านักงานปลัด

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1

เคร่ืองพมิพ ์Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง
หมึกพมิพ ์(Ink Tank Printer)

จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ์
 (Ink Tank Printer) จ านวน 1 
เคร่ือง

7,500 อบต.หนองหมาก
ฝ้าย

กองช่าง

รวม 1 7,500

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ. ๒๕65

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ. ๒๕65งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
รายละเอียดของ

ครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์

ล าดับที่ ครุภณัฑ์

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ล าดับที่

งบประมาณ
(บาท)

3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับที่ ครุภณัฑ์
รายละเอียดของ

ครุภณัฑ์

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ. ๒๕65

3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดของ
ครุภณัฑ์

งบประมาณ
(บาท)
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ผด.02/1             บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕65

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย  อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว

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

1
ชุดเคร่ืองเสียงโฮมเธียเตอร์

จัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียงโฮมเธียเตอร์ 
จ านวน 1 ชุด

28,000
อบต.หนองหมาก

ฝ้าย
กองการศึกษา

2 ชุดไมโครโฟนคู่ไร้สายพร้อม
เคร่ืองรับส่งสัญญาณ

จัดซ้ือชุดไมโครโฟนคู่ไร้สายพร้อม
เคร่ืองรับส่งสัญญาณ 1 ชุด

1,900
อบต.หนองหมาก

ฝ้าย
กองการศึกษา

รวม 2 29,900

1
กล้องโทรทศัน์วงจรปดิ กล้องโทรทศัน์วงจรปดิ จ านวน 2 ตัว 25,000

อบต.หนองหมาก
ฝ้าย

กองการศึกษา

2 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส าหรับงานประมวลผล

เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับ
งานประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง

22,000
อบต.หนองหมาก

ฝ้าย
กองการศึกษา

รวม 2 47,000

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

1
เคร่ืองพน่หมอกควัน

จัดซ้ือเคร่ืองพน่หมอกควันจ านวน 2 
เคร่ือง

118,000
อบต.หนองหมาก

ฝ้าย
ส านักปลัด

รวม 1 118,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ. ๒๕65

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ. ๒๕65

สถานที่ด าเนินการ

สถานที่ด าเนินการ

7. ประเภทครุภณัฑ์การเกษตร

ล าดับที่ ครุภณัฑ์
รายละเอียดของ

ครุภณัฑ์
งบประมาณ

(บาท)

6.1 แผนงานการศึกษา
6. ประเภทครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ล าดับที่ ครุภณัฑ์
รายละเอียดของ

ครุภณัฑ์
งบประมาณ

(บาท)

7.1 แผนงานสาธารณสุข

5.1 แผนงานการศึกษา
5. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2565 อบต.หนองหมากฝ้าย หน้าที่ 36


	[บุ๊กมาร์ก]ไม่ได้ตั้งชื่อ
	[บุ๊กมาร์ก]ไม่ได้ตั้งชื่อ

