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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีประมาณ พ.ศ. 2564   

  --------------------------------------------------- 
 

            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559    (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  ข้อ 26 (2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พิจารณาร่างแผนด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศ
แผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  และต้องปิด
ประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน   
 

            บัดนี้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  เพ่ือน าไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางของการขัดท าแผนจัดท าแผนจัดหาพัสดุ  แผนการใช้จ่ายเงิน
รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

             จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                 ประกาศ ณ วันที่   8  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
 

                                                   
 

      (นายมงคล  แซ่ซือ) 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค าน า 

 
  แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า
จัดท าขึ้นตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561     โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน 
รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องการด าเนินการจริงทั้งหมดในเขตพ้ืนที่ของต าบลหนองค้า ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

  แผนการด าเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานส าหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ต้อง ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของต าบลหนองค้า ทั้งที่ปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ 2564  และท่ีด าเนินการโดยหน่วยงานอ่ืน ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จ าแนกรายละเอียดสอดคล้อง 
กับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการด าเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด  

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินการฉบับนี้  สามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการด าเนินงานในเขตพ้ืนที่ได้อย่าง
เหมาะสมและ มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลการ
พัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารด้วย  
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ส่วนที่  1  บทน า 
 

1.1  บทน า 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.25๖๐  ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญกับการ

กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย  การ
ปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ  
นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.2542 ซึ่ง
จุดหมายดังกล่าวจัดท าขึ้นเพ่ือให้กระจายอ านาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงมีอ านาจกว้างขวางข้ึน  ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น  แต่รวมไป
ถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลมาก 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้าได้จัดท าแผนพัฒนาสี่ปีซึ่งเป็นแผนที่ก าหนดยุทธศาสตร์แนวทางการ
พัฒนาเทศบาลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง 5 ปี(25๖๑ – ๒๕๖5)  และ
เชื่อมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดท างบประมาณประจ าปี   เนื่องจากมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน 
โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นส าหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๔ ปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนของเทศบาล พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. 2559 ประกอบหนังสือ
กระทวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.03/ว 6247  ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน  2561  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้าโดย
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองค้า   จึงได้จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.25๖๑ ตามรูปแบบที่ก าหนดตามหนังสือดังกล่าว 
โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาสี่ปี ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม  2559  โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้าขึ้นและเพ่ือก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564   มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการท างานเกี่ยวกับหน่วยงานอ่ืนๆ  รวมทั้งการจ าแนกรายละเอียด
ต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน เพ่ือให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้ามุ่งหวังว่าแผนการ
ด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้
เป็นอย่างด ี
 1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 1. แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการ
พัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้นเพ่ือให้แนวทางในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของ
โครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ    ของแผนงาน/โครงการ  
ในแผนการด าเนินงาน 



 
 2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 3. แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมีที่มาจาก 
  3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการ) 
  3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงิน
สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
  3.4  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูล
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีลักษณะการ
ด าเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบ
เกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  3.5  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพ้ืนที ่
  
 1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 หมวด  5 การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  ข้อ 26  
ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
  1.3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา
ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนๆที่ด าเนินการ
ในพ้ืนที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น    
  1.2.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศ เป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน  15  วันนับแต่วันที่
ประกาศ เพ่ือให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 
 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว    สามารถสรุปขั้นตอนในการด าเนินการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานได้ 3  ขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
 ขั้นตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมข้อมูล    คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/ กิจกรรม ที่จะมีการด าเนินการจริงในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองค้า ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้าและโครงการ/กิจกรรมของ
หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอ่ืนๆ ที่จะด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
 ขั้นตอนที่ 2  การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน      คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล   จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน โดย พิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองค้าและหน่วยงานต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการ 



 
 
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้าเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   และเมื่อ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึง น าร่างแผนการด า เนินงานเสนอ
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้าเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครง แผนการด า เนินงานจะแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ  
  ส่วนที่ 1   บทน า  ประกอบด้วย           
   1) บทน า          
   2) วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน      
   3) ขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงาน       
   4) ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน       
 ส่วนที่ 2   บัญชีโครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย       
   1) บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01)                        
   2) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)                
   3) บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น(ผด. 02/1)  
 ขั้นตอนที่ 3  การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า ให้
ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้ว  จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงาน
ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่น รับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่าง
น้อย 30 วัน 
 
           1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

1. ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
3.  เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  ทราบถึงจ านวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
5.  สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
6.  สามารถน าแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่างๆ 
ตามงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ได้อย่างถูกต้อง 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/
กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณโดยน าเสนอ ดังนี้ 

 2.1 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) 
  แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่ด าเนินการ คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด หน่วยงานรับผิดชอบ 

  การจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้  จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์  
แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจ านวนโครงการที่ด าเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด 
จ านวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่
ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย  

  การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้ งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 

 2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02) 
   แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีล าดับที่/โครงการ/
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/
ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง.  
  2.3 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น  (ผด. 02/1)  

  แบบ ผด.02/1 เป็นแบบจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการการ
พัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีล าดับ
ที่/โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/
ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 

 
 



ผด 1 
ส่วนที่ 2 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวน
โครงการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 

งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
13 

 

 

17.81 
 

4,190,700 
 

28.35 
 

 

กองช่าง 

 

 
รวม 

 
13 

 

17.81 
 

4,190,700 
 

 
28.35 

 

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

 

2 

 

2.74 

 

 

20,000 

 

0.14 

 

 

กองสวัสดิการสังคม 

รวม 2 2.74 20,000 0.14  

 

        

 

 



 ผด 1 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวน

โครงการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 

งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

3.3  แผนงานสาธารณสุข 

3.4  แผนงานการศึกษา 

3.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

3.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

 

4 

- 

10 

18 

4 

7 

 

5.48 

- 

13.70 

24.66 

5.48 

9.59 

 

132,000 

- 

209,000 

1,787,900 

220,000 

69,000 

 

0.09 

- 

1.41 

12.09 

1.49 

0.47 

 

ส านักงานปลัด 

กองการศึกษา 

กองสวัสดิการสังคม 

รวม 

 

43 58.91 2,417,900 15.55  

   

 

 

 



 

ผด 01 

ส่วนที่ 2 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 

 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวน
โครงการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 

งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
4.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
4.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
4.3  แผนงานงบกลาง 
 

 
4 
5 
3 

 
5.48 
6.85 
4.11 

 
35,000 

600,000 
7,494,000 

 
0.24 
4.06 

50.69 

ส านักปลัด 
กองสวัสดิการสังคม 

กองคลัง 
กองการศึกษา 

 
รวม 12 16.44 8,129,000 54.99  

5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1  แผนงานการเกษตร 

 

 
3 
 

 
4.11 

 

 
25,000 

 

 
0.17 

ส านักงานปลัด 

รวม 3 4.11 25,000 0.17  

รวมทั้งสิ้น 73 100 14,782,600 100  

 

 

 



ผด 01 

ส่วนที่ 2 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 

 
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวน

โครงการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 

งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  4.2. แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
 

 

1 

 

100 

 

5,000 

 

100 

 

กองคลัง 

 

 

รวม 

 

1 

 

100 

 

5,000 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผด 02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
 

      ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน    

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
เส้นทางจากบ้านหนองออ หมู่
ที่ 3 - บ้านสะมัด   ต าบลวัง
หิน อ.วังหิน    
(กม. 0+000 - 0+800) 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร   
ระยะทาง 190.00 เมตร   
หนา 0.15 เมตร  
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 760.00 ตาราง
เมตร  

478,300 บ้าน 
หนองออ   
หมู่ที่ 3 

กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านบก 
หมู่ที่ 4 - บ้านหนองยวน ต.
วังหิน  หมู่ที่ 4 (กม. 0+133 
- 0+288) 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร   
ระยะทาง 155.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร   
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 775.00 ตาราง
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร   
 

481,300 บ้านบก  
หมู่ที่ 4 

กองช่าง             

 



 

ผด 02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
      ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน    

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  เส้นบ้านโพธิ์น้อย  
ม. 5 - บ้านหนองเตย    
ต.พรหมสวัสดิ ์

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  
ระยะทาง 150.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร   
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 750.00 
ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.20 เมตร 

465,300 บ้านโพธ์ิน้อย  
หมู่ที่ 5 

กองช่าง             

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กบ้านหนองค้า   
หมู่ที่ 2  
(ซอยหน้า รพสต.หนองค้า) 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  
ระยะทาง 36.00 เมตร   
หนา 0.15 เมตร   
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 180.00 
ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.10 เมตร 

105,100 บ้านหนองค้า 
หมู่ที่ 2 

กองช่าง             



 

ผด 02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 

      ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน    

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กบ้านหนองค้า  
หมู่ที่ 2 - แยกป่าช้า 
 

ขนาด ผิวจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 155.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 620.00 ตารางเมตร 
และป้ายโครงการ 1 ป้าย 
 

399,000 บ้านหนองค้า 
หมู่ที่ 2 

กองช่าง             

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กบ้านหนองค้า  
หมู่ที่ 2    
(ซอยนายสุพิศ) 

ขนาด ผิวจราจร 
กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 155.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
775 ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร และ
ป้ายโครงการ 1 ป้าย 

256,400 บ้านหนองค้า  
หมู่ที่ 2 

กองช่าง             



ผด 02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
 

      ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน    

ล าดับ
ที ่

 

โครงการ/กจิกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

7 โครงการก่อสร้างประปาหมู่บา้น  
บ้านหนองสะลาม  หมู่ที่ 6 
 

เพื่อก่อสร้างระบบประปาบาดาล 
ขนาดเล็ก 
(รายละเอียดตามแบบแปลนข้อก าหนด
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า) 
 

481,000 บ้านหนอง
สะลาม 
หมู่ที่ 6 

กองช่าง             

8 โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบาย
น้ า คสล.บ้านหนองค้า  หมู่ที่ 2  
จากถนน ศก 3015 - บ้านนาง
เทียน  ฝาปิด คสล. 

ฝาปิด คสล. ปริมาณงาน  ฝารางระบาย
น้ า  คสล. ขนาด 0.70 เมตร   
ยาว 0.50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
คสล. จ านวน 390 ฝา 
 
 

297,000 บ้าน 
หนองค้า  
หมู่ที่ 2 

กองช่าง             

 



ผด 02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
      ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 
  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน    

ล าดับ
ที ่

 

โครงการ/กจิกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

9 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริม
ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต  จากถนน 
3015  - บ้านหนองเตย 
   

 (รายละเอียดตามแบบแปลน
ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองค้า) 

356,000 บ้านโพธ์ิน้อย 
หมู่ที่ 5 

กองช่าง             

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร บ้านเสมอใจ  หมู่ที่ 7   
(สายบ้านเสมอใจ - บ้านหนองเตย 
- นานายประดิษฐ์) 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
บ้านเสมอใจ  หมู่ที่ 7   (สายบ้าน
เสมอใจ - บ้านหนองเตย - นานาย
ประดิษฐ์) 

150,000 บ้านหนอง
เสมอใจ   

หมู่ที่ 7 

กองช่าง             

 



ผด 02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
      ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 

  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน    
ล าดับ

ที ่
 

โครงการ/กจิกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

11 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร(แรงต่ า)  
เส้นทาง ไปป่าช้า   
หมู่ที่ 2 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร(แรงต่ า)  
เส้นทาง ไปป่าช้า  หมู่ที่ 2 

120,000 บ้านหนองค้า  
หมู่ที่ 2 

กองช่าง             

12 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรบ้านบก  
หมู่ที่ 4  
จากแยกหนองโพธิ์ - 
ทางไปบ้านหนองยวน 

ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรบ้านบก  
หมู่ที่ 4 (จากแยกหนองโพธิ์ – ทางไป
บ้านหนองยวน) 

100,000 บ้านบก   
หมู่ที่ 4 

 

กองช่าง             

 



ผด 02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
             ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

      1.1  แผนงานเคหะและชุมชน    
ล าดับ

ที ่
 

โครงการ/กจิกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

13 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรบ้าน
หนองค้า  หมู่ที่ 1   
(ไปหนองขาม) 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านหนองค้า   
หมู่ที่ 1  (ไปหนองขาม) 

120,000 บ้าน 
หนองค้า  
หมู่ที่ 1 

กองช่าง             

14 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรบ้าน
หนองออ  หมู่ที่ 3  ถึง 
เส้นทางไปหนองโพธิ์) 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านหนองออ   
หมู่ที่ 3  ถึง เส้นทางไปหนองโพธิ์) 

120,000 บ้าน 
หนองออ  
หมู่ที่ 3   

กองช่าง             

 



 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
      ก.   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน    
ล าดับ

ที ่
 

โครงการ/กจิกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

13 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมู่บ้าน  บ้าน
หนองค้า   หมู่ที่ 1 

ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน  บ้านหนองค้า   
หมู่ที่ 1 

100,000 บ้าน 
หนองออ 
หมู่ที่ 3 

กองช่าง             

14 โครงการขยายไฟฟ้า
การเกษตร  หมู่ที่ 5 

ขยายเขตไฟฟ้าการเกษตร หมู่ที่ 5   
จ านวน 3 ช่วง 
ช่วงที่ 1 นานางพจนาถ 
ช่วงที่ 2 นานายชอบ 
ช่วงที่ 3 นานายบุญจันทร ์

500,000 บ้านโพธ์ิ
น้อยหมู่ที่ 5 

             

 



ผด 02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การยกระดับเศรษฐกิจให้พึง่ตนเองและแขง่ขันได ้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 

  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน 
   2.1. แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 อุดหนุนกลุ่มวสิาหกิจชุมชน
แม่บ้านเกษตรกรบ้าน 
หนองสะลาม   หมู่ที่ 6 

อุดหนุนกลุ่มวสิาหกิจชุมชนแม่บ้าน
เกษตรกรบา้นหนองสะลาม    
หมู่ที่ 6 

10,000 กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนแม่บ้าน
เกษตรกร 
บ้านหนองสะ
ลาม หมู่ที่ 6 

กอง
สวัสดิการ 

            

2 อุดหนุนกลุ่มวสิาหกิจชุมชน
สตรีทอผ้าบ้านหนองค้า  
หมู่ที่ 1 

อุดหนุนกลุ่มวสิาหกิจชุมชนสตรีทอ
ผ้าบ้านหนองค้า ม.1 

10,000 กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนสตรีทอผ้า
บ้านหนองค้า  
หมู่ที่ 1 

กอง
สวัสดิการ 

            

 

 

 

 

 

 

 



ผด 02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ด ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2การสร้างภูมคิุ้มกันทางสังคมและคณุภาพชีวิตที่ด ี
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคณุภาพชีวิต 

   3.1. แผนงาน  สังคมสงเคราะห ์
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 ค่าใช้จ่ายในการ
สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ป่วยที่ยากไร้ 

- "เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยที่ยากไร้  

30,000 ในเขตอบต.
หนองค้า 

กอง
สวัสดิการ 

            

2 โครงการศึกษาดูงานและ
เพ่ิมทักษะด้านอาชีพ
ผู้สูงอายุและคนพิการ
ต าบลหนองค้า  

- "เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ศึกษาดูงานและเพ่ิมทักษะด้าน
อาชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
ต าบลหนองค้า  

 

40,000 อบต.หนองค้า กอง
สวัสดิการ 

            

3 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ"กิจกรรมสานสัม
พันธฺ์ผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ" 

- "เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ"กิจกรรมสานสัมพันธฺ์ผู้
สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ" 
    

40,000 อบต.หนองค้า กอง
สวัสดิการ 

            

 



ผด 02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ด ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2การสร้างภูมคิุ้มกันทางสังคมและคณุภาพชีวิตที่ด ี
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

   3.1. แผนงาน  สังคมสงเคราะห ์
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพสตรี
ต าบลหนองค้า 
  
  
  

- "เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพสตรีต าบลหนองค้า 
     
        
  

150,000 อบต.หนองค้า กอง
สวัสดิการ 

            

5  โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม
ผู้สูงอายุ  และกลุ่มคน
พิการในเขตพ้ืนที่ต าบล
หนองค้า                                 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายุ  
และกลุ่มคนพิการในเขตพ้ืนที่
ต าบลหนองค้า                                 

40,000 อบต.หนองค้า กอง
สวัสดิการ 

            

 

 

 



ผด 02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ด ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2การสร้างภูมคิุ้มกันทางสังคมและคณุภาพชีวิตที่ด ี

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   3.2. แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการจุดบริการ
ประชาชนช่วงเทศกาลวัน 
ปีใหม่  
  

- "เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
โครงการจุดบริการประชาชน
ช่วงเทศกาลวัน ปีใหม่ 
     
        
  

2,500 อบต.หนองค้า ส านักงาน
ปลัด 

            

2  โครงการจุดบริการ
ประชาชนช่วงเทศกาลวัน 
สงกรานต์ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจุด
บริการประชาชนช่วงเทศกาล
วัน สงกรานต์ 

2,500 อบต.หนองค้า ส านักงาน
ปลัด 

            

 

 

 

 

 



ผด 02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคณุภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การสร้างภูมิคุม้กันทางสังคมและคุณภาพชีวิตทีด่ี 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

   3.3 แผนงาน  สาธารณสุข 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ
และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพอาสามัครสาธารณสุข 
(อสม.) และผู้น าชุมชน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลหนองค้า   อ.พยุห์  
จ.ศรีสะเกษ)  
   

- เพื่ออุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลหนองค้า อ.พยุห์ จ.ศรี
สะเกษ 
โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
อาสามัครสาธารณสุข (อสม.) และ
ผู้น าชุมชน  

180,000 โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพต าบล
หนองค้า    
อ.พยุห์  

โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพ
ต าบลหนอง
ค้า    
อ.พยุห์ 

            

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค  

คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนัขบ้า  

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ์ 

ดร.สมเดจ็พระเจ้าน้องนางเธอ   

เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ ์อัคร
ราชกุมาร ีกรมพระศรสีวาง
ควัฒน  วรขัตติยราชนาร"ี  

- "เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ์ 
ดร.สมเดจ็พระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลักษณ ์อัครราช
กุมาร ีกรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนาร"ี  

30,000 หมู่ที ่

 1 - 7 

ส านักงาน
ปลัด 

            

3 โครงการควบคุมและป้องกัน
โรคไข้เลือดออก 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 

10,000 หมู่ที ่

 1 - 7 

ส านักงาน
ปลัด 

            



ผด 02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคณุภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การสร้างภูมิคุม้กันทางสังคมและคุณภาพชีวิตทีด่ี 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

   3.3 แผนงาน  สาธารณสุข 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการป้องกันและลดความ
เสี่ยงในการแพรร่ะบาดของโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019  
(COVID - 19) 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน
และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
(COVID - 19) 
 

30,000 อบต.หนองค้า ส านักงาน
ปลัด 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผด 02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคณุภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การสร้างภูมิคุม้กันทางสังคมและคุณภาพชีวิตทีด่ี 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

   3.3. แผนงาน  สาธารณสุข 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

5 -อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 โครงการ
ตามพระราชด าร ิ
ด้านสาธารณสุข 

-อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 
1 โครงการตามพระราชด าร ิ
ด้านสาธารณสุข 

20,000 หมู่ที่ 1 ส านักงาน
ปลัด 

            

6 -อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 โครงการ
ตามพระราชด าร ิ
ด้านสาธารณสุข 

-อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2 โครงการตามพระราชด าร ิ
ด้านสาธารณสุข 

20,000 หมู่ที่ 2 ส านักงาน
ปลัด 

            

7 -อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 โครงการ
ตามพระราชด าร ิ
ด้านสาธารณสุข 

-อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 3   โครงการตามพระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข 

20,000 หมู่ที่ 3 ส านักงาน
ปลัด 

            

 

 



ผด 02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคณุภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การสร้างภูมิคุม้กันทางสังคมและคุณภาพชีวิตทีด่ี 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

   3.3. แผนงาน  สาธารณสุข 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

8 -อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4 โครงการตามพระราชด าร ิ
ด้านสาธารณสุข 

-อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4 โครงการตามพระราชด าร ิ
ด้านสาธารณสุข 

20,000 หมู่ที่ 4 ส านักงาน
ปลัด 

            

9 -อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5 โครงการตามพระราชด าร ิ
ด้านสาธารณสุข 

-อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5 โครงการตามพระราชด าร ิ
ด้านสาธารณสุข 

20,000 หมู่ที่ 5 ส านักงาน
ปลัด 

            

10 -อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6 โครงการตามพระราชด าร ิ
ด้านสาธารณสุข 

-อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6 โครงการตามพระราชด าร ิ
ด้านสาธารณสุข 

20,000 หมู่ที่ 6 ส านักงาน
ปลัด 

            

11 -อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7 โครงการตามพระราชด าร ิ
ด้านสาธารณสุข 

-อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7 โครงการตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

20,000 หมู่ที่ 7 ส านักงาน
ปลัด 

            

 

 



ผด 02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคณุภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การสร้างภูมิคุม้กันทางสังคมและคุณภาพชีวิตทีด่ี 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

   3.4. แผนงาน  การศึกษา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการบูรณาการสร้าง
บทบาทและพ้ืนที่
สร้างสรรค์ส าหรับเด็ก
และเยาวชน 

- "เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการบูรณาการสร้างบทบาท
และพ้ืนที่สร้างสรรค์ส าหรับเด็ก
และเยาวชน   
   

40,000 ต าบลหนองค้า กอง
การศึกษา 

            

2 โครงการสนับสนุนสภา
เด็กและเยาวชนต าบล
หนองค้า 

"เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการสนับสนุนสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลหนองค้า 
    

20,000 อบต.หนองค้า กอง
การศึกษา 

            

3 โครงการอบรมคณุธรรม
จริยธรรมต าบลหนองค้า 

- เพื่อใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรมต าบลหนอง
ค้า  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

40,000 ต าบล 

หนองค้า 

กอง
การศึกษา 

            

 

 

 



ผด 02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคณุภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การสร้างภูมิคุม้กันทางสังคมและคุณภาพชีวิตทีด่ี 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

   3.4. แผนงาน  การศึกษา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการกิจกรรมส่งเสริม
คุณภาพการศึกษา 

-เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านเสมอใจ 

หนองสะลาม  ตามโครงการกิจกรรม
ส่งเสริมคณุภาพการศึกษา  

24,615 โรงเรียนบ้าน
เสมอใจ 

หนองสะลาม 

กอง
การศึกษา 

 
 
 

 
 

          

5 โครงการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองออ   

ตามโครงการพัฒนาคณุภาพการศกึษา
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

15,000  โรงเรียนบ้าน
หนองออ 

กอง
การศึกษา 

 
 
 

 
 

          

6 โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้
ตามศาสตร์พระราชาตาม
แนวพระราชด าริ   
รัชกาลที่ 9  

 เพื่ออุดหนุน โรงเรียนบ้านหนองคา้  

ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
ศาสตร์พระราชาตามแนวพระราชด าริ  
รัชกาลที่ 9   

12,200  โรงเรียนบ้าน
หนองค้า 

กอง
การศึกษา 

            

7 โครงการอบรมคุณธรรม
น้อมน าเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

 เพื่ออุดหนุนโรงเรียนโนนเพ็ก
วิทยาคมตามโครงการอบรม
คุณธรรมน้อมน าเศรษฐกิจ
พอเพียง 
   

45,000 โรงเรียนโนน
เพ็กวิทยาคม 

กอง
การศึกษา 

            

 

 



ผด 02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคณุภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การสร้างภูมิคุม้กันทางสังคมและคุณภาพชีวิตทีด่ี 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

   3.4. แผนงาน  การศึกษา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

8 อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันโรงเรยีน
บ้านหนองออ 

เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนคา่อาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านหนองออ    

284,000 โรงเรียนบ้าน
หนองออ 

กอง
การศึกษา 

 
 
 

 
 

          

9 อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันโรงเรยีน
บ้านหนองค้า 

เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนคา่อาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านหนองค้า  

240,000 โรงเรียนบ้าน
หนองค้า 

กอง
การศึกษา 

 
 
 

 
 

          

10 อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันโรงเรยีน
บ้านเสมอใจหนอง
สะลาม 

เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนคา่อาหารกลางวัน 292,000 โรงเรียนบ้าน
เสมอใจหนอง
สะลาม 

กอง
การศึกษา 

            

11 โครงการใส่ใจใฝ่
เรียนรูศู้นย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินงานโครงการใส่ใจใฝ่เรียนรู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    

20,000 อบต.หนองค้า กอง
การศึกษา 

 

 

 

 

 

          

 

 

 



ผด 02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคณุภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การสร้างภูมิคุม้กันทางสังคมและคุณภาพชีวิตทีด่ี 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

   3.4. แผนงาน  การศึกษา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

12 สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา 

-(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      สังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองค้า จ านวน 1 ศูนย์ จ านวน 245 วัน  
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองค้า  
   

171,500  อบต. 

หนองค้า 

กอง
การศึกษา 

 

 

 

 

 

          

13 สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา 

(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน 
 (รายหัว)  (ค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา  
 และค่าเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก) ส าหรับเด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองค้า  จ านวน 1 ศูนย์ 
      - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองค้า  
    

59,500  อบต. 

หนองค้า 

กอง
การศึกษา 

 

 

 

 

 

          

14 สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา 

(3) เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การ
เรียน ค่าเครื่องแบบ   นักเรียน  ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ส าหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  จ านวน 1 ศูนย์ 
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองค้า 
     

322,600  อบต. 

หนองค้า 

กอง
การศึกษา 

            

 

 



ผด 02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคณุภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การสร้างภูมิคุม้กันทางสังคมและคุณภาพชีวิตทีด่ี 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

   3.4. แผนงาน  การศึกษา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

15 เงินอุดหนุน 
ค่าอาหาร 
กลางวัน 
 

  

โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน   (สพฐ.)  
โรงเรียนบ้านหนองค้า      
- ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับนักเรยีนตั้งแต่เด็กเล็กถึง
ประถมศึกษาปีท่ี 6  จ านวน 200 วัน    

240,000  โรงเรียนบ้าน
หนองค้า     

กอง
การศึกษา 

            

16 เงินอุดหนุน 
ค่าอาหาร 
กลางวัน 
 

โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน   (สพฐ.)  
โรงเรียนบ้านหนองออ 
 - ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับนักเรยีนตั้งแต่เด็กเล็ก
ถึงประถมศึกษา ปีท่ี 6 จ านวน 200 วัน    

284,000  โรงเรียนบ้าน
หนองออ 

กอง
การศึกษา 

            

17 เงินอุดหนุน 
ค่าอาหาร 
กลางวัน 
 

โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน   (สพฐ.)  
โรงเรียนบ้านเสมอใจหนองสะลาม  
   - ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับนักเรียนตั้งแตเ่ด็กเล็ก
ถึงประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 200 วัน       
 

292,000  โรงเรียนบ้าน
เสมอใจหนอง
สะลาม  

กอง
การศึกษา 

            

 

 



ผด 02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคณุภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การสร้างภูมิคุม้กันทางสังคมและคุณภาพชีวิตทีด่ี 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

   3.4. แผนงาน  การศึกษา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

18 ค่าอาหารเสริม 
(นม) 
 

"เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
เสรมิ (นม) ส าหรับเด็กเล็กในศูนย์
พัฒนา เด็กเล็ก จ านวน  1 ศูนย ์ และ
ส าหรับนักเรียนในโรงเรยีนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ)     เด็กเล็กถึง
ประถมศึกษาปีท่ี 6  จ านวน 3 
โรงเรียน  จ านวน  260 วัน 
      

458,000 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อน
เกณฑ์ และโรงเรียน
บ้านหนองออ   
บ้านหนองค้า และ
โรงเรียนบ้านเสมอใจ
หนองสะลาม 

กอง
การศึกษา 

            

 

 

 

 

 

 

 



ผด 02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคณุภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การสร้างภูมิคุม้กันทางสังคมและคุณภาพชีวิตทีด่ี 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

   3.5. แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ต้านภัยยาเสพติดต าบลหนอง
ค้า   

"เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ต้านภัยยาเสพติดต าบลหนอง
ค้า   

170,000 อบต. 
หนองค้า 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2 โครงการประเพณี แห่เทียน
เทศกาลเข้าพรรษา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน

โครงการประเพณี แห่เทียน
เทศกาลเข้าพรรษา 

50,000 อบต. 
หนองค้า 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 

 

 

 

 

 



 

ผด 02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคณุภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การสร้างภูมิคุม้กันทางสังคมและคุณภาพชีวิตทีด่ี 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

   3.5. แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

3 โครงการสนับสนุนกิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนา  
   
  

"เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
โครงการสนับสนุนกิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนา 
   
   

10,000 ต าบล 

หนองค้า 
กอง
การศึกษา 

            

4 โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น
   
    

"เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินโครงการ
สืบสานประเพณีท้องถิ่น เช่น  
ค่าป้าย เงินรางวัล ค่าตอบแทน
กรรมการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
พร้อมเครื่องดืม่ปราศจาก
แอลกอฮอล ์ค่าวัสดุอุปกรณ ์ 
ค่าตกแต่งสถานที ่ค่าของ
สมนาคณุ ค่าพาหนะ   
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น 
   
  

50,000 ต าบล 

หนองค้า 
กอง
การศึกษา 

            



ผด 02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคณุภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การสร้างภูมิคุม้กันทางสังคมและคุณภาพชีวิตทีด่ี 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

   3.6. แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง  
จ.ศรีสะเกษ ตามโครงการป้องกันและ
เฝ้าระวังยาเสพติด ประจ าปี 2564 

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง  
จ.ศรีสะเกษ ตามโครงการ
ป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพตดิ 
ประจ าปี 2563 

5,000 ปกครอง
จังหวัดศรี
สะเกษ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

2 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง อ.พยุห์ 
โครงการจดังานวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้ฯ  พระ
บรมราชินี ในวันท่ี 3 มิถุนายน 2564 
 

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง อ.
พยุห์ โครงการจดังานวันเฉลมิ
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ  พระบรมราชินี ในวันท่ี 3 
มิถุนายน 2564 

6,000 อ าเภอพยุห ์ ส านักงาน
ปลัด 

            

3 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง อ.พยุห์ ตาม
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ิ  
พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพัน
ปีหลวง  ในวันท่ี 12 สิงหาคม 2564   

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง อ.พยุห์ 
ตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริ
กิตติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระ
บรมราชชนีพันปีหลวง  ในวันท่ี 
12 สิงหาคม 2564   

6,000 อ าเภอพยุห์ ส านักงาน
ปลัด 

            

4 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง อ.พยุห์  
ตามโครงการจดังานวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  ในวันท่ี 28 กรกฎาคม 
2564 

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง อ.
พยุห์ ตามโครงการจดังานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ในวันท่ี 28 กรกฎาคม 2563 

10,000 อ าเภอพยุห ์ ส านักงาน
ปลัด 

            



 

ผด 02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคณุภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การสร้างภูมิคุม้กันทางสังคมและคุณภาพชีวิตทีด่ี 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

   3.6. แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

5 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง อ.พยุห์ 
ตามโครงการจดังานวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร  มหาภมูิพลอดลุยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร ในวันที่ 
13 ตลุาคม 2563 

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง อ.พยุห์ 
ตามโครงการจดังานวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร  มหาภมูิพลอดลุย
เดชมหาราชบรมนาถบพิตร ใน
วันท่ี 13 ตุลาคม 2563 

6,000 อ าเภอพยุห ์ ส านักงาน
ปลัด 

            

5 อุดหนุน อบต.พยุห์ ปรับปรุงศูนย ์

ช่วยเหลือประชาชน 

- เพื่อใช้จ่ายอุดหนุน อบต.พยุห์ 
ปรับปรุงศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 

30,000 ต าบล 
หนองค้า 

ส านักงาน
ปลัด 

            

7 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง อ.พยุห์ 
ตามโครงการวันปิยมหาราช  ใน
วันท่ี 23 ตุลาคม 2563 

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง อ.พยุห์ 
ตามโครงการวันปิยมหาราช 

6,000 อ าเภอพยุห ์ ส านักงาน
ปลัด 

            

 

 



ผด 02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการบริหารจดัการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ด ี

   4.1. แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการฝึกอบรม ให้ความรู้
แก่ประชาชนด้านกฎหมายผัง
เมืองรวม พรบ.ควบคุมอาคาร
พรบ. การขุดดินและถมดิน 

- เพื่อใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการฝึกอบรม ให้ความรู้
แก่ประชาชนด้านกฎหมายผัง
เมืองรวม พรบ.ควบคุมอาคาร
พรบ. การขุดดินและถมดิน
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

10,000 ต าบล 
หนองค้า 

ส านักงาน
ปลัด 

            

2 โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล - เพื่อใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

5,000 ต าบล 
หนองค้า 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 

 

 

 

 

 



ผด 02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการบริหารจดัการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ด ี

   4.1. แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

3 สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด  อบต.
หนองค้า 

- เพื่อใช้จ่ายสนับสนุนศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพตดิ  อบต.หนองค้า 

5,000 ต าบล 
หนองค้า 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผด 02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการบริหารจดัการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ด ี

   4.2. แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 ปรับปรุงระบบอินเตอรเ์น็ตและ
พัฒนาเว็ปไซด์ของ ต าบล 

เพื่อใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบ
อินเตอร์เนต็และพัฒนาเว็ปไซต์
ของ ต าบลและคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่
เกี่ยวข้อง   

20,000 อบต. 
หนองค้า 

ส านักงาน
ปลัด 

            

2 โครงการฝึกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพแก่คณะ
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/
พนักงาน  พนักงานจ้าง 
อบต.  และผู้น าชุมชน ต าบล
หนองค้า 

เพื่อใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพแก่
คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/
พนักงาน  พนักงานจ้าง อบต.  
และผู้น าชุมชน ต าบลหนอง
ค้า  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่
เกี่ยวข้อง 

180,000 อบต. 
หนองค้า 

ส านักงาน
ปลัด 

            

3 ปรับปรุงแผนทีภ่าษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพื่อใช้ในการปรับปรุงแผนท่ีภาษี
และทะเบยีนทรัพยส์ินให้ทันสมยั 
และเป็นปจัจุบัน  และคา่ใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

30,000 อบต. 
หนองค้า 

กองคลัง             

 

 



 

 

ผด 02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการบริหารจดัการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ด ี

   4.2. แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ
เลือกตั้ง 

เพื่อใช้จ่ายค่าใช้จ่ายส าหรับการ
เลือกตั้งท่ัวไป  และเลือกตั้งซ่อม
นายกต าบล สมาชิกสภา ต าบล ทีจ่ะ
หมดวาระและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่
เกี่ยวข้อง   

400,000 ต าบล 
หนองค้า 

ส านักงาน
ปลัด 

            

5 โครงการฝึกอบรมให้ความรูเ้รื่อง
การปราบปรามการทุจรติ 
   
   

"เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการฝึกอบรมให้ความรูเ้รื่อง 
การปราบปรามการทุจรติ เช่น ค่า
ป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่า
ตกแต่งสถานท่ี ค่าของสมนาคุณ  
ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น 
 
   
  

10,000 อบต. 
หนองค้า 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 



 

 

ผด 02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการบริหารจดัการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ด ี

   4.3. แผนงาน  งบกลาง 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ "เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับสนบัสนุน
การสร้างหลักประกันรายได ้
ให้แก่ผู้สูงอายุ"   
   

5,093,200
 
  

หมู่ที่ 1 - 7
ต าบล 
หนองค้า 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

            

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ "เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับสนบัสนุน
สวัสดิการทางสังคมให้แกผู่้พิการ 
หรือทุพพลภาพ"   
   

1,759,200
 
  

หมู่ที่ 1 - 7
ต าบล 
หนองค้า 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

            

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพส าหรับผู้ป่วยเอดส์
    
  

54,000
 
  

หมู่ที่ 1 - 7
ต าบล 
หนองค้า 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

            

 

 



ผด 02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1. แผนงาน  การเกษตร 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการประชารัฐ ร่วม
ใจ คลองสวยน้ าใสไร้
ผักตบชวา 

- เพื่อใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ประชารัฐ ร่วมใจ คลองสวยน้ าใสไร้
ผักตบชวาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่
เกี่ยวข้อง 

10,000 ต าบล 
หนองค้า 

ส านักงาน
ปลัด 

            

2 โครงการฝึกอบรมปลูกฝัง
จิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  
  
  

"เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสนับสนุน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิสมเดจ็พระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
    
  

10,000 ต าบล 
หนองค้า 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 

 

 



ผด 02/1 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 

บัญชีครุภัณฑ์ 
ล าดับ 

ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2563 

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 ตู้เหล็ก  แบบ 2  
บาน   จ านวน  2 
ตู้ 

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบกระจกเลื่อน 
ขนาด 5 ฟุตจ านวน 1 หลัง 

-จัดหาทั่วไปและส ารวจราคาตามท้องตลาด   
เนื่องจากไม่มตีามบญัชีมาตรฐานครุภัณฑ์    

11,000 อบต. 
หนองค้า 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 

 

 

   

 

        

2 โต๊ะท างาน  ขนาด  
690x1,600x7
60  มิลลิเมตร 
จ านวน  1  ตัว 

จัดซื้อโต๊ะท างาน  ขนาด  
690x1,600x760  มิลลิเมตร 
จ านวน  1  ตัว 
-จัดหาทั่วไปและส ารวจราคาตามท้องตลาด   
เนื่องจากไม่มตีามบญัชีมาตรฐานครุภัณฑ์   

13,400 อบต. 
หนองค้า 

ส านักงาน
ปลัด 

 

            

3 โต๊ะท างาน  ขนาด  
830x1,600x7
60  มิลลิเมตร
จ านวน  1  ตัว 

จัดซื้อโต๊ะท างาน  ขนาด  
690x1,600x760  มิลลิเมตร 
จ านวน  1  ตัว 
-จัดหาทั่วไปและส ารวจราคาตามท้องตลาด   
เนื่องจากไม่มตีามบญัชีมาตรฐานครุภัณฑ์   

12,500 อบต. 
หนองค้า 

ส านักงาน
ปลัด 

 

            

 

 



ผด 02/1 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 

บัญชีครุภัณฑ์ 
ล าดับ 

ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2563 

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 ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรบังาน
ประมวลผล  
จ านวน 2  เครื่อง 

44,000 อบต. 
หนองค้า 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 

   

 

        

5 เครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
เลเซอร์หรือ   
หรือ LED  ส ี 
จ านวน 1  เครื่อง 

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED  สี  
จ านวน 1  เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน   
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของ
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร (ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ล าดับ
ที ่52) 

15,000 อบต. 
หนองค้า 

ส านักงาน
ปลัด 

            

6 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมตั้งถังหมึกพิมพ์   
(Ink Tank  Printer)  ชนิดเลเซอรห์รือ ชนิด 
LED ขาวด า ชนิดNetwork  แบบท่ี 1   
จ านวน 1 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน   
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของ
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร (ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563  
ล าดับที่ 42) 

4,300 อบต. 
หนองค้า 

กองศึกษาฯ             



ผด 02/1 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 

บัญชีครุภัณฑ์ 
ล าดับ 

ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2563 

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

7 ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องช่ังน้ าหนัก
แบบดิจิตอลพร้อมที่
วัดส่วนสูง 
 
 
 
 

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบกระจกเลื่อน 
ขนาด 5 ฟุตจ านวน 1 หลัง 

-จัดหาทั่วไปและส ารวจราคาตามท้องตลาด   
เนื่องจากไม่มตีามบญัชีมาตรฐานครุภัณฑ์    

20,000 อบต. 
หนองค้า 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 

 

 

   

 

        

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


