
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ 
เรื่อง แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

**************************** 
  ตามที่ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ ได้
จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เพ่ือใช้เป็นแผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ขององค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลขนงพระ ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบร่าง
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ แล้วนั้น 

  แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ 
จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงยุทธศาสตร์การ
พัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรม ที่ต้องการด าเนินการจริงทั้งหมดในเขตพ้ืนที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขนงพระ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอ านาจตามมาตรา 95 (1) แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
ประกอบกับ ข้อ 26 (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ขององค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ เพ่ือใช้ในการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ ต่อไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 

ประกาศ ณ วันที่  24  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61 
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ค ำน ำ 
 

 แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ จัดท า
ขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน 
รายละเอียด โครงการและกิจกรรม ที่ต้องการด าเนินการจริงทั้งหมดในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ขนงพระ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แผนการด าเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานส าหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้อง
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ ทั้งที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ และที่ด าเนินการโดย
หน่วยงานอ่ืน ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จ าแนกรายละเอียดสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนา เพ่ือให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการด าเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด  

องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินการฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ และสามารถใช้ในการควบคุมการด าเนินงาน
ในเขตพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามแผนและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อีกทางหนึ่งด้วย  
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ส่วนที ่1 
 

บทน า 
 

1.1 บทน า     
 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 25๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญกับการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย  การ
ปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง  และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ  
นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น 
พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดท าขึ้นเพ่ือให้กระจายอ านาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ านาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่
ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และ
เป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของท้องถิ่นได้มาก
ยิ่งขึ้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ ได้จัดท าแผนพัฒนาสี่ปีซึ่งเป็นแผนที่ก าหนดยุทธศาสตร์แนว
ทางการพัฒนาต าบลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาในช่วง ๔ ปี (25๖๑ – 
๒๕๖๔) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการ
ก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นส าหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา    
๔ ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ประกอบกับ หนังสือกระทวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ โดยคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลขนงพระ จึงได้จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 25๖2 ตามรูปแบบที่ก าหนดตามหนังสือดังกล่าว 
โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาสี่ปี ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 25๖2 ขององค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระขึ้น และเพ่ือก าหนด
แนวทางในการด าเนินงานของโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินงานในปีงบประมาณ 25๖2 มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการท างานเกี่ยวกับหน่วยงานอ่ืน  ๆ รวมทั้งการ
จ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน เพ่ือให้การติดตามและประมวลผลเมื่อ
สิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระมุ่งหวังว่า
แผนการด าเนินงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการน า
แผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี  

 



1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 

1. แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น เพ่ือให้
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของ
แผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 

2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

3. แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมี
ที่มาจาก 

3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 

3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาด เงิน
สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 

3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวม
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีลักษณะ
การด าเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความ
คาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจาก
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพ้ืนที ่

 
1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  หมวด 5 การน าแผนปฏิบัติ ก าหนดไว้ดังนี้ 
ข้อ 26 การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน  ๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 



 ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจาก
หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

 การจัดท าแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม 

 ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท าแผนการด าเนินงานแล้วหากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน /โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยงานราชการ 
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบ
วันนับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน /โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ (โดยให้จัดท าเป็นแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม ฉบับที่ 
1,2,3,4,......) เพ่ือให้การจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความสอดคล้องกับ
การจัดท าแผนของจังหวัดและอ าเภอ  จึงได้ก าหนดขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี  จ านวน 3 
ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะมีการด าเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งท่ีเป็นโครงการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเองและโครงการของหน่วยงานอื่น 

ขั้นตอนที่  2  กำรจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 

 ร่างแผนการด าเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาสี่ปี โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน คือ 

ส่วนที ่1 บทน า ประกอบด้วย 
1.1 บทน า 
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

 
ส่วนที ่2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 

2.1 สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม (ผด. 1)  
2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. 2)  

ขั้นตอนที่  3  กำรประกำศใช้แผนกำรด ำเนินงำน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอ



ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

 
แผนภูมิ :  แสดงข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562  

องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
 

รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา 
 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

 

ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและ
ต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวันนับ 

 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

 

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

 

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน 

 

องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  
หน่วยราชการ
ส่วนกลาง   
ส่วนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจ 
และหน่วยงานอื่น ๆ 

 



1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
1. ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ

มากขึ้น 
2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ  มีความสะดวกและมี

ประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ทราบถึงจ านวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
5. สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลขนง

พระ 
6.  สามารถน าแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่างๆตาม

งบประมาณในปีงบประมาณ 2562 ได้อย่างถูกต้อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 

2.1 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) 
 

แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ 2562 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่ด าเนินการ คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด หน่วยงานรับผิดชอบ 

การจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงานให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจ านวนโครงการที่ด าเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จ านวน
งบประมาณและการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบ เมื่อลงแต่ละ
ยุทธศาสตร์และแผนงานแล้วจะต้องรวมผลทุกครั้ง พร้อมทั้งรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย  

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการ
ทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100%) 

 
2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02) 

 
แบบ ผด. 02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีล าดับที่/โครงการ/
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 
 



แบบ ผด. 01

จ ำนวนโครงกำร คิดเปน็ร้อยละของ จ ำนวน คิดเปน็ร้อยละของ หน่วยงำน
ทีด่ ำเนินกำร โครงกำรทัง้หมด งบประมำณ งบประมำณทัง้หมด รับผิดชอบหลัก

    1.1 แผนงานการเกษตร 2 2 70,000 0.16 งานส่งเสริมการเกษตร
รวม 2 2 70,000 0.16

    2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 17 17 15,226,350 35.56 กองช่าง
รวม 17 17 15,226,350 35.56

    3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 8 8 160,000 0.37 งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั
    3.2 แผนงานการศึกษา 20 20 5,332,720 12.45 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
    3.3 แผนงานสาธารณสุข 12 12 1,071,000 2.50 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 5 120,000 0.28 ส านกังานปลัดฯ
    3.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 3 3 230,000 0.54 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รวม 48 48 6,913,720 16.15

บญัชสีรุปโครงกำร กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ 2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขนงพระ อ ำเภอปำกชอ่ง จังหวัดนครรำชสีมำ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ที ่1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นสำนตอ่แนวทำงพระรำชด ำริ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ที ่2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ที ่3 ยุทธศำสตร์สร้ำงสังคมใหม้คุีณภำพชวีิตทีด่แีละอยู่ร่วมกันอย่ำงมคีวำมสุข

ยุทธศำสตร์/แผนงำน

************************************
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ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ กิจกรรมที่เกิดขึน้  (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 โครงการอนุรักษ์พันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในการจัดท าฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น เช่น  การศึกษางานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่นทั้ง ๔ ด้าน (ด้านพืช 
ด้านสัตว ์ด้านชีวภาพ และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น)

50,000 ในเขตพื้นที่
ต าบลขนงพระ

งานส่งเสริม
การเกษตร

70,000

2 20,000เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ

โครงการฝึกอบรมศึกษาดู
งานด้านเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริ

งบประมำณทั้งสิน้

อบต.ขนงพระ/
นอกสถานที่

งานส่งเสริม
การเกษตร

โครงกำร พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ปีงบประมำณ 2562

แบบ ผด. 02

ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ อปท. ที่ 1 ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำดำ้นสำนตอ่แนวทำงพระรำชด ำริ
      1.1 แผนงานการเกษตร

บัญชโีครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลขนงพระ อ ำเภอปำกชอ่ง จังหวัดนครรำชสีมำ
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ล ำดบั รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ กิจกรรมที่เกิดขึน้  (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 
10 บ้านตะเคียนทอง 
บริเวณซอยนายกิตติทัต

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูท่ี่ 10 บ้านตะเคียนทอง
 บริเวณซอยนายกิตติทัต รายละเอียด
ดังนี้
- ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กวา้ง 4.00
 เมตร ยาว 587 เมตร หนา 0.15 
เมตร  - ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร กวา้ง
 3.00 เมตร ยาว 152 เมตร หนา 
0.15 เมตร  รวมพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
2,804 ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการและป้าย
โครงการ

1,402,000 หมูท่ี่ 10 
ต าบลขนงพระ

กองช่าง

แบบ ผด. 02
บัญชโีครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลขนงพระ อ ำเภอปำกชอ่ง จังหวัดนครรำชสีม

ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ อปท. ที่ 2 ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำดำ้นโครงสรำ้งพ้ืนฐำน
      2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ล ำดบั รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ กิจกรรมที่เกิดขึน้  (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิชอบหลัก

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

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 
12 บ้านผาสุข บริเวณซอย
นพพล

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูท่ี่ 12 บ้านผาสุก 
บริเวณซอยนพพล ขนาดผิวจราจร 
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 153 เมตร 
หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกวา่
 612 ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการและป้าย
โครงการ

300,000  หมูท่ี่ 12 
ต าบลขนงพระ

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 
12 บ้านผาสุข บริเวณซอย
ผู้ช่วยต๊ิก

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูท่ี่ 12 บ้านผาสุข 
บริเวณซอยผู้ช่วยต๊ิกขนาดผิวจราจร 
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 97 เมตร หนา
 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
388 ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการและป้าย
โครงการ

190,000 หมูท่ี่ 12 
ต าบลขนงพระ

กองช่าง

แบบ ผด. 02
ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ อปท. ที่ 2 ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำดำ้นโครงสรำ้งพ้ืนฐำน 
      2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ล ำดบั รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ กิจกรรมที่เกิดขึน้  (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิชอบหลัก

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

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 
12 บ้านผาสุข บริเวณซอย
สามรถ

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูท่ี่ 12 บ้านผาสุข 
บริเวณซอยสามรถ ขนาดผิวจราจร 
กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 175 เมตร 
หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกวา่
 525 ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการและป้าย
โครงการ

258,000 หมูท่ี่ 12 
ต าบลขนงพระ

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 
12 บ้านผาสุข บริเวณซอย
สายใจ

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูท่ี่ 12 บ้านผาสุข 
บริเวณซอยสายใจ ขนาดผิวจราจร 
กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 230 เมตร 
หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกวา่
 690 ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการและป้าย
โครงการ

340,000 หมูท่ี่ 12 
ต าบลขนงพระ

กองช่าง

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด. 02
ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ อปท. ที่ 2 ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำดำ้นโครงสรำ้งพ้ืนฐำน 
      2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)
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ล ำดบั รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ กิจกรรมที่เกิดขึน้  (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 
14 บ้านปิ่นทอง บริเวณ
ซอยเมษา

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูท่ี่ 14 บ้านปิ่นทอง 
บริเวณซอยเมษา ขนาดผิวจราจร กวา้ง
 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 
0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
2,000 ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการและป้าย
โครงการ

1,000,000 หมูท่ี่ 14 
ต าบลขนงพระ

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 3
 บ้านบุกระเฉด ซอยทุ่งลี 
ถึงปากช่องแคมป์

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูท่ี่ 3 บ้านบุกระเฉด 
ซอยทุ่งลี ถึง ปากช่องแคมป์ ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 800 
เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 4,800 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการและป้าย
โครงการ

2,900,900 หมูท่ี่ 3   
ต าบลขนงพระ

กองช่าง

      2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ อปท. ที่ 2 ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำดำ้นโครงสรำ้งพ้ืนฐำน 
แบบ ผด. 02

12



ล ำดบั รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ กิจกรรมที่เกิดขึน้  (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 5
 บ้านขนงพระกลาง บริเวณ
ซอยบ้านนายธง

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูท่ี่ 5 บ้านขนงพระกลาง
 บริเวณซอยบ้านนายธง ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 309 
เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 927 ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการและป้าย
โครงการ

463,500 หมูท่ี่ 5   
ต าบลขนงพระ

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 5
 บ้านขนงพระกลาง บริเวณ
ซอยบ้านนายประยูร – 
หนองครก

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูท่ี่ 5 บ้านขนงพระกลาง
 บริเวณซอยบ้านนายประยูร – หนอง
ครก ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร
 ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร 
รวมพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 435 ตารางเมตร
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ
และป้ายโครงการ

217,500 หมูท่ี่ 5   
ต าบลขนงพระ

กองช่าง

ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ อปท. ที่ 2 ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำดำ้นโครงสรำ้งพ้ืนฐำน 
      2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด. 02

13



ล ำดบั รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ กิจกรรมที่เกิดขึน้  (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 5
 บ้านขนงพระกลาง บริเวณ
ซอยบ้านนายลอย

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูท่ี่ 5 บ้านขนงพระกลาง 
บริเวณซอยบ้านนายลอย ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 156 
เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 468 ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการและป้าย
โครงการ

234,000 หมูท่ี่ 5   
ต าบลขนงพระ

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 6
 บ้านซับสวอง บริเวณซอย
 3 - 4

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูท่ี่ 6 บ้านซับสวอง 
บริเวณซอย 3 - 4  ขนาดกวา้ง 4 
เมตร ยาว 340 เมตร หนา 0.15 
เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 3,360 
ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการและป้ายโครงการ

665,000 หมูท่ี่ 6   
ต าบลขนงพระ

กองช่าง

ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ อปท. ที่ 2 ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำดำ้นโครงสรำ้งพ้ืนฐำน 
      2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด. 02

14



ล ำดบั รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ กิจกรรมที่เกิดขึน้  (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 9
 บ้านเขาจันทร์หอม 
บริเวณคุ้มชินพันธ์
สร้างสรรค์ – คุ้มร่วมพัฒนา

เพื่อจา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี่ 9 บ้านเขาจนัทร์หอม 
บริเวณคุ้มชินพันธ์สร้างสรรค์ – คุ้มร่วม
พัฒนา ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 775 เมตร หนา 0.15 เมตร รวม
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,100 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและ
ป้ายโครงการ

1,517,000 หมูท่ี่ 9   
ต าบลขนงพระ

กองช่าง

13 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางและฉาบผิว
ลาดยาง หมูท่ี่ 4 บ้าน
คลองหินลาด บริเวณซอย
นายชัย บุญรอด

เพื่อจา่ยเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยาย
และฉาบผิวลาดยาง หมูท่ี่ 4 บ้านคลอง
หินลาด บริเวณซอยนายชัย บุญรอด 
รายละเอยีดดังนี้
- ช่วงที่ 1 โครงการฉาบผิวถนนลาดยาง
แคปซีล ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว
 156 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 624 
ตารางเมตร 
- ช่วงที่ 2 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแคปซีล ผิวจราจร กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 270 เมตร รวมพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้าย
โครงการ

404,800 หมูท่ี่ 4   
ต าบลขนงพระ

กองช่าง

ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ อปท. ที่ 2 ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำดำ้นโครงสรำ้งพ้ืนฐำน 
      2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด. 02

15



ล ำดบั รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ กิจกรรมที่เกิดขึน้  (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 โครงการเสริมผิวจราจร
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หมูท่ี่ 6 บ้าน
ซับสวอง บริเวณซอย 2 – 
เขาแม่ชี

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสริมผิวจราจร
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต 
หมูท่ี่ 6 บ้านซับสวอง บริเวณซอย 2 –
 เขาแม่ชี ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 
เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 
เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 5,000 
ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการและป้ายโครงการ

1,601,650 หมูท่ี่ 6   
ต าบลขนงพระ

กองช่าง

15 โครงการเสริมผิวจราจร
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หมูท่ี่ 6 บ้าน
ซับสวอง บริเวณซอย 3 – 
เชื่อมบ้านหนองตะกู

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสริมผิวจราจร
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต 
หมูท่ี่ 6 บ้านซับสวอง บริเวณซอย 3 –
 เชื่อมบ้านหนองตะกู ขนาดผิวจราจร
กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 780 เมตร 
หนา 0.05 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกวา่
 4,680 ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการและป้าย
โครงการ

1,473,000 หมูท่ี่ 6   
ต าบลขนงพระ

กองช่าง

ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ อปท. ที่ 2 ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำดำ้นโครงสรำ้งพ้ืนฐำน 
      2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด. 02
15

16



ล ำดบั รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ กิจกรรมที่เกิดขึน้  (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 โครงการเสริมผิวจราจร
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หมูท่ี่ 7 บ้าน
ประดู่บาก บริเวณซอยวดั
วงัน้ าทิพย์ท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสริมผิวจราจร
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต 
หมูท่ี่ 7 บ้านประดู่บาก บริเวณซอยวดั
วงัน้ าทิพย์ ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.05 
เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 1,600 
ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการและป้ายโครงการ

569,000 หมูท่ี่ 7   
ต าบลขนงพระ

กองช่าง

17 โครงการเสริมผิวจราจร
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หมูท่ี่ 8 บ้าน
หนองตะกู บริเวณสามแยก
หน้าวดัหนองตะกู – คุ้ม
อ่างทอง

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสริมผิวจราจร
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่
ที่ 8 บ้านหนองตะกู บริเวณสามแยก
หน้าวดัหนองตะกู – คุ้มอ่างทอง  
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาว
 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร รวม
พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 5,000 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการและ
ป้ายโครงการ

1,690,000

15,226,350

หมูท่ี่ 8   
ต าบลขนงพระ

กองช่าง

งบประมำณทั้งสิน้

ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ อปท. ที่ 2 ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำดำ้นโครงสรำ้งพ้ืนฐำน 
      2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด. 02

17



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ กิจกรรมที่เกิดขึน้  (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนอ าเภอปากช่อง

เพื่อเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนอ าเภอปากช่อง เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อน หรือไม่สารถช่วยเหลือตนเอง
ได้ในการด ารงชีพ หรือการจัดบริการ
สาธารณะเพื่อช่วยให้การช่วยเหลือ
ประชาชนใน ระดับอ าเภอ

20,000 ศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชน

อ าเภอปากช่อง

งานป้องกัน
และบรรเทาสา

ธารณภยั

2 โครงการจัดต้ังศูนย์
อ านวยการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุบัติภยัทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการจัดต้ังศูนย์อ านวยการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุบัติภยัทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ เพื่อเป็นการป้องกันและ
ลดความสูญเสียจากปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปี
ใหม่

10,000 ในเขตพื้นที่
ต าบลขนงพระ

งานป้องกัน
และบรรเทาสา

ธารณภยั

แบบ ผด. 02
บัญชโีครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลขนงพระ อ ำเภอปำกชอ่ง จังหวัดนครรำชสีมำ

ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ อปท. ที่ 3 ยุทธศำสตรส์รำ้งสังคมให้มคุีณภำพชวีิตที่ดแีละอยู่รว่มกันอย่ำงมคีวำมสุข
      3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ กิจกรรมที่เกิดขึน้  (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิชอบหลัก

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

3 โครงการจัดต้ังศูนย์
อ านวยการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุบัติภยัทาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการจัดต้ังศูนย์อ านวยการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุบัติภยัทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป็นการป้องกัน
และลดความสูญเสียจากปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้นในช่วง
เทศกาลสงกรานต์

10,000 ในเขตพื้นที่
ต าบลขนงพระ

งานป้องกัน
และบรรเทาสา

ธารณภยั

4 โครงการเด็กดับเพลิง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการเด็กดับเพลิง เช่น ฝึกอบรม
เด็กนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในเขตต าบล
ขนงพระ เพื่อให้มีความรู้พื้นฐาน
เบื้องต้นในการเข้าระงับเหตุป้องกัน
อัคคีภยัเบื้องต้นและเพื่อป้องกันการ
เกิดอัคคีภยัในครอบครัว รวมทั้งเมือ่
ประสบเหตุจะต้องประสานงานของ
ความช่วยเหลือได้จากหน่วยงานใด

20,000 อบต.ขนงพระ งานป้องกัน
และบรรเทาสา

ธารณภยั

แบบ ผด. 02

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ปีงบประมำณ 2562

โครงกำร

ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ อปท. ที่ 3 ยุทธศำสตรส์รำ้งสังคมให้มคุีณภำพชวีิตที่ดแีละอยู่รว่มกันอย่ำงมคีวำมสุข 
      3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ต่อ)



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ กิจกรรมที่เกิดขึน้  (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 โครงการทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภยัฝ่าย
พลเรือน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภยัฝ่ายพลเรือน ได้แก่ การ
จัดต้ังและทบทวนอาสาสมัครป้องกัน
ภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการรักษาความสงบใน
ชุมชน และเพื่อป้องกันชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชนในต าบลขนง
พระ

40,000 อบต.ขนงพระ งานป้องกัน
และบรรเทาสา

ธารณภยั

6 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
อาสาสมัครท้องถิ่นป้องกัน
ไฟป่า

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัคร
ท้องถิ่นป้องกันไฟป่า เช่น จัดอบรมให้
ความรู้ในการจัดท าแนวกันไฟและ
อาสาสมัครป้องกันไฟป่า เพื่อให้เกิด
การบูรณาการในการป้องกันชีวติและ
ทรัพย์ในกับผู้น าชุมชนและประชาชน
ในต าบลขนงพระ เข้าร่วมเป็น
อาสาสมัครป้องกันไฟป่า

20,000 อบต.ขนงพระ งานป้องกัน
และบรรเทาสา

ธารณภยั

โครงกำร

แบบ ผด. 02

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ปีงบประมำณ 2562

ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ อปท. ที่ 3 ยุทธศำสตรส์รำ้งสังคมให้มคุีณภำพชวีิตที่ดแีละอยู่รว่มกันอย่ำงมคีวำมสุข 
      3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ต่อ)



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ กิจกรรมที่เกิดขึน้  (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 โครงการอบรมและ
พัฒนาการป้องกันและ
ระงับอัคคีภยั

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการฝึกอบรมพัฒนาการป้องกัน
และระงับอัคคีภยั ให้กับอาสาสมัคร
ป้องกันภยัฝ่ายผลเรือน (อปพร.)/
ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ ผู้น า
ชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลขนงพระ

20,000 อบต.ขนงพระ งานป้องกัน
และบรรเทาสา

ธารณภยั

8 โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านการป้องกันภยัจาก
ธรรมชาติ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการ
ป้องกันภยัจากธรรมชาติ และเพิ่ม
ประสิทธภิาพการป้องกันและอพยพเมือ่
เกิดสาธารณภยัที่รุนแรง ให้กับพนักงาน
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ขนงพระ/ผู้น าชุมชน/ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน
 และประชาชนในต าบลขนงพระที่สนใจ

20,000 อบต.ขนงพระ งานป้องกัน
และบรรเทาสา

ธารณภยั

160,000

ปีงบประมำณ 2562
โครงกำร

แบบ ผด. 02

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ อปท. ที่ 3 ยุทธศำสตรส์รำ้งสังคมให้มคุีณภำพชวีิตที่ดแีละอยู่รว่มกันอย่ำงมคีวำมสุข 
      3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ต่อ)

งบประมำณทั้งสิน้



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ กิจกรรมที่เกิดขึน้  (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 โครงการค่ายคุณธรรม 
จริยธรรม

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ
การด าเนินชีวติที่ดีขึ้นของเยาวชน 
พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร สมาชิก
สภาต าบล และประชาชนทั่วไป

50,000 อบต.ขนงพระ กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วฒันธรรม

P

เเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการจัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กปฐมวยั
 (อายุ 2 – 5 ป)ี ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ
 ทั้ง 5 ศูนย์ จ านวน 152 คน ใน
อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี ต้ังไว ้
258400.-บาท แยกเป็น
1) ศพด.อบต.ขนงพระ จ านวน 29 คน  49,300
2) ศพด.บ้านขนงพระเหนือ จ านวน 32 คน 54,400
3) ศพด.บ้านซับสวอง จ านวน 38 คน 64,600
4) ศพด.หนองตะกู จ านวน 30 คน 51,000
5) ศพด.บา้นเขาจันทนห์อม จ านวน 23 คน 39,100

      3.2 แผนงานการศึกษา
ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ อปท. ที่ 3 ยุทธศำสตรส์รำ้งสังคมให้มคุีณภำพชวีิตที่ดแีละอยู่รว่มกันอย่ำงมคีวำมสุข

2 โครงการจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 (รายหัว)

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) ที่
อยู่ในความ

รับผิดชอบของ
อบต.ขนงพระ 

ทั้ง 5 ศูนย์

กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วฒันธรรม

แบบ ผด. 02



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ กิจกรรมที่เกิดขึน้  (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิชอบหลัก

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการจัดการศึกษาส าหรับของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยั (อายุ 3 –
 5 ป)ี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขนงพระ ทั้ง 5 ศูนย์ 
จ านวน 152 คน เช่น ค่าหนังสือเรียน
 อัตราคนละ 200 บาท/ปี ค่าอุปกรณ์
การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี ค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 
บาท/ปี ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
อัตราคนละ 430 บาท/ปี รวมเป็น
อัตราคนละ 1,130 บาท/ปี ต้ังไว ้
171,760.-บาท แยกเป็น

171,760

1) ศพด.อบต.ขนงพระ จ านวน 29 คน  32,770
2) ศพด.บ้านขนงพระเหนือ จ านวน 32 คน 36,160
3) ศพด.บ้านซับสวอง จ านวน 38 คน 42,940
4) ศพด.หนองตะกู จ านวน 30 คน 33,900
5) ศพด.บา้นเขาจันทนห์อม จ านวน 23 คน 25,990

3 โครงการจัดการศึกษา
ส าหรับของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.)

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) ที่
อยู่ในความ

รับผิดชอบของ
อบต.ขนงพระ 

ทั้ง 5 ศูนย์

กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วฒันธรรม

ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ อปท. ที่ 3 ยุทธศำสตรส์รำ้งสังคมให้มคุีณภำพชวีิตที่ดแีละอยู่รว่มกันอย่ำงมคีวำมสุข 
      3.2 แผนงานการศึกษา (ต่อ)

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด. 02



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ กิจกรรมที่เกิดขึน้  (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิชอบหลัก

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

4 โครงการจัดสรร
งบประมาณสมทบอาหาร
กลางวนัและอาหารเสริม 
(นม) นักเรียนที่ขาดแคลน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการจัดสรรงบประมาณสมทบ
อาหารกลางวนัและอาหารเสริม (นม) 
เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน
อาหารกลางวนัและอาหารเสริม (นม) 
ให้ครบ 100 % ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน 5 ศูนย์ และโรงเรียนใน
เขตต าบลขนงพระ จ านวน 5 แห่ง

20,000 ศพด. จ านวน 5
 ศูนย์ และ
โรงเรียน 

จ านวน 5 แห่ง
 ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ
 อบต.ขนงพระ

กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วฒันธรรม

5 โครงการประกันคุณภาพ
ภายใน การประเมิน
คุณภาพมาตรฐานศูนย์ฯ 
การนิเทศติดตาม

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการประกันคุณภาพภายใน การ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานศูนย์ฯ การ
นิเทศติดตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ

20,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) ที่
อยู่ในความ

รับผิดชอบของ
อบต.ขนงพระ 

ทั้ง 5 ศูนย์

กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วฒันธรรม

6 โครงการพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เช่น การ
จัดการฝึกอบรมศึกษาดูงาน จัด
กิจกรรม จัดต้ังกลุ่มกิจกรรม ด้าน
การศึกษาภายในต าบลขนงพระ

50,000 นอกสถานที่ กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วฒันธรรม

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ อปท. ที่ 3 ยุทธศำสตรส์รำ้งสังคมให้มคุีณภำพชวีิตที่ดแีละอยู่รว่มกันอย่ำงมคีวำมสุข 
      3.2 แผนงานการศึกษา (ต่อ)

แบบ ผด. 02



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ กิจกรรมที่เกิดขึน้  (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 โครงการพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชนต าบลขนง
พระ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนต าบลขนงพระ เช่น การ
จัดการฝึกอบรมศึกษาดูงาน กิจกรรม
วทิยา ศาสตร์ตัวน้อย กิจกรรมนัก
ส ารวจส่ิงแวดล้อม กิจกรรมศิลปะและ
หัตถกรรม กิจกรรมด้านบริการสังคม
และอาสาสมัคร กิจกรรมด้าน
วรรณกรรม กิจกรรมท่องเที่ยวและ
ทัศนศึกษา

30,000 นอกสถานที่ กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วฒันธรรม

8 โครงการเพิ่มศักยภาพการ
เรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก กิจกรรมศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมศึกษา
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน เช่น การศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการเรียนรู้ของเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหวา่งนักเรียน ผู้ปกครองและครู 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ

20,000 นอกสถานที่ กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วฒันธรรม

ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ อปท. ที่ 3 ยุทธศำสตรส์รำ้งสังคมให้มคุีณภำพชวีิตที่ดแีละอยู่รว่มกันอย่ำงมคีวำมสุข 
      3.2 แผนงานการศึกษา (ต่อ)

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด. 02



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ กิจกรรมที่เกิดขึน้  (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิชอบหลัก

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

9 โครงการวนัส าคัญของชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการวนัส าคัญของชาติ เช่น 
กิจกรรมวนัไหวค้รู งานวนัเด็กแห่งชาติ
 วนัพ่อแห่งชาติและวนัแม่แห่งชาติ 
รวมทั้งวนัส าคัญ ของชาติอื่น ๆ ที่
รัฐบาลก าหนดขึ้นให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ขนงพระ และโรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียน 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขนง
พระ

30,000 อบต.ขนงพระ กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วฒันธรรม

10 โครงการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กดีเด่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น เช่น 
กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อเล็กและ
กล้ามเนื้อใหญ่ กิจกรรมสร้างจิตส านึก
รักการออม กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
ประสานสัมพันธ ์กิจกรรมเด็กดีมี
มารยาทไทย กิจกรรมหนูน้อยรักการ
อ่าน กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี 
กิจกรรมหนูน้อยฟันสวย และกิจกรรม
อื่น ๆ ที่น าไปสูมาตรฐานการเรียนรู้
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

20,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) ที่
อยู่ในความ

รับผิดชอบของ
อบต.ขนงพระ 

ทั้ง 5 ศูนย์

กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วฒันธรรม

ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ อปท. ที่ 3 ยุทธศำสตรส์รำ้งสังคมให้มคุีณภำพชวีิตที่ดแีละอยู่รว่มกันอย่ำงมคีวำมสุข 
      3.2 แผนงานการศึกษา (ต่อ)

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด. 02



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ กิจกรรมที่เกิดขึน้  (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 โครงการส่งเสริมศักยภาพ
เด็กปฐมวยั

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวยั 
เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ
 4 ด้าน กิจกรรมสร้างจิตส านึกรักการ
ออม กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพหนูน้อย

10,000 ศพด. ที่อยู่ใน
ความ

รับผิดชอบของ
อบต.ขนงพระ 

ทั้ง 5 ศูนย์

กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วฒันธรรม

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวนัศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยค่าสนับสนุนอาหาร
กลางวนัให้กับเด็กปฐมวยัในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.) ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ 
ในอัตรามือ้ละ 20 บาท/คน/วนั 
จ านวน 245 วนั ทั้ง 5 ศูนย์ จ านวน 
152 คน ต้ังไว ้744,800 บาท แยก
เป็น
1) ศพด.อบต.ขนงพระ จ านวน 29 คน  142,100
2) ศพด.บ้านขนงพระเหนือ จ านวน 32 คน 156,800
3) ศพด.บ้านซับสวอง จ านวน 38 คน 186,200
4) ศพด.หนองตะกู จ านวน 30 คน 147,000
5) ศพด.บา้นเขาจันทนห์อม จ านวน 23 คน 112,700

12 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวนัศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.)

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) ที่
อยู่ในความ

รับผิดชอบของ
อบต.ขนงพระ 

ทั้ง 5 ศูนย์

กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วฒันธรรม

ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ อปท. ที่ 3 ยุทธศำสตรส์รำ้งสังคมให้มคุีณภำพชวีิตที่ดแีละอยู่รว่มกันอย่ำงมคีวำมสุข 
      3.2 แผนงานการศึกษา (ต่อ)

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด. 02



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ กิจกรรมที่เกิดขึน้  (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิชอบหลัก

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

13 โครงการสร้างภมูิคุ้มกันของ
สังคมในมิติวฒันธรรม 
(วคัซีนวฒันธรรมสร้าง
ภมูิคุ้มกันของสังคม)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการสร้างภมูิคุ้มกันของสังคมในมิติ
วฒันธรรม (วคัซีนวฒันธรรมสร้าง
ภมูิคุ้มกันของสังคม) เช่น กิจกรรม
วคัซีนวฒันธรรม สร้างภมูิกันสังคม 
กิจกรรมเยาวชนคนเก่งคนดี กิจกรรม
อิ่มบุญพ่อแม่จูงลูกเข้าวดั และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง

20,000 อบต.ขนงพระ กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วฒันธรรม

14 โครงการสืบสานภมูิปัญญา
ท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการสืบสานภมูิปัญญาท้องถิ่น เช่น
 กิจกรรมสมุนไพรใกล้ตัว ในการเรียนรู้
ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกิดการ
เรียนรู้ร่วมกันระหวา่งนักเรียน 
ผู้ปกครองชุมชนและครู ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลขนงพระ

20,000 ในเขตพื้นที่
ต าบลขนงพระ

กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วฒันธรรม

ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ อปท. ที่ 3 ยุทธศำสตรส์รำ้งสังคมให้มคุีณภำพชวีิตที่ดแีละอยู่รว่มกันอย่ำงมคีวำมสุข  
      3.2 แผนงานการศึกษา (ต่อ)

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด. 02



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ กิจกรรมที่เกิดขึน้  (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิชอบหลัก

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวนัให้แก่โรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.) ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ 
จ านวน 5 โรงเรียน จ านวน 904 คน 
ในอัตรามือ้ละ 20 บาท/คน/วนั 
จ านวน 200 วนั ต้ังไว ้3,616,000.-
บาท แยกเป็น

กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วฒันธรรม

1) ร.ร.ขนงพระใต้ จ านวน 346 คน 1,384,000
2) ร.ร.วดัขนงพระเหนือ จ านวน 118 คน  472,000
3) ร.ร.นิคมสร้างตนเองล าตะคอง 5 จ านวน 180 คน 720,000
4) ร.ร.บ้านหนองตะกู จ านวน 145 คน 580,000
5) ร.ร.บ้านเขาจนัทน์หอม จ านวน 115 คน   460,000

15 โรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะ
 กรรมการการ 
ศึกษาขั้น
พื้นฐาน(สพฐ.) 
ที่อยู่ในเขต
รับผิดชอบของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลขนง
พระ จ านวน 5 
โรงเรียน

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหาร
กลางวนั) ตามโครงการ
อาหารกลางวนัส าหรับ
โรงเรียนเขตต าบลขนงพระ
 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (สพฐ.)

ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ อปท. ที่ 3 ยุทธศำสตรส์รำ้งสังคมให้มคุีณภำพชวีิตที่ดแีละอยู่รว่มกันอย่ำงมคีวำมสุข  
      3.2 แผนงานการศึกษา (ต่อ)

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด. 02



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ กิจกรรมที่เกิดขึน้  (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 อุดหนุนโรงเรียนขนงพระใต้ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียน
ขนงพระใต้ในการด าเนินตามโครงการ
จัดหาส่ือพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย
ของโรงเรียนขนงพระใต้ เพื่อให้มีส่ือ
และอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพอย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ และเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาภาษาไทย ให้นักเรียนอ่าน
ออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง 
ส่ือสารได้ มีทักษะการอ่าน คิดวเิคราะห์
 ตามช่วงวยั และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น

20,000 ร.ร.ขนงพระใต้ กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วฒันธรรม

17 อุดหนุนโรงเรียนวดัขนงพระ
เหนือ

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียน
วดัขนงพระเหนือในการด าเนิน
โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
ทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ เพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความ
สนใจและความถนัดด้านดนตรีและ
นาฏศิลป์ให้มีความเป็นเลิศ และเพื่อให้
ผู้เรียนได้มีส่วนในการอนุรักษ์และสืบ
สานด้านดนตรีและนาฏศิลป์

20,000 ร.ร.วดัขนงพระ
เหนือ

กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วฒันธรรม

ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ อปท. ที่ 3 ยุทธศำสตรส์รำ้งสังคมให้มคุีณภำพชวีิตที่ดแีละอยู่รว่มกันอย่ำงมคีวำมสุข 
      3.2 แผนงานการศึกษา (ต่อ)

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด. 02



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ กิจกรรมที่เกิดขึน้  (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิชอบหลัก

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

18 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ล าตะคอง 5

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียน
นิคมสร้างตนเองล าตะคอง 5 ในการ
ด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความ
เป็นเลิศผ่านระบบ DLTV และ DLIT 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล E-DLTV 
 DLTV และ DLIT และเพื่อพัฒนา
ต้นแบบส่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองใน
รูปแบบแอพพลิเคชั่น ด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล DLTV และ DLIT 
ในการจัดการเรียนการสอนที่ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

20,000 ร.ร.นิคมสร้าง
ตนเองล าตะ

คอง 5

กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วฒันธรรม

19 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนอง
ตะกู

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียน
บ้านหนองตะกู ในการด าเนินโครงการ
ถนนสู่ดาวก้าวเป็นกีฬา เพื่อเป็นการจัด
สวสัดิการแก่นักเรียนในรูปแบบการ
แข่งขันกีฬา เพื่อส่งเสริมให้มีระเบียบ
วนิัย ความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา สร้าง
สุขภาพ อนามัยให้แข็งแรงสมบูรณ์ 
และส่งเสริมนักกีฬาของโรงเรียนบ้าน
หนองตะกู ให้มีความสามรถด้านกีฬาสู่
ความเป็นเลิศ

20,000 ร.ร.บ้านหนอง
ตะกู

กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วฒันธรรม

ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ อปท. ที่ 3 ยุทธศำสตรส์รำ้งสังคมให้มคุีณภำพชวีิตที่ดแีละอยู่รว่มกันอย่ำงมคีวำมสุข  
      3.2 แผนงานการศึกษา (ต่อ)

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด. 02



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ กิจกรรมที่เกิดขึน้  (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขา
จันทน์หอม

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียน
บ้านเขาจันทน์หอมในการด าเนิน
โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี
ไทย (กลองยาว) เพื่อเป็นการอนุรักษ์
วฒันธรรมดนตรีไทยให้สามารถด ารง
อยู่และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อช่วยให้มี
การส่งเสริมความเข้มแข็งและสร้าง
จิตส านึก คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม 
และส่งเสริมประเพณีไทย เกิดความ
สามัคคี พร้อมทั้งเด็กนักเรียนได้ใช้เวลา
วา่งให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด

20,000 ร.ร.บ้านเขา
จันทน์หอม

กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วฒันธรรม

5,332,720

ปีงบประมำณ 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

งบประมำณทั้งสิน้

แบบ ผด. 02

ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ อปท. ที่ 3 ยุทธศำสตรส์รำ้งสังคมให้มคุีณภำพชวีิตที่ดแีละอยู่รว่มกันอย่ำงมคีวำมสุข  
      3.2 แผนงานการศึกษา (ต่อ)

โครงกำร



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ กิจกรรมที่เกิดขึน้  (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 โครงการช่วยลดการติด
เอดส์จากแม่สู่ลูก
สภากาชาดไทย พระเจ้าว
รวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมส
วลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 
โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่
ลูกสภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ 
จ านวน 15 หมูบ่้าน

97,500 อบต.ขนงพระ กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

2 โครงการป้องกันการจมน้ า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการป้องกันการจมน้ า เช่น การ
อบรมทักษะป้องกันการจมน้ า 
ช่วยเหลือคนตกน้ าและฝึกการวา่ยน้ า
เพื่อชีวติรอด

100,000 อบต.ขนงพระ กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

3 โครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น
จัดซ้ือสารเคมีภณัฑ์พ่นก าจัดยุงตัวแก่ 
จัดซ้ือทรายอะเบท จัดซ้ือน้ ามันเพื่อใช้
ในการพ่นยุง จ้างเหมาพ่นสารเคมี และ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินงาน

90,000 ในเขตพื้นที่
ต าบลขนงพระ

กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ อปท. ที่ 3 ยุทธศำสตรส์รำ้งสังคมให้มคุีณภำพชวีิตที่ดแีละอยู่รว่มกันอย่ำงมคีวำมสุข
แบบ ผด. 02

      3.3 แผนงานสาธารณสุข

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ กิจกรรมที่เกิดขึน้  (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิชอบหลัก

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

4 โครงการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น 
ค่าวคัซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าจ้าง
เหมาฉีดวคัซีน ค่าท าหมัน ค่าเวชภณัฑ์
 ค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรมความรู้ 
และอื่น ๆ

50,000 อบต.ขนงพระ กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

5 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไอโอดีน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ไอโอดีน  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน

20,000 อบต.ขนงพระ กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

6 โครงการส่งเสริมการ
ด าเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทย์
โครงการส่งเสริมการ
ด าเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการส่งเสริมการด าเนินงานและ
บริหารจัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน

50,000 อบต.ขนงพระ กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

แบบ ผด. 02
ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ อปท. ที่ 3 ยุทธศำสตรส์รำ้งสังคมให้มคุีณภำพชวีิตที่ดแีละอยู่รว่มกันอย่ำงมคีวำมสุข 
      3.3 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ กิจกรรมที่เกิดขึน้  (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สมยามบรม
ราชกุมารี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สมยามบรม
ราชกุมารี ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ 
จ านวน 15 หมูบ่้าน

97,500 อบต.ขนงพระ กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

8 โครงการสร้างภมูิคุ้มกันจาก
สารเสพติด

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการสร้างภมูิคุ้มกันจากสารเสพติด 
เช่น การจัดกิจกรรมรณรงค์
ประชาสัมพันธ ์ในการด าเนินงานด้าน
สารเสพติด จัดกิจกรรมสร้างภมูิคุ้มกัน
จากสารเสพติด ส่งเสริมการป้องกันสาร
เสพติด สร้างจิตส านึก บ าบัดพร้อม
พัฒนาอาชีพ ส่งเสริมงาน To be 
number oneและส่งเสริมการออก
ก าลังกายทุกกลุ่มอายุ และอื่น ๆ

50,000 อบต.ขนงพระ กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

แบบ ผด. 02
ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ อปท. ที่ 3 ยุทธศำสตรส์รำ้งสังคมให้มคุีณภำพชวีิตที่ดแีละอยู่รว่มกันอย่ำงมคีวำมสุข 
      3.3 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ กิจกรรมที่เกิดขึน้  (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิชอบหลัก

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

9 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั
มะเร็งเต้านม

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภยัมะเร็งเต้านม ที่อยู่ใน
เขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ต าบลขนงพระ จ านวน 15 หมูบ่้าน

105,000 อบต.ขนงพระ กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

10 โครงการพัฒนาต าบล
จัดการสุขภาพตนเองแบบ
บูรณาการ

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลขนง
พระ เหนือในการด าเนินโครงการ
พัฒนาต าบลจัดการสุขภาพตนเองแบบ
บูรณาการ

26,000 โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลขนงพระ 

เหนือ

กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

11 โครงการสัตวป์ลอดโรค คน
ปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบ้า

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 
โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน 
ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

300,000 อบต.ขนงพระ กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ อปท. ที่ 3 ยุทธศำสตรส์รำ้งสังคมให้มคุีณภำพชวีิตที่ดแีละอยู่รว่มกันอย่ำงมคีวำมสุข 
      3.3 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด. 02



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ กิจกรรมที่เกิดขึน้  (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมูบ่้าน

เพื่อเป็นจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนหมูท่ี่ 1 - 15
 ต าบลขนงพระ ในการด าเนินโครงการ
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมูบ่้าน โดยให้ อสม. 
ด าเนินการใน 3 กลุ่มกิจกรรม ได้แก่ 
การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 
การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเร่ือง
ต่าง ๆ การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นใน
 ศสมช. และการบริหารจัดการ

225,000 ในเขตพื้นที่
ต าบลขนงพระ

กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

1,071,000งบประมำณทั้งสิน้

ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ อปท. ที่ 3 ยุทธศำสตรส์รำ้งสังคมให้มคุีณภำพชวีิตที่ดแีละอยู่รว่มกันอย่ำงมคีวำมสุข 
      3.3 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด. 02



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ กิจกรรมที่เกิดขึน้  (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 โครงการเยาวชนร่วมใจ
ต้านภยัยาเสพติด

พื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการเยาวชนร่วมใจต้านภยัยาเสพ
ติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด าเนินการ
ป้องกันกลุ่มเส่ียง เช่น เด็กและเยาวชน
ในโรงเรียน สถานศึกษา และประชาชน
ในเขตต าบลขนงพระ ให้มีความรู้ความ
เข้าใจในสถานการณ์ของยาเสพติด 
ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
กิจกรรมการบ าบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยา
เสพติด และการสร้างภมูิคุมกันใน
เยาวชนกลุ่มเส่ียง

20,000 อบต.ขนงพระ ส านังานปลัดฯ

2 โครงการรณรงค์และ
ป้องกันการต้ังครรภก์่อนวยั
อันควรของเด็กและเยาวชน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการรณรงค์และป้องกันการ
ต้ังครรภก์่อนวยัอันควรของเด็กและ
เยาวชนต าบลขนงพระ ให้ความรู้และ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการมี
เพศสัมพันธก์่อนวยัอันควร การ
ต้ังครรภใ์นวยัรุ่น ให้ความรู้เร่ืองการ
ป้องกันโรคติดต่อแก่เด็กและเยาวชน

25,000 อบต.ขนงพระ ส านังานปลัดฯ

ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ อปท. ที่ 3 ยุทธศำสตรส์รำ้งสังคมให้มคุีณภำพชวีิตที่ดแีละอยู่รว่มกันอย่ำงมคีวำมสุข

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

      3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผด. 02



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ กิจกรรมที่เกิดขึน้  (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิชอบหลัก

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

3 โครงการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวติผู้พิการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวติผู้พิการ 
เพื่อให้ผู้พิการได้มีกิจกรรมร่วมกัน อัน
ก่อให้เกิดความรักความสามัคคี ส่งผล
ให้คนพิการมีความสุขทางกายและทาง
จิตใจ มีก าลังใจในการด าเนินชีวติ ใช้
ชีวติในสังคมส่วนรวมได้อย่างปกติสุข

20,000 อบต.ขนงพระ ส านังานปลัดฯ

4 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติของผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่ดีและ
แก้ไขปัญหาสุขภาพได้ด้วยตนเอง
สามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัว
ได้

25,000 อบต.ขนงพระ ส านังานปลัดฯ

5 โครงการสร้างความเข้มแข็ง
ในครอบครัว

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการสร้างความเข้มแข็งใน
ครอบครัว เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้
เพื่อการพัฒนาครอบครัวแก่ประชาชน
ในพื้นที่ การเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ระหวา่งสมาชิกในครอบครัว การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว

30,000 อบต.ขนงพระ ส านังานปลัดฯ

120,000

แบบ ผด. 02
ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ อปท. ที่ 3 ยุทธศำสตรส์รำ้งสังคมให้มคุีณภำพชวีิตที่ดแีละอยู่รว่มกันอย่ำงมคีวำมสุข
      3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)

งบประมำณทั้งสิน้

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ กิจกรรมที่เกิดขึน้  (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ต าบลประจ าปี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต าบล
ประจ าปี ของต าบลขนงพระ

200,000 อบต.ขนงพระ กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วฒันธรรม

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ด้านกีฬาของเด็กในต าบล
ขนงพระ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬาของ
เด็กในต าบลขนงพระ  เช่น จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการกีฬาของนักเรียนในเขต
ต าบลขนงพระ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ

10,000 อบต.ขนงพระ กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วฒันธรรม

3 อุดหนุนอ าเภอปากช่อง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่อ าเภอ
ปากช่อง ในการด าเนินโครงการจัดงาน
ประเพณี วฒันธรรม งานพระราชพิธ ี
และรัฐพิธต่ีาง ๆ เช่น การจัดงานวนั
ปิยมหาราช วนัจักรี วนัที่ระลึกมหา
เจษฎาบดินทร์ และวนัส าคัญตามที่
รัฐบาลก าหนด

20,000 อ าเภอปากช่อง กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วฒันธรรม

230,000

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ อปท. ที่ 3 ยุทธศำสตรส์รำ้งสังคมให้มคุีณภำพชวีิตที่ดแีละอยู่รว่มกันอย่ำงมคีวำมสุข
      3.5 แผนงานศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

งบประมำณทั้งสิน้

แบบ ผด. 02



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ กิจกรรมที่เกิดขึน้  (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 การเลือกต้ังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
จัดการเลือกต้ัง ผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น

760,000 ในเขตพื้นที่
ต าบลขนงพระ

ส านักงานปลัดฯ 

2 โครงการปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาติ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ 
เพื่อส่งเสริมความจงรักษ์ภกัดีต่อชาติ 
พิทักษ์รักษาไวซ่ึ้งความมัน่คงขอ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และเพื่อปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้
ให้ ด ารงมัน่คงอยู่สถิตสถาพรตลอดไป

10,000 อบต.ขนงพระ ส านักงานปลัดฯ 

3 โครงการจ้างที่ปรึกษา วจิัย
 ประเมินผลหรือพัฒนา
ระบบต่าง ๆ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วจิัย 
ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซ่ึง
มิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภณัฑ์
 ที่ดินและหรือส่ิงก่อสร้าง

20,000 ในเขตพื้นที่
ต าบลขนงพระ

ส านักงานปลัดฯ 

      6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผด. 02
บัญชโีครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลขนงพระ อ ำเภอปำกชอ่ง จังหวัดนครรำชสีม

ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ อปท. ที่ 6 ยุทธศำสตรก์ำรบรหิำรรำชกำรตำมหลักกำรบรหิำรบ้ำนเมอืงที่ดี

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ กิจกรรมที่เกิดขึน้  (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิชอบหลัก

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

4 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานด้านวชิาการ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล 
พนักงาน ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
ขนงพระ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้าน
วชิาการคณะผู้บริหาร/ประธานสภา/
รองประธานสภา/เลขานุการสภา/และ
สมาชิกสภา/พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนต าบลขนงพระ เพื่อศึกษาดู
งานทั้งในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร หรืออื่น ๆ ที่มีหนังสือ
ส่ังการให้เข้าร่วมอบรมสัมมนา รวมทั้ง
การจัดฝึกอบรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล

200,000 อบต.ขนงพระ 
และนอกสถานที่

ส านักงานปลัดฯ 

5 โครงการพัฒนา
ประสิทธภิาพ การ
บริหารงานคลัง

เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาประสิทธภิาพ
การบริหารงานคลัง เช่น การ
พัฒนาการจัดเก็บรายได้ การจัดท า
หรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน การจัดเก็บภาษี
เคล่ือนที่ และอื่น ๆ ที่เป็นงานในความ
รับผิดชอบของกองคลังองค์การบริหาร
ส่วนต าบลขนงพระ

280,000 นอกสถานที่ 
หรือหน่วยจัด

ฝึกอบรม

กองคลัง

1,270,000งบประมำณทั้งสิน้

ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ อปท. ที่ 6 ยุทธศำสตรก์ำรบรหิำรรำชกำรตำมหลักกำรบรหิำรบ้ำนเมอืงที่ด ี
      6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

โครงกำร

แบบ ผด. 02

ปีงบประมำณ 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ กิจกรรมที่เกิดขึน้  (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิชอบหลัก

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

เพื่อจา่ยเป็นค่าอดุหนุนส าหรับสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) ให้แกโ่รงเรียนสังกดั
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1
 – ป.6 จ านวน 5 โรงเรียน เด็กนักเรียน
ชั้นอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 จ านวน 
904 คน และส าหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ทั้ง 5 ศูนย ์จ านวน
 152 คน ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ ใน
อตัรา 7.37 บาท/คน/วัน จ านวน 260 
วันต้ังไว้ 2,023,510.-บาท แยกเป็น

1. ร.ร.ขนงพระใต้ จ านวน 346 คน 663,006
2. ร.ร.วดัขนงพระเหนือ จ านวน 118 คน  226,112
3. ร.ร.นิคมสร้างตนเองล าตะคอง 5 จ านวน 180 คน 344,916
4. ร.ร.บ้านหนองตะกู จ านวน 145 คน 277,849
5. ร.ร.บ้านเขาจนัทน์หอม จ านวน 115 คน   220,363
6. ศพด. อบต.ขนงพระ จ านวน 29 คน 55,570
7. ศพด.บ้านขนงพระเหนือ จ านวน 32 คน 61,319
8. ศพด.บ้านซับสวอง จ านวน 38 คน 72,816
9. ศพด.บ้านหนองตะก ูจ านวน 30 คน 57,486
10. ศพด.บ้านเขาจนัทน์หอม จ านวน 23 คน 44,073

2,023,510งบประมำณทั้งสิน้

โรงเรียนสังกัด
ส านักงาน

คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น

พื้นฐาน (สพฐ.)
 จ านวน 5 

โรงเรียน และ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) ทั้ง
 5 ศูนย์ ที่อยู่ใน
เขตรับผิดชอบ
ขององค์การ
บริหารส่วน

ต าบลขนงพระ

กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วฒันธรรม

1

      6.2 .แผนงานการศึกษา

อาหารเสริม (นม) ให้แก่
โรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เด็ก
อนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.
6 จ านวน 5 โรงเรียน เด็ก
นักเรียนชั้นอนุบาล และเด็ก
 ป.1 – ป.6

ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ อปท. ที่ 6 ยุทธศำสตรก์ำรบรหิำรรำชกำรตำมหลักกำรบรหิำรบ้ำนเมอืงที่ดี

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด. 02



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ กิจกรรมที่เกิดขึน้  (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 การจัดท าค่าพิกัดแนวเขต
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
แบ่งเขตพื้นที่แต่ละหมูบ่้านภายในเขต
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ต าบลขนงพระ จ านวน 15 หมูบ่้าน 
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน

10,000 ในเขตพื้นที่
ต าบลขนงพระ

กองช่าง

2 การวางและปรับปรุงผัง
เมืองรวม/ชุมชน

เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายในการพัฒนา
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล
ขนงพระ ให้มีความรู้การจัดท าผังเมือง
รวมชุมชนงานอาคาร งานพัฒนา
สภาพแวดล้อมและภมูิทัศน์ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการผังเมือง และองค์
ความรู้ด้านการวางผังเมืองและด้าน
การช่าง เพื่อให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลสามารถร่วมมือกับชุมชนในการ
วางและท าผังเมืองรวมชุมชนในพื้นที่
ได้อย่างมีประสิทธภิาพ

10,000 นอกสถานที่ 
หรือหน่วยจัด

ฝึกอบรม

กองช่าง

แบบ ผด. 02
ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ อปท. ที่ 6 ยุทธศำสตรก์ำรบรหิำรรำชกำรตำมหลักกำรบรหิำรบ้ำนเมอืงที่ดี
      6.3 แผนงานเคหะและชุมชน

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ กิจกรรมที่เกิดขึน้  (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิชอบหลัก

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

3 การวเิคราะห์น้ าบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าวเิคราะห์น้ าบาดาลใน
การวดัค่าคุณภาพให้ปลอดภยัส าหรับ
ประชาชนผู้ใช้น้ าอุปโภคบริโภคหรือใช้
ในเกษตรกรรม และเพื่อเป็นการ
พัฒนาคุณภาพน้ าส าหรับประปา
หมูบ่้านให้ได้มาตรฐาน

10,000 ในเขตพื้นที่
ต าบลขนงพระ

กองช่าง

30,000

ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ กิจกรรมที่เกิดขึน้  (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 โครงการดูแลรักษาสนาม
ฟุตบอลและปรับภมูิทัศน์
รอบบริเวณที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบล

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการดูแลรักษาสนามฟุตบอลและ
ปรับภมูิทัศน์รอบบริเวณที่ท าการ
องค์การบริหาร ส่วนต าบล

30,000 อบต.ขนงพระ งานส่งเสริม
การเกษตร

30,000

งบประมำณทั้งสิน้

งบประมำณทั้งสิน้

      6.4 แผนงานการเกษตร

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ อปท. ที่ 6 ยุทธศำสตรก์ำรบรหิำรรำชกำรตำมหลักกำรบรหิำรบ้ำนเมอืงที่ดี

แบบ ผด. 02
ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ อปท. ที่ 6 ยุทธศำสตรก์ำรบรหิำรรำชกำรตำมหลักกำรบรหิำรบ้ำนเมอืงที่ด ี
      6.3 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ กิจกรรมที่เกิดขึน้  (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 โครงการอบรมให้ความรู้
เร่ืองกฎหมายเบื้องต้น
เกี่ยวกับการใช้ชีวติประจ าวนั

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เร่ือง
กฎหมายเบื้องต้น เพื่อให้ความรู้ด้าน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
ชีวติประจ าวนัให้แก่ประชาชนให้ได้รับ
ความรู้และสามารถน ามาใช้ในการ
ประกอบอาชีพต่าง ๆ และการด าเนิน
ชีวติได้อย่างถูกต้อง

25,000 อบต.ขนงพระ ส านักงานปลัดฯ

25,000

ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ กิจกรรมที่เกิดขึน้  (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมให้แก่ผู้ประกันตน ได้แก่ 
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล
ขนงพระ

413,643 อบต.ขนงพระ ส านักงานปลัดฯ

งบประมำณทั้งสิน้

ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ อปท. ที่ 6 ยุทธศำสตรก์ำรบรหิำรรำชกำรตำมหลักกำรบรหิำรบ้ำนเมอืงที่ดี
      6.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ อปท. ที่ 6 ยุทธศำสตรก์ำรบรหิำรรำชกำรตำมหลักกำรบรหิำรบ้ำนเมอืงที่ดี
        6.6 แผนงานงบกลาง

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด. 02



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ กิจกรรมที่เกิดขึน้  (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิชอบหลัก

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

2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรองรับการจัดสวสัดิการให้แก่
ผู้สูงอายุต้ังแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน

11,760,000 อบต.ขนงพระ ส านักงานปลัดฯ

3 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อรองรับการจัดสวสัดิการเบี้ยความ
พิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธติาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดที่ได้แสดงความ
จ านงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับ
เงินเบี้ยความพิการไวก้ับองค์การ
บริหารส่วนต าบลขนงพระแล้ว

3,648,000 อบต.ขนงพระ ส านักงานปลัดฯ

4 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อรองรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์
ได้รับรองและท าการวนิิจฉัยแล้ว และมี
ความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้ง
ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได้

90,000 อบต.ขนงพระ ส านักงานปลัดฯ

        6.6 แผนงานงบกลาง (ต่อ)

แบบ ผด. 02

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ อปท. ที่ 6 ยุทธศำสตรก์ำรบรหิำรรำชกำรตำมหลักกำรบรหิำรบ้ำนเมอืงที่ด ี



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ กิจกรรมที่เกิดขึน้  (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 เงินส ารองจ่าย เพื่อส ารองจ่ายไปใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน
เกี่ยวกับสาธารณภยัที่เกิดขึ้นหรือเพื่อ
บรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน
ส่วนรวมโดยตรงในกรณีเป็นเหตุ
เร่งด่วน หรือจ าเป็นได้ตามความ
เหมาะสมซ่ึงไม่สามารถคาดการณ์
ล่วงหน้าและกรณีจ าเป็นโดย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีมิได้ต้ัง
จ่ายไวเ้ป็นการเฉพาะ หรือต้ังจ่ายไวไ้ม่
เพียงพอแต่มีความจ าเป็นต้องจ่าย

129,516 อบต.ขนงพระ ส านักงานปลัดฯ

6 เงินสมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนต าบล
ขนงพระ

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบล
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 
2545

300,000 อบต.ขนงพระ ส านักงานปลัดฯ

แบบ ผด. 02
ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ อปท. ที่ 6 ยุทธศำสตรก์ำรบรหิำรรำชกำรตำมหลักกำรบรหิำรบ้ำนเมอืงที่ด ี
        6.6 แผนงานงบกลาง (ต่อ)

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ กิจกรรมที่เกิดขึน้  (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 ทุนการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นทุนสนับสนุนการศึกษา
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลขนงพระ ที่มีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์การให้ทุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโครงการความ
ร่วมมือทางวชิาการระหวา่งกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
สถาบันการศึกษา

40,000 อบต.ขนงพระ/
สถาบันการ 
ศึกษาที่ร่วม

โครงการความ
ร่วมทางวชิาการ

ส านักงานปลัดฯ

8 เงินสมทบเข้าเป็นกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.)

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้าเป็นกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) เป็นไปตามหนังสือส านักงาน
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลง
วนัที่ 12 กรกฎาคม 2560

428,386 อบต.ขนงพระ ส านักงานปลัดฯ

16,809,545งบประมำณทั้งสิน้

ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ อปท. ที่ 6 ยุทธศำสตรก์ำรบรหิำรรำชกำรตำมหลักกำรบรหิำรบ้ำนเมอืงที่ด ี
        6.6 แผนงานงบกลาง (ต่อ)

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด. 02



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ กิจกรรมที่เกิดขึน้  (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 โครงการอบรมและศึกษาดู
งานเพิ่มทักษะและเพิ่ม
รายได้ในอาชีพให้กับ
ประชาชนต าบลขนงพระ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มทักษะและเพิ่มรายได้ในอาชีพ
ให้กับประชาชนต าบลขนงพระ

30,000 อบต.ขนงพระ/
นอกสถานที่

ส านักงานปลัด

30,000

ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ กิจกรรมที่เกิดขึน้  (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 โครงการตลาดสีเขียว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการตลาดสีเขียว เช่น การส่งเสริม
และจัดกิจกรรมตลาดสีเขียวเพื่อ
จ าหน่ายสินค้าทางเกษตร จัดซ้ือวสัดุ
อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรม และอื่น ๆ

20,000 ในเขตพื้นที่
ต าบลขนงพระ

งานส่งเสริม
การเกษตร

      7.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมำณทั้งสิน้

ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ อปท. ที่ 7 ยุทธศำสตรเ์สรมิสรำ้งควำมสำมำรถทำงเศรษฐกิจและบรรเทำปัญหำควำมยำกจน
      7.2 แผนงานการเกษตร

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด. 02
บัญชโีครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลขนงพระ อ ำเภอปำกชอ่ง จังหวัดนครรำชสีม

ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ อปท. ที่ 7 ยุทธศำสตรเ์สรมิสรำ้งควำมสำมำรถทำงเศรษฐกิจและบรรเทำปัญหำควำมยำกจน

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ กิจกรรมที่เกิดขึน้  (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิชอบหลัก

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

2 โครงการประชุมประชาคม
จัดท าแผนเตรียมความ
พร้อมเพื่อลดความเส่ียง
จากภยัแล้งด้านการเกษตร

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการจัดประชุมประชาคมจัดท า
แผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความ
เส่ียงจากภยัแล้งด้านการเกษตร

30,000 ในเขตพื้นที่
ต าบลขนงพระ

งานส่งเสริม
การเกษตร

3 โครงการฝึกอบรมเกษตรกร
ผสมผสานยุวเกษตรต าบล
ขนงพระ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการฯ เช่น การฝึกอบรมเยาวชน
ให้มีใจรัก รู้จักการท าการเกษตรรู้จัก
การประยุกต์ใช้ส่ิงของที่เหลือจาก
การเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

20,000 ในเขตพื้นที่
ต าบลขนงพระ

งานส่งเสริม
การเกษตร

4 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏบิัติการการท าก้อนเชื้อ
เห็ดโคน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการการท า
ก้อนเชื้อเห็ดโคน เช่น การฝึกอบรม
เชิงปฏบิัติการการท าก้อนเชื้อเห็ดโคน
แก่ประชาชนและผู้สูงอายุ

20,000 ในเขตพื้นที่
ต าบลขนงพระ

งานส่งเสริม
การเกษตร

5 โครงการศึกษาดูงานการ
ปลูกมันส าปะหลังแบบน้ า
หยด

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการฯ เช่น การจัดฝึกอบรมเอง
หรือหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดอบรม

20,000 ในเขตพื้นที่
ต าบลขนงพระ 
 /นอกสถานที่

งานส่งเสริม
การเกษตร

ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ อปท. ที่ 7 ยุทธศำสตรเ์สรมิสรำ้งควำมสำมำรถทำงเศรษฐกิจและบรรเทำปัญหำควำมยำกจน
      7.2 แผนงานการเกษตร (ต่อ)

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด. 02



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ กิจกรรมที่เกิดขึน้  (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 โครงการศึกษาดูงานการ

เล้ียงโคเนื้อและการผลิตปุ๋ย

อินทรีย์อัดเม็ด

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการฯ เช่น การฝึกอบรม ศึกษาดู
งานการเล้ียงโคเนื้อและการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์อัดเม็ด ฝึกอบรมเอง หรือ
หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดอบรม

20,000 ในเขตพื้นที่
ต าบลขนงพระ 
 /นอกสถานที่

งานส่งเสริม
การเกษตร

7 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
กลุ่มวสิาหกิจชุมชน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการฯ เช่น การส่งเสริมและพัฒนา
ด้านองค์ความรู้ การฝึกปฏบิัติการเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม

20,000 อบต.ขนงพระ งานส่งเสริม
การเกษตร

8 โครงการสมุนไพรศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการสมุนไพรศึกษา เช่น การ
ส ารวจพรรณไม้สมุนไพรในชุมชน ขึ้น
ทะเบียนพรรณไม้และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ปราชญ์
ชุมชนได้เรียนรู้ร่วมกัน

30,000 ในเขตพื้นที่
ต าบลขนงพระ

งานส่งเสริม
การเกษตร

180,000งบประมำณทั้งสิน้

ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ อปท. ที่ 7 ยุทธศำสตรเ์สรมิสรำ้งควำมสำมำรถทำงเศรษฐกิจและบรรเทำปัญหำควำมยำกจน
      7.2 แผนงานการเกษตร (ต่อ)

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด. 02



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ กิจกรรมที่เกิดขึน้  (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 โครงการเฝ้าระวงัคุณภาพ
ธรรมชาติส่ิงแวดล้อม

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการเฝ้าระวงัคุณภาพธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม เช่น กิจกรรมจัดต้ังกลุ่ม
อนุรักษ์และ เฝ้าระวงัทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

10,000 อบต.ขนงพระ กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

2 โครงการพัฒนาความรู้ใน
การคัดแยกขยะ ส่ิงปฏกิูล
และน้ าเสีย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการพัฒนาความรู้ในการคัดแยก
ขยะ ส่ิงปฏกิูลและน้ าเสีย

30,000 อบต.ขนงพระ กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

40,000งบประมำณทั้งสิน้

แบบ ผด. 02
บัญชโีครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลขนงพระ อ ำเภอปำกชอ่ง จังหวัดนครรำชสีมำ

ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ อปท. ที่ 8 ยุทธศำสตรก์ำรอนุรกัษ์และพัฒนำทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อมให้เกิดควำมสมดลุอย่ำงยั่งยืน
      8.1 แผนงานสาธารณสุข

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ กิจกรรมที่เกิดขึน้  (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 โครงการถ่ายทอดความรู้
วทิยาการด าเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการถ่ายทอดความรู้วทิยาการ
ด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เช่น 
การจัดนิทรรศการน าเสนอผลการ
ด าเนินงานฐานทรัพยากร เผยแพร่
ประชาสัมพันธ ์สร้างความรู้ ความ
เข้าใจและเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกัน

100,000 อบต.ขนงพระ/
นอกสถานที่

งานส่งเสริม
การเกษตร

2 โครงการน ้าคือชีวติ : 

ศาสตร์พระราชาแปลง

เกษตรผสมผสานประชารัฐ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการน้ าคือชีวติ : ศาสตร์พระราชา 
แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ เช่น 
การจัดหาที่วา่งเปล่าท าแปลงเกษตร
ผสมผสานและพัฒนาแหล่งน้ าให้ใช้
ประโยชน์ได้อย่างพอเพียง และอื่น ๆ

50,000 ในเขตพื้นที่
ต าบลขนงพระ

งานส่งเสริม
การเกษตร

3 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏบิัติการนักอนุรักษ์น้อย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการนัก
อนุรักษ์น้อย เช่น การฝึกอบรมส่งเสริม
การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน เพื่อสร้างจิตส านึกให้เด็กและ
เยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้ และสนับสนุน
การด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
เพื่อน าไปสู่การเป็นนักอนุรักษ์ นักวจิัย

20,000 อบต.ขนงพระ งานส่งเสริม
การเกษตร

170,000

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

งบประมำณทั้งสิน้

ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ อปท. ที่ 8 ยุทธศำสตรก์ำรอนุรกัษ์และพัฒนำทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อมให้เกิดควำมสมดลุอย่ำงยั่งยืน
      8.2 แผนงานการเกษตร

 



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ กิจกรรมที่เกิดขึน้  (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 เก้าอี้ท างานขนาด
กลาง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้ท างานขนาดกลางขา
ชุบโครเมีย่ม จ านวน 9 ตัว  และเป็นครุภณัฑ์
ที่ต้ังจ่ายนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 
สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดที่มีครุภณัฑ์
ดังกล่าวจ าหน่าย

45,000 อบต.ขนงพระ ส านักงานปลัดฯ

2 เก้าอี้พนักพิงสูง 
ระดับผู้บริหาร

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้พนักพิงสูง ระดับ
ผู้บริหาร มีล้อเล่ือน ปรับระดับได้ด้วยโช๊ค จ านวน
 1 ตัว  และเป็นครุภณัฑ์ที่ต้ังจ่ายนอกบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ สามารถจัดหาได้ตามราคา
ท้องตลาดที่มีครุภณัฑ์ดังกล่าวจ าหน่าย

6,500 อบต.ขนงพระ ส านักงานปลัดฯ

3 ชั้นเก็บแฟ้ม ชนิด 40
 ช่อง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชั้นเก็บแฟ้ม ชนิด 40 ช่อง 
จ านวน 3 หลัง เป็นตู้เหล็ก 4 ชั้น ๆ ละ 10 ช่อง
 มีล้อเล่ือน มีคุณ สมบัติตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์ 
อุตสาหกรรม (มอก.)

18,000 อบต.ขนงพระ ส านักงานปลัดฯ

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

      1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผด. 02/1
บัญชจี ำนวนครภุัณฑ์ส ำหรบัที่ไมไ่ดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลขนงพระ อ ำเภอปำกชอ่ง จังหวัดนครรำชสีมำ

1. ประเภท ครภุัณฑ์ส ำนักงำน



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ กิจกรรมที่เกิดขึน้  (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิชอบหลัก

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

4 ชุดโต๊ะประชุม เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะประชุม ขนาด 6 คน 
ขนาดไม่น้อยกวา่ 150 x 70 x 70 ซม. จ านวน
 1 ตัว พร้อมเก้าอี้มีพนักพิง ที่นั่งบุนวม จ านวน 6
 ตัว และเป็นครุภณัฑ์ที่ต้ังจ่ายนอกบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ สามารถจัดหาได้ตามราคา
ท้องตลาดที่มีครุภณัฑ์ดังกล่าวจ าหน่าย

22,000 อบต.ขนงพระ ส านักงานปลัดฯ

5 โต๊ะท ำงำนเหล็ก 

ขนำด 5 ฟุต
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างาน ขนาด 5 ฟุต 
กวา้ง 75 ซม. ยาว 145 ซม. จ านวน 6 ตัว และ
เป็นครุภณัฑ์ที่ต้ังจ่ายนอกบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดที่มี
ครุภณัฑ์ดังกล่าวจ าหน่าย

48,000 อบต.ขนงพระ ส านักงานปลัดฯ

6 ตู้เก็บเอกสารเหล็ก
แบบบานเล่ือน
กระจก แบบ 3 ชั้น

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารแบบบานเล่ือน
กระจก แบบ 3 ชั้น จ านวน 5 ตู้ มีคุณสมบัติตาม
มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เพื่อใช้
ในการจัดเก็บเอกสารของงานกองคลังองค์การ
บริหารส่วนต าบลขนงพระ

30,000 อบต.ขนงพระ กองคลัง

1. ประเภท ครภุัณฑ์ส ำนักงำน
      1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด. 02/1



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ กิจกรรมที่เกิดขึน้  (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 เก้าอี้ท างานขนาด
กลาง ขาชุบโครเมีย่ม

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้ท างานขนาดกลาง ขา
ชุบโครเมียม จ านวน 2 ตัว

10,000 อบต.ขนงพระ กองคลัง

8 ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม
เอกสาร 40 ช่อง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 40
 ช่อง จ านวน 5 ตู้ เป็นตู้เหล็ก 4 ชั้น ๆ ละ 10 
ช่อง มีล้อเล่ือน ได้รับมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

30,000 อบต.ขนงพระ กองคลัง

9 ตู้เหล็กแบบ 4 ล้ินชัก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 4 ล้ินชัก มีหู
ล้ินชัก มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จ านวน 5 ตู้

39,500 อบต.ขนงพระ กองคลัง

10 โต๊ะท างานเหล็ก 
ขนาด 5 ฟุต

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 5 
ฟุต จ านวน 1 ตัว

8,000 อบต.ขนงพระ กองคลัง

257,000

1. ประเภท ครภุัณฑ์ส ำนักงำน
      1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ปีงบประมำณ 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

งบประมำณทั้งสิน้

แบบ ผด. 02/1

โครงกำร



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ กิจกรรมที่เกิดขึน้  (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 เก้าอี้ท างานขนาด
กลาง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้ท างานขนาดกลาง ขา
ชุบโครเมียม จ านวน 2 ตัว เพื่อใช้ในงานด้าน
การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวดัขนงพระเหนือ และเป็นครุภณัฑ์ที่ต้ัง
จ่ายนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ สามารถ
จัดหาได้ตามราคาท้องตลาดที่มีครุภณัฑ์ดังกล่าว
จ าหน่าย

7,000 อบต.ขนงพระ กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม

P

2 โต๊ะท างานเหล็ก 
ขนาด 5 ฟุต

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก
ขนาด 5 ฟุต กวา้ง 75 ซม. ยาว 145 ซม. 
จ านวน 1 ตัว เพื่อใช้ในงานด้านการศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม องค์การบริหารส่วนต าบล
ขนงพระ และเป็นครุภณัฑ์ที่ต้ังจ่ายนอกบัญชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ สามารถจัดหาได้ตาม
ราคาท้องตลาดที่มีครุภณัฑ์ดังกล่าวจ าหน่าย

8,000 อบต.ขนงพระ กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม

P

3 พัดลมติดผนัง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือพัดลมติดฝาผนัง ขนาด 6 
นิ้ว จ านวน 10 ตัว ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล
ขนงพระ 

15,000 อบต.ขนงพระ กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม P

30,000

      1.2 แผนงานการศึกษา

งบประมำณทั้งสิน้

แบบ ผด. 02/1
1. ประเภท ครภุัณฑ์ส ำนักงำน

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ กิจกรรมที่เกิดขึน้  (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 โทรทัศน์ แอลอีดี 
(LED TV) แบบ
Smart TV

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่
 โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบSmart TV 
ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิก
เซล ขนาด 32 นิ้ว จ านวน 4 เคร่ือง ให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก 

50,000 อบต.ขนงพระ กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม

P

50,000

ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ กิจกรรมที่เกิดขึน้  (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 คอมพิวเตอร์ All In 
One ส าหรับงาน
ส านักงาน

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In 

One ส ำหรับงำนส ำนักงำน (จอขนำดไม่น้อยกวำ่ 

21 นิ้ว) จ ำนวน 2 เคร่ือง

34,000 อบต.ขนงพระ ส านักงานปลัดฯ

34,000

3. ประเภท ครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์

2. ประเภท ครภุัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
      2.1 แผนงานการศึกษา

ปีงบประมำณ 2562
      3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

งบประมำณทั้งสิน้

โครงกำร

งบประมำณทั้งสิน้

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด. 02/1



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ กิจกรรมที่เกิดขึน้  (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานส านักงาน
 (จอขนาดไม่น้อยกวา่
 19 นิ้ว)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว) 
จ านวน 1 เคร่ือง 

16000 อบต.ขนงพระ กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม

P

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง 

21,000 อบต.ขนงพระ กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม

P

3 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดต้ังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank
 Printer)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จ านวน 1 เคร่ือง 

4,300 อบต.ขนงพระ กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม

P

41,300

      3.2 แผนงานการศึกษา

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2562

งบประมำณทั้งสิน้

พ.ศ. 2562

3. ประเภท ครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์

พ.ศ. 2561



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ กิจกรรมที่เกิดขึน้  (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 ครุภณัฑ์เคร่ือง
ดับเพลิง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัในการเตรียม
ความพร้อมในการปฏบิัติงาน เช่น สายดับเพลิง, 
ข้อต่อ, ข้อแยก, หัวฉีดดับเพลิง, ถังเคมีและอื่น ๆ

20,000 อบต.ขนงพระ ส านักงานปลัดฯ

20,000

ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ กิจกรรมที่เกิดขึน้  (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 เคร่ืองสูบน้ าแบบจุ่ม
น้ าได้ (ซับเมิร์ส) 
พร้อมอุปกรณ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบจุ่มน้ าได้ 
(ซับเมิร์ส) พร้อมอุปกรณ์ เช่น สายไฟ เชือก สลิง
อื่น ๆ เพื่อใช้ส าหรับบ่อบาดาลของระบบประปา
หมูบ่้านที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลขนงพระ

300,000 อบต.ขนงพระ กองช่าง

300,000งบประมำณทั้งสิน้

โครงกำร

5. ประเภท ครภุัณฑ์อ่ืน

4. ประเภท ครภุัณฑ์เครื่องดบัเพลิง
      4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

งบประมำณทั้งสิน้
แบบ ผด. 02/1

พ.ศ. 2561
ปีงบประมำณ 2562

พ.ศ. 2562

แบบ ผด. 02/1

      5.1 แผนงานการพาณิชย์




