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คำนำ 
 

เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง -    
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตาม
หมวด ๕ ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ (๑)  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการ
ดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561 ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจ
ของผู้บรหิารท้องถิน่”   

   

  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว จึงได้
ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ขึ้น เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี
งบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ขององค์การบริหาร-      
ส่วนตำบลหนองแก้วให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับ
หน่วยงาน และการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตาม
และประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการ
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วและผู้ที่เกี่ยวข้องไดเ้ป็นอย่างดี  
         
 
              โดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
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จุดมุ่งหมายของแผนการดำเนินงาน 

เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการ
จดัทำแผนการดำเนินงาน ตามหมวด ๕ ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดย
มีข้ันตอนดำเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่
ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพื ่อให้ประชาชนในท้องถิ ่นทราบโดยทั ่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 
๑๒ “แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจ ของ
ผู้บริหารท้องถิน่”   

ภายใต้ระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางใน
การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วให้มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน และการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของ
แผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวก
มากขึ้น โดยการจัดทำแผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖5 มีวัตถุประสงค์ดังนี้  

วัตถุประสงคข์องแผนการดำเนินงาน 

1. เพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาที่จะดำเนินการในพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

2. เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินงานตามแผนงานที่ชัดเจนในการปฏิบัติ 

ส่วนที่ 1 บทนำ 
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3. เพื่อเป็นการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการที่จะต้องมีการประสานและบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4. เพ่ือความสะดวกในการติดตามและประเมินการปฏิบัติงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ (26) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดทำแผนดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน และเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็น
แผนดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที ่ประกาศ เพื่อให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
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จากขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงานข้างต้น สามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คณะกรรมการสนับสนุน 
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์กร- 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

หน่วยงานอ่ืน คณะกรรมการสนับสนุน 
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุน 
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น 

 

รวบรวมโครงการ 

จัดทำ 
ร่างแผนดำเนินงาน 

เสนอ 
ร่างแผนดำเนินงาน 

 

พิจารณา 
ร่างแผนดำเนินงาน 

เสนอ 
ร่างแผนดำเนินงาน 
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
ให้ความเห็นชอบ 

 

ประกาศใช้ ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
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ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล 

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการที่จะดำเนินงานจริงในพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเอง และโครงกาที่
หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และ
ตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อำเภอ หรือก่ิงอำเภอแบบบูรณาการ 

ขั้นตอนการจัดทำร่างแผนดำเนินงาน 

 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

วัตถุประสงคของการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

(๑) เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 

(๒) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองแก้วให้มคีวามชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 

(๓) เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง  ๆ 
ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้น 
 

การจัดทำแผนการดำเนินงาน 
(1) ขั้นตอนการจัดทำร่างแผน 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ 

(2) ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น

แผนการดำเนินงาน   
(3) การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู ้บริหารท้องถิ ่นเพ่ือ

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  

 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น   

“การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”  



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 
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แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 มีรายละเอียดเค้าโครงการดังนี้ 

ส่วนที ่๑ บทนำ ประกอบด้วย 
๑.  บทนำ 
๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
๓.  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
๔.  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
 

ส่วนที ่๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 
๑.  บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑)   
๒.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒)  

 3.  บัญชีครุภัณฑ์ที่ไม่ได้อยู่ในโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด. ๐๒/1) 

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

(1) ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วมีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมาขึ้นทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแก้วมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 

(2) ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลทำให้การติดตามและประเมินผล

เมื่อสิ้นปีมีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
(4) ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไป

อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

 

 

 

********************************* 

 



แบบ ผด.01

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำนรับ
ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ (บำท) งบประมำณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

     1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 31 16.40 4,146,835 15.10 ส านักปลัด/กองคลัง
     1.2 แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 1.59 50,000 0.18 ส านักปลัด
     1.3 แผนงานการศึกษา ศาสนวัฒนธรรม 2 16.40 571,200 2.08 กองการศึกษาฯ
     1.4 แผนงานสาธารณสุข 5 1.59 1,150,000 4.19 ส านักปลัด
     1.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 4 16.40 200,000 0.73 กองการศึกษาฯ
     1.6 แผนงานเคหะและชุมชน 3 1.59 624,000 2.27 กองช่าง

รวม 48 25.40 6,742,035 24.55

- - - - - -
รวม - - - - -

3) ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรให้บริกำรท่ีดี
     3.1 แผนงานงบกลาง 9 4.76 10,456,320 38.08 ส านักปลัด

รวม 9 4.76 10,456,320 38.08
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บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแก้ว อ ำเภอประจันตคำม จังหวัดปรำจีนบุรี

ยุทธศำสตร์/แผนงำน

1) ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำต ำบลน่ำอยู่สู่ชุมชนท่ีเข้มแข็ง

2) ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำแหล่งท่องเท่ียว



แบบ ผด.01

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำนรับ
ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ (บำท) งบประมำณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

4) ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำแบบย่ังยืน
     4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 0.53 52,000 0.19 ส านักปลัด
     4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 2.12 150,000 0.55 ส านักปลัด
     4.3 แผนงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 1.59 336,025 1.22 กองการศึกษาฯ

รวม 8 4.23 538,025 1.96
รวมท้ังส้ิน 65 34.39 17,736,380 64.59
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หมำยเหตุ : งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2565 ต้ังไว้ท้ังส้ิน 27,460,000.-บำท

ยุทธศำสตร์/แผนงำน

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแก้ว อ ำเภอประจันตคำม จังหวัดปรำจีนบุรี



ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม จ านวน สถานท่ี หน่วยงาน
ครุภัณฑ์ ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท)
1 ค่าตอบแทน *ค่าตอบแทนบุคคลหรือ 340,000    อบต.หนองแก้ว ทุกส่วนราชการ

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ คณะกรรมการท่ีได้รับ

อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร- การแต่งต้ังให้ด าเนินการ

ปกครองส่วนท้องถ่ิน เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง

( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 74 , และการบริหารพัสดุภาครัฐ

91, 102, 121) ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด

*ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ

งานเลือกต้ังขององค์กร-

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด

*ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงฯ
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด ฯลฯ

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/ครุภัณฑ์ และงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาต าบลน่าอยู่สู่ชุมชนท่ีเข้มแข็ง



ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม จ านวน สถานท่ี หน่วยงาน
ครุภัณฑ์ ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท)
2 ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 15,000      อบต.หนองแก้ว ทุกส่วนราชการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ

นอกเวลาราชการ องค์การบริหารส่วนต าบล

องค์การบริหารส่วนต าบล- หนองแก้ว

หนองแก้ว
( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 75,121 ) 

3 ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนต าบล 246,000    อบต.หนองแก้ว ทุกส่วนราชการ
ค่าเช่าบ้าน ตามสิทธิฯ

( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 75, 98,

121)

4 ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000      อบต.หนองแก้ว ทุกส่วนราชการ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง-

( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 75 ) ประจ า ผู้ได้รับบ านาญปกติฯ

แบบ ผด.02
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(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาต าบลน่าอยู่สู่ชุมชนท่ีเข้มแข็ง
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม จ านวน สถานท่ี หน่วยงาน
ครุภัณฑ์ ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท)
5 ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น 762,000    อบต.หนองแก้ว ทุกส่วนราชการ

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ

ค่าจ้างเหมาบริการ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก

( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 76,  ค่าก าจัดขยะหรือส่ิงปฏิกูล

91, 103, 122) ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและ

ประชาสัมพันธ์หรือส่ิงพิมพ์

ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

ค่าเบ้ียประกัน ค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินคดีตามค าพิพากษา

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล

ภายนอก เช่น ค่าจ้างท่ีปรึกษา

ค่าจ้างออกแบบ ค่าจ้าง

ทนายความ ค่าจ้างปรับปรุง

โดเมน Website ค่าติดต้ังไฟฟ้า

เพ่ือใช้ในราชการ ค่าติดต้ัง

โทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการ

ติดต้ังโทรศัพท์ เป็นต้น

แบบ ผด.02

10

(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาต าบลน่าอยู่สู่ชุมชนท่ีเข้มแข็ง
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม จ านวน สถานท่ี หน่วยงาน
ครุภัณฑ์ ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท)
6 ค่าใช้สอย (1) ค่ารับรองในการต้อนรับ 30,000      อบต.หนองแก้ว ส านักปลัด

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรอง บุคคลหรือคณะบุคคล และ

พิธีการ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีจ าเป็น

ค่ารับรอง (2) ค่าเล้ียงรับรองการประชุมสภาท้องถ่ิน

( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 77 ) การประชุมคณะกรรมการหรือคณะ-
อนุกรรมการท่ีประชุมร่วมระหว่าง
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ท่ีใช้ในการเล้ียงรับรอง ฯลฯ
(3) ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีและพิธี
ทางศาสนาต่าง ๆ เช่น วันปิยมหาราช
วันจักรี วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
วันท้องถ่ินไทย และวันส าคัญอ่ืน
ท่ีทางการก าหนด โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ส าหรับจัดซ้ือเคร่ืองสักการะ ค่าพานพุ่ม
ค่าดอกไม้ ค่าพวงมาลา รวมถึงค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดงานรัฐพิธี เป็นต้น

แบบ ผด.02

11

(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาต าบลน่าอยู่สู่ชุมชนท่ีเข้มแข็ง
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม จ านวน สถานท่ี หน่วยงาน
ครุภัณฑ์ ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท)
7 ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังนายกองค์การ- 500,000    ต าบลหนองแก้วส านักปลัด

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ บริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาฯ

ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทน

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ ต าแหน่งว่าง และการจัดอบรมกรณีอ่ืน ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง เพ่ือให้ประชาชนทราบถึงสิทธิและหน้าท่ี

( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 78 ) การมีส่วนร่วมทางการเมือง ค่าอาหาร

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้าย

ประชาสัมพันธ์ ค่าแบบพิมพ์ ค่าเช่าเต๊นท์

ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเลือกต้ัง

และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

8 ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังนายกอค์การ- 10,000      อบต.หนองแก้ว ส านักปลัด
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ บริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาฯ

ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทน

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ ต าแหน่งว่าง และการจัดอบรมกรณีอ่ืน ๆ

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี เพ่ือให้ประชาชนทราบถึงสิทธิและหน้าท่ี

และนิติกรรมต่าง ๆ การมีส่วนร่วมทางการเมือง ค่าอาหาร
( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 78 ) 

แบบ ผด.02
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม จ านวน สถานท่ี หน่วยงาน
ครุภัณฑ์ ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท)
9 ค่าใช้สอย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 50,000      อบต.หนองแก้ว ทุกส่วนราชการ

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ ไปราชการในราชอาณาจักรและ

ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย นอกราชอาณาจักรของผู้บริหารท้องถ่ิน

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ สมาชิกสภาท้องถ่ิน (ส านักปลัด) 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง

ไปราชการ เช่น ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ

( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 79, ค่าท่ีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน

92, 103, 122 ) ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน เป็นต้น

10 ค่าใช้สอย ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการ 45,000      อบต.หนองแก้ว ทุกส่วนราชการ
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ ฝึกอบรมประชุมสัมมนาต่าง ๆ ของ

ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ (ส านักปลัด) พนักงานส่วนต าบลและ

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน พนักงานจ้างฯ 

ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ

( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 79,  หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ท่ีสามารถเบิกจ่ายใน

92, 104, 123 ) ประเภทรายจ่ายน้ี

แบบ ผด.02
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(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาต าบลน่าอยู่สู่ชุมชนท่ีเข้มแข็ง
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม จ านวน สถานท่ี หน่วยงาน
ครุภัณฑ์ ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท)
11 ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและศึกษา 200,000    อบต.หนองแก้ว ส านักปลัด

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ ดูงานส าหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ

ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย พนักงานและเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหาร-

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ ส่วนต าบลหนองแก้ว เพ่ือเพ่ิมทักษะ

โครงการอบรมและศึกษาดูงาน ความรู้ และศักยภาพในการปฏิบัติงาน

( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 79 ) 

12 ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 490,000    อบต.หนองแก้ว ทุกส่วนราชการ
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ท่ีช ารุด ติดขัด หรือขัดข้อง ให้สามารถ

( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 80, กลับมาใช้งานได้ตามปกติ รวมท้ังการซ่อมแซม

92, 104, 109, 123, 129 ) ถนนลูกรัง ถนนแอสฟัลท์ติกฯ ในเขตต าบล

หนองแก้ว

แบบ ผด.02

(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาต าบลน่าอยู่สู่ชุมชนท่ีเข้มแข็ง
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม จ านวน สถานท่ี หน่วยงาน
ครุภัณฑ์ ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท)
13 ค่าวัสดุ ค่าวัสดุส านักงานท่ีจ าเป็น เช่น กระดาษ 140,000    อบต.หนองแก้ว ทุกส่วนราชการ

วัสดุส านักงาน ปากกา ดินสอ แฟ้ม หมึกเคร่ืองพิมพ์

( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 80, ผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร น้ าหมึกปรินท์

105, 123 ) เคร่ืองเขียน กรรไกร ตรายาง ยางลบ
น้ ายาลบค าผิด ลวดเย็บกระดาษ กาว
ซองเอกสารตราครุฑ เทปพีวีซีแบบใส
คลิป เข็มหมุด สมุดประวัติราชการ
พระบรมฉายาลักษณ์ ธงชาติ พวงมาลัย
พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม้
น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชน ฯลฯ

14 ค่าวัสดุ ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุท่ีจ าเป็น เช่น 30,000      อบต.หนองแก้ว ส านักปลัด
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สายไฟ สายสัญญาณ ไมโครโฟน 

(ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 80, 124) ขาต้ังไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า 

เคร่ืองวัดกระแสไฟฟ้า เคร่ืองวัดแรงดัน-
ไฟฟ้า ไมค์ลอยพร้อมเคร่ืองส่งสัญญาณ
ฟิวส์ เทปพันสายไฟ หลอดไฟฟ้า
หลอดไฟ ปล๊ักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า
เบรกเกอร์ ฯลฯ

แบบ ผด.02

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม จ านวน สถานท่ี หน่วยงาน
ครุภัณฑ์ ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท)
15 ค่าวัสดุ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวท่ีจ าเป็น เช่น 20,000      อบต.หนองแก้ว ส านักปลัด

วัสดุงานบ้านงานครัว ถ้วยชาม แก้วน้ า ถาด จานรองแก้ว กองการศึกษาฯ
( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 80, สบู่ ไม้กวาด ช้อนส้อม กระติกน้ าร้อน

105 ) กระติกน้ าแข็ง สายฉีดน้ า แปรงขัดพ้ืน 
ผงซักฟอก น้ ายาล้างห้องน้ า น้ ายาดับกล่ิน

ไม้กวาด ไม้ถูพ้ืน ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ 

16 ค่าวัสดุ ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งท่ีจ าเป็น เช่น 30,000      อบต.หนองแก้ว ส านักปลัด
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอร่ี ยางรถยนต์ ไขควง ประแจ

( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 81 ) แม่แรง กุญแจปากตาย-แหวน

กุญแจเล่ือน คีมล็อค ชุดกุญแจหกเหล่ียม

น้ ากล่ัน ฯลฯ ส าหรับใช้ในการซ่อมรถยนต์

และเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีช ารุด

แบบ ผด.02
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม จ านวน สถานท่ี หน่วยงาน
ครุภัณฑ์ ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท)
17 ค่าวัสดุ ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง น้ ากล่ัน น้ ามันเคร่ือง 150,000    อบต.หนองแก้ว ส านักปลัด

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จารบีส าหรับรถยนต์ราชการ เช่น

( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 81 ) รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกน้ า-

อเนกประสงค์ เคร่ืองตัดหญ้า 
เคร่ืองพ่นหมอกควันของ อบต. และ
หน่วยงานอ่ืนท่ีสนับสนุนเคร่ืองจักร
รถบรรทุก น้ ามันเช้ือเพลิง น้ ามันดีเซล
น้ ามันก๊าด น้ ามันเคร่ือง น้ ามันเกียร์
น้ ามันหล่อล่ืน ฯลฯ 

18 ค่าวัสดุ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ท่ีจ าเป็น เช่น 100,000    อบต.หนองแก้ว ทุกส่วนราชการ
วัสดุคอมพิวเตอร์ แผ่นซีดี เมาส์ แผ่นรองเมาส์ 

( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 81,  ตลับหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์

105, 124 ) และวัสดุอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

แบบ ผด.02

(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาต าบลน่าอยู่สู่ชุมชนท่ีเข้มแข็ง
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาต าบลน่าอยู่สู่ชุมชนท่ีเข้มแข็ง
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม จ านวน สถานท่ี หน่วยงานพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ครุภัณฑ์ ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท)
19 ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้าท่ีใช้ในส านักงาน 160,000    อบต.หนองแก้ว ส านักปลัด

ค่าไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว กองการศึกษาฯ
( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 82, และ ศพด. สังกัด อบต.หนองแก้ว
106 )

20 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ าประปาท่ีใช้ในส านักงาน 5,000         อบต.หนองแก้ว ส านักปลัด
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว

( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 82 ) 

21 ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท์ท่ีใช้ในส านักงาน 20,000      อบต.หนองแก้ว ส านักปลัด
ค่าบริการโทรศัพท์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว

( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 82 ) (รายเดือน) กองการศึกษาฯ

22 ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการไปรษณีย์ท่ีใช้ในส านักงาน 3,000         อบต.หนองแก้ว ส านักปลัด
ค่าบริการไปรษณีย์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว

( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 83 ) (รายเดือน)

แบบ ผด.02
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(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาต าบลน่าอยู่สู่ชุมชนท่ีเข้มแข็ง
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม จ านวน สถานท่ี หน่วยงานพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ครุภัณฑ์ ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท)
23 ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 30,000      อบต.หนองแก้ว ส านักปลัด

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม ท่ีใช้ในส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล

( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 83 ) หนองแก้ว (รายเดือน)

24 ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าพ้ืนท่ีเว็บไซต์ 15,000      อบต.หนองแก้ว ส านักปลัด
ค่าเช่าพ้ืนท่ีเว็บไซต์ www.nongkaeo.go.th

และค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง และค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องรายปี

( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 83 ) 

25 ค่าครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและปรับปรุง 50,000      อบต.หนองแก้ว ทุกส่วนราชการ
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์ให้สามารถกลับมาใช้งาน

ครุภัณฑ์ ได้ตามปกติ เช่น ครุภัณฑ์ท่ีมีขนาดใหญ่

( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 83 ) หรือการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้าง

ครุภัณฑ์ เป็นต้น

แบบ ผด.02
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(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาต าบลน่าอยู่สู่ชุมชนท่ีเข้มแข็ง
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม จ านวน สถานท่ี หน่วยงานพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ครุภัณฑ์ ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท)
26 เงินอุดหนุน โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือจัดต้ัง 18,000      ศูนย์ช่วยเหลือ ส านักปลัด

เงินอุดหนุนส่วนราชการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนของ

( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 83 ) ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อปท.

ระดับอ าเภอ (สถานท่ีกลาง) อ.ประจันตคาม

ท่ีท าการปกครองอ าเภอประจันตคาม

แบบ ผด.02

20



ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม จ านวน สถานท่ี หน่วยงาน
ครุภัณฑ์ ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท)
27 ค่าวัสดุ ค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกายส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 80,000      อบต.หนองแก้ว ส านักปลัด

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 99 ) เช่น เคร่ืองแบบ/ชุดปฏิบัติ ชุดดับเพลิง-

ชนิดกันไฟเพ่ือปฏิบัติการนอกสถานท่ี
เคร่ืองแต่งกาย อปพร. เส้ือชูชีพ
เส้ือสะท้อนแสง เส้ือ-กางเกง ผ้าคลุมศีรษะ

ดับเพลิง ถุงเท้า ถุงมือดับเพลิง 
รองเท้าหนังดับเพลิง เข็มขัด
หมวกดับเพลิง ฯลฯ

28 ค่าวัสดุ ค่าวัสดุดับเพลิงท่ีจ าเป็น เช่น 10,000      อบต.หนองแก้ว ส านักปลัด
วัสดุเคร่ืองดับเพลิง สายส่งน้ าดับเพลิง ข้อต่อ หัวฉีด 

( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 99 ) ตู้เก็บชุดดับเพลิง ฯลฯ

29 ค่าวัสดุ ค่าวัสดุสนามท่ีจ าเป็น เช่น 10,000      อบต.หนองแก้ว ส านักปลัด
วัสดุสนาม เต๊นท์สนามขนาดเล็ก แผงก้ันถนน กรวย

( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 99 ) กระบอกไฟกระพริบ ป้ายไฟสามเหล่ียม
จราจร เชือก ฯลฯ

แบบ ผด.02

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาต าบลน่าอยู่สู่ชุมชนท่ีเข้มแข็ง



ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม จ านวน สถานท่ี หน่วยงาน
ครุภัณฑ์ ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท)
30 ค่าวัสดุ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 345,335    ศพด. สังกัด กองการศึกษาฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว (1) ประเภทอาหารเสริม (นม) ให้แก่ อบต.หนองแก้ว
*งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขต

( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 110 ) พ้ืนท่ีต าบลหนองแก้ว
(2) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัวอ่ืน ๆ
เช่น สบู่ ไม้กวาด แปรงขัดพ้ืน ผงซักฟอก
น้ ายาล้างห้องน้ า ฯลฯ

31 ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว 32,500      อบต.หนองแก้ว ส านักปลัด
วัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะอันตรายสีส้มท่ีเก่ียวข้อง (ผง.สาธารณสุข)

*งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข กับงานด้านสาธารณสุข

( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 115 ) 

แบบ ผด.02

(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาต าบลน่าอยู่สู่ชุมชนท่ีเข้มแข็ง
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

22



ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม จ านวน สถานท่ี หน่วยงาน
ครุภัณฑ์ ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท)
32 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ดังน้ี 80,000      อบต.หนองแก้ว ส านักปลัด

( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 116 ) (1) วัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ เช่น (ผง.สาธารณสุข)

แอลกอฮอล์ ส าลี ถุงมือน้ ายา-

ท าความสะอาดต่าง ๆ ค่าเวชภัณฑ์
ค่าเคร่ืองมือวิทยาศาตร์ ฯลฯ
(2) วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
พร้อมอุปกรณ์ในการฉีด เช่น
เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา ฯลฯ

33 ค่าวัสดุก่อสร้าง วัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ท่ีจ าเป็น ดังน้ี 100,000    อบต.หนองแก้ว กองช่าง
( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 124 ) ไม้ต่าง ๆ ค้อน คีม ชะแลง เคร่ืองวัด-

ขนาดเล็ก ตลับเมตร ลูกด่ิง จอบ ทราย

ยางมะตอยส าเร็จรูป กระเบ้ือง สังกะสี
ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ฯลฯ

รวมท้ังส้ิน 4,146,835 

23

แบบ ผด.02

(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาต าบลน่าอยู่สู่ชุมชนท่ีเข้มแข็ง
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม จ านวน สถานท่ี หน่วยงาน
ครุภัณฑ์ ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท)
1 ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 30,000        ต าบลหนองแก้ว ส านักปลัด

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ ตามโครงการประชุมประชาคม

ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ เช่น การประชุมคณะกรรมการ

โครงการประชุมประชาคม จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ

( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 89 ) เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์

และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

กับโครงการฯ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/ครุภัณฑ์ และงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาต าบลน่าอยู่สู่ชุมชนท่ีเข้มแข็ง
1.2 แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

24



ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม จ านวน สถานท่ี หน่วยงาน
ครุภัณฑ์ ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท)
2 ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 10,000        ต าบลหนองแก้ว ส านักปลัด

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้

ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย ด้านกฎหมายแก่ผู้น าท้องถ่ิน

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ ผู้น าชุมชน และประชาชนท่ัวไป

โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้านกฎหมายแก่ผู้น าท้องถ่ิน
ผู้น าชุมชน และประชาชนท่ัวไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 116 ) 

แบบ ผด.02

25

(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาต าบลน่าอยู่สู่ชุมชนท่ีเข้มแข็ง
1.2 แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม จ านวน สถานท่ี หน่วยงาน
ครุภัณฑ์ ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท)
3 ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 10,000        ต าบลหนองแก้ว ส านักปลัด

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ โครงการรักษ์น  า รักษ์ป่า

ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย รักษาแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติฯ

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ โดยมีกิจกรรมการปล่อยพันธ์ุปลา

โครงการรักษ์น  า รักษ์ป่า และพันธ์ุสัตว์น  า การปลูกต้นไม้

รักษาแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติฯ เพ่ือเพ่ิมผืนป่า และการส่งเสริมให้

( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 117 ) ประชาชนรู้รักและหวงแหน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมในพื นท่ี 

รวมท้ังส้ิน 50,000        

แบบ ผด.02

26

1.2 แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาต าบลน่าอยู่สู่ชุมชนท่ีเข้มแข็ง



ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม จ านวน สถานท่ี หน่วยงานพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ครุภัณฑ์ ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท)
1 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการ 327,600         โรงเรียน- กองการศึกษาฯ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนอาหารกลางวัน วัดโคกเข่ือน

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน ส าหรับโรงเรียนวัดโคกเข่ือน

ส าหรับโรงเรียนวัดโคกเข่ือน จ านวนนักเรียน 78 คน 

( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 111 ) อัตราคนละ 21 บาท

จ านวน 200 วัน

2 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการ 243,600         โรงเรียน- กองการศึกษาฯ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนอาหารกลางวัน วัดหนองแก้ว

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน ส าหรับโรงเรียนวัดหนองแก้ว

ส าหรับโรงเรียนวัดหนองแก้ว จ านวนนักเรียน 58 คน 

( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 111 ) อัตราคนละ 21 บาท

จ านวน 200 วัน

รวมท้ังส้ิน 571,200        27

1.3 แผนงานการศึกษา

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/ครุภัณฑ์ และงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาต าบลน่าอยู่สู่ชุมชนท่ีเข้มแข็ง



ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม จ านวน สถานท่ี หน่วยงาน
ครุภัณฑ์ ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท)
1 ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายส าหรับการส ารวจและ 10,000       ต าบลหนองแก้ว ส านักปลัด

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ ข้ึนทะเบียนจ านวนประชากร

ค่าจ้างเหมาบริการ สุนัข/แมว ท้ังท่ีมีเจ้าของและ

( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 113 ) ไม่มีเจ้าของ โดยการส ารวจปีละ

สองคร้ัง และเบิกค่าตอบแทน
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตามจ านวน
สุนัข/แมว ตัวละสามบาทต่อคร้ัง
ของการส ารวจและข้ึนทะเบียน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

28

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/ครุภัณฑ์ และงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาต าบลน่าอยู่สู่ชุมชนท่ีเข้มแข็ง
1.4 แผนงานสาธารณสุข



ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม จ านวน สถานท่ี หน่วยงาน
ครุภัณฑ์ ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท)
2 ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 500,000     ต าบลหนองแก้ว ส านักปลัด

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ จัดต้ังศูนย์กักกัน แยกกัก

ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หรือควบคุมไว้สังเกตอาการผู้ท่ีต้อง

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ เฝ้าระวัง (Local Quarantine)

โครงการจัดต้ังศูนย์กักกัน แยกกัก โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

หรือควบคุมไว้สังเกตอาการผู้ท่ีต้อง (COVID-19) ขององค์การบริหาร-

เฝ้าระวัง (Local Quarantine) ส่วนต าบลหนองแก้ว

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(COVID-19) ขององค์การบริหาร-
ส่วนต าบลหนองแก้ว
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 113 ) 

พ.ศ. 2565

29

แบบ ผด.02

(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาต าบลน่าอยู่สู่ชุมชนท่ีเข้มแข็ง
1.4 แผนงานสาธารณสุข

พ.ศ. 2564



ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม จ านวน สถานท่ี หน่วยงาน
ครุภัณฑ์ ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท)
3 ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการ 500,000     ต าบลหนองแก้ว ส านักปลัด

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ จัดต้ังสถานท่ีแยกกักตัวในชุมชน

ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย (Community Isolation)

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล

โครงการจัดต้ังสถานท่ีแยกกักตัว หนองแก้ว ประจ าปีงบประมาณ

ในชุมชน (Community Isolation) พ.ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนต าบล ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

หนองแก้ว โดยความเห็นชอบของคณะ-

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี

( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 114 ) ในการประชุมคร้ังท่ี 17/2564

ลงวันท่ี 17 กรกฎาคม 2564
มีมติเห็นชอบมอบหมายให้ อปท.
ทุกแห่งท่ีมีความพร้อมจัดต้ัง 
Community Isolation หรือ
การยกระดับจาก Local Quarantine เป็น
Community Isolation เพ่ือดูแลประชาชน
ในพ้ืนท่ีต าบลหนองแก้ว โดยให้สนับสนุน
งบประมาณของราชการส่วนท้องถ่ิน
ตามระเบียบฯ

(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาต าบลน่าอยู่สู่ชุมชนท่ีเข้มแข็ง

แบบ ผด.02

30

1.4 แผนงานสาธารณสุข

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม จ านวน สถานท่ี หน่วยงาน
ครุภัณฑ์ ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท)
4 ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายส าหรับด าเนินโครงการ 100,000     ต าบลหนองแก้ว ส านักปลัด

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย การประชาสัมพันธ์เพ่ือการป้องกัน

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ โรคไข้เลือดออก เช่น ค่าทรายอะเบท

โครงการป้องกันและระงับโรค ค่าน้ ายาก าจัดยุงลาย ค่าน้ ามันท่ีใช้กับ

ติดต่อ เคร่ืองมือด าเนินงาน และค่าใช้จ่าย
( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 115 ) อ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นในการด าเนินโครงการฯ

5 ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 40,000       ต าบลหนองแก้ว ส านักปลัด
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย ตามพระปณิธานศาสตราจารย์-

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ พลเอกหญิงฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน อัครราชกุมารีฯ เช่น ค่าจ้าง

ศาสตราจารย์พลเอกหญิงฯ สัตวแพทย์หรือบุคคลผู้ได้รับมอบหมาย

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า- จากสัตวแพทย์ ค่าวัคซีนและ

จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ ค่าเวชภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ
( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 115 ) ท่ีจ าเป็นส าหรับโครงการฯ

รวมท้ังส้ิน 1,150,000  31

(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาต าบลน่าอยู่สู่ชุมชนท่ีเข้มแข็ง
1.4 แผนงานสาธารณสุข

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02



ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม จ านวน สถานท่ี หน่วยงาน
ครุภัณฑ์ ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท)
1 ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการ 50,000           โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี กองการศึกษาฯ

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ต าบลหนองแก้ว

ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2565
งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจ าปี พ.ศ. 2565
( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 119 ) 

1 ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการ 50,000           พ้ืนท่ีต าบลหนองแก้ว กองการศึกษาฯ
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ จัดงานประเพณีสงกรานต์

ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย และรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ ประจ าปี พ.ศ. 2565

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
และรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ
ประจ าปี พ.ศ. 2565
( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 119 ) 
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พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

1.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/ครุภัณฑ์ และงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาต าบลน่าอยู่สู่ชุมชนท่ีเข้มแข็ง



ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม จ านวน สถานท่ี หน่วยงาน
ครุภัณฑ์ ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท)
3 ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการ 50,000           พ้ืนท่ีต าบลหนองแก้ว กองการศึกษาฯ

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ จัดงานสืบสานประเพณี

ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย วันลอยกระทงต าบลหนองแก้ว

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ ประจ าปี พ.ศ. 2565

โครงการจัดงานสืบสานประเพณี
วันลอยกระทงต าบลหนองแก้ว
ประจ าปี พ.ศ. 2565
( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 120 ) 

4 ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการ 50,000           พ้ืนท่ีต าบลหนองแก้ว กองการศึกษาฯ
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ จัดงานหล่อเทียนและถวาย

ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย เทียนพรรษา ประจ าปี 

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ พ.ศ. 2565

โครงการจัดงานหล่อเทียนและ
ถวายเทียนพรรษา ประจ าปี พ.ศ.
2565
( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 120 ) 

รวมท้ังส้ิน 200,000        
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(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาต าบลน่าอยู่สู่ชุมชนท่ีเข้มแข็ง
1.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม จ านวน สถานท่ี หน่วยงาน
ครุภัณฑ์ ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท)
1 ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการตรวจแนวเขต 10,000      ต าบลหนองแก้ว กองช่าง

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ ท่ีสาธารณประโยชน์

ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย ในเขตพ้ืนท่ีต าบล

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ หนองแก้ว

ค่าใช้จ่ายในการตรวจแนวเขต
ท่ีสาธารณประโยชน์
( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 129 ) 

34

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/ครุภัณฑ์ และงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาต าบลน่าอยู่สู่ชุมชนท่ีเข้มแข็ง



ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม จ านวน สถานท่ี หน่วยงาน
ครุภัณฑ์ ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท)
2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต- 377,000    หมู่ท่ี 3 กองช่าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ เสริมเหล็กจากถนนลาดยาง ต าบลหนองแก้ว

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต- ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม อ.ประจันตคาม

เสริมเหล็กจากถนนลาดยาง สายทางถึงหมู่ท่ี 3 ต าบลหนองแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี

ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม อ าเภอประจันตคาม

สายทางถึงหมู่ท่ี 3 ต าบลหนองแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี

อ าเภอประจันตคาม ปริมาณงานกว้าง 4.00 เมตร 

จังหวัดปราจีนบุรี ระยะทาง 38 เมตร 

( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 130 ) หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 760 

ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ

35

แบบ ผด.02

(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาต าบลน่าอยู่สู่ชุมชนท่ีเข้มแข็ง
1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม จ านวน สถานท่ี หน่วยงาน
ครุภัณฑ์ ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท)
3 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 140,000    หมู่ท่ี 8 กองช่าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ ก่อสร้างหอกระจายข่าว ต าบลหนองแก้ว

โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว และติดต้ังเคร่ืองขยายเสียง อ.ประจันตคาม

และติดต้ังเคร่ืองขยายเสียง หมู่ท่ี 4 ต าบลหนองแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี

หมู่ท่ี 4 ต าบลหนองแก้ว อ าเภอประจันตคาม 

อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี รายละเอียดตามแบบประมาณการ

( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 131 ) ราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.4)

และแบบสรุปผลประมาณการ

ราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

รายละเอียดโครงการ

(1) งานฐานรากคอนกรีต

เสาโครงสร่างหอกระจายข่าว 

(2) งานโครงสร้างเหล็ก (3) งานสี

(4) รายการอุปกณ์การกระจายเสียง

และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

36

แบบ ผด.02

1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาต าบลน่าอยู่สู่ชุมชนท่ีเข้มแข็ง



ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม จ านวน สถานท่ี หน่วยงาน
ครุภัณฑ์ ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท)
4 งบลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือครุภัณฑ์ 97,000      หมู่ท่ี 8 กองช่าง

ค่าครุภัณฑ์ เคร่ืองขยายเสียงและหอกระจายข่าว ต าบลหนองแก้ว

เคร่ืองขยายเสียงและหอกระจายข่าว หมู่บ้านพร้อมการติดต้ัง อ.ประจันตคาม

( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 125 ) หมู่ท่ี 8 ต าบลหนองแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี

อ าเภอประจันตคาม

จังหวัดปราจีนบุรี

รวมท้ังส้ิน 624,000    

37

แบบ ผด.02

(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาต าบลน่าอยู่สู่ชุมชนท่ีเข้มแข็ง
1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม จ านวน สถานท่ี หน่วยงาน
ครุภัณฑ์ ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท)
1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 87,000         อบต.หนองแก้ว กองคลัง

( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 68 ) พนักงานจ้างขององค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองแก้ว

จ่ายให้แก่ส านักงานประกัน-

สังคมจังหวัดปราจีนบุรี

2 เงินสมทบกองทุนทดแทน เงินสมทบกองทุนทดแทน 5,000           อบต.หนองแก้ว กองคลัง
( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 68 ) พนักงานจ้างองค์การบริหาร

ส่วนต าบลหนองแก้ว ในอัตรา

ร้อยละ 0.2 ของค่าจ้าง

โดยประมาณท้ังปี

3 เบ้ียยังชีพผู้สุงอายุ เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุในเขตต าบล 7,600,000    อบต.หนองแก้ว ส านักปลัด
( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 68 ) หนองแก้ว ท่ีได้ข้ึนทะเบียนไว้ งานพัฒนาชุมชน

ตามอัตราข้ันบันได

3.1 แผนงานงบกลาง

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

38

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/ครุภัณฑ์ และงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 การให้บริการท่ีดี



ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม จ านวน สถานท่ี หน่วยงาน
ครุภัณฑ์ ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท)
4 เบ้ียยังชีพความพิการ สนับสนันและส่งเสริมสวัสดิการ 1,800,000    อบต.หนองแก้ว ส านักปลัด

( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 69 ) ทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ งานพัฒนาชุมชน

ทุพพลภาพในเขตพ้ืนท่ีต าบล

หนองแก้ว

5 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ 174,000       อบต.หนองแก้ว ส านักปลัด
( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 69 ) ในพ้ืนท่ีต าบลหนองแก้วท่ีแพทย์ งานพัฒนาชุมชน

วินิจฉัยแล้ว

6 เงินส ารองจ่าย ค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินท่ีเก่ียวกับ 385,120       อบต.หนองแก้ว ส านักปลัด
( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 69 ) สาธารณภัยต่าง ๆ การป้องกันและ

แก้ไขปัญหาจากเหตุสาธารณภัย

เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง อัคคีภัย ฯลฯ
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลหนองแก้ว

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 การให้บริการท่ีดี
3.1 แผนงานงบกลาง

39



ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม จ านวน สถานท่ี หน่วยงาน
ครุภัณฑ์ ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท)
7 รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 305,200       อบต.หนองแก้ว ส านักปลัด

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน

ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.) (ร้อยละ 2 จากประมาณการรายรับ)

( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 69 ) 

8 รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 50,000         อบต.หนองแก้ว ส านักปลัด
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ต าบลหนองแก้ว โดยยึดหลัก

ต าบลหนองแก้ว ประชาชนออมหน่ึงส่วน องค์กร

( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 70 ) ปกครองส่วนท้องถ่ินหน่ึงส่วน และ

รัฐบาลหน่ึงส่วน

9 รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสมทบกองทุนระบบ 50,000         อบต.หนองแก้ว ส านักปลัด
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ หลักประกันสุขภาพ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบล

( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 70 ) หนองแก้ว

รวมท้ังส้ิน 10,456,320 

40

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02

(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 การให้บริการท่ีดี
3.1 แผนงานงบกลาง



ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม จ านวน สถานท่ี หน่วยงาน
ครุภัณฑ์ ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท)
1 เงินอุดหนุน โครงการขอรับเงินอุดหนุน 52,000       ต าบลหนองแก้ว ส านักปลัด/

เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการป้องกันและแก้ไข (ศป.ปส.อ.ประจันตคาม)

( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 118 ) ปัญหายาเสพติด ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565

เพ่ือจ่ายให้แก่ศูนย์ป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด

อ าเภอประจันตคาม

(ศป.ปส.อ.ประจันตคาม)

ประกอบด้วย 5 กิจกรรม

(1) กิจกรรมอบรมให้ความรู้ตาม

ยุทธศาสตร์การป้องกันฯ

(2) กิจกรรมค้นหา ดูแล และ

ติดตามผู้ผ่านการบ าบัดฯ
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4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/ครุภัณฑ์ และงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาแบบย่ังยืน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม จ านวน สถานท่ี หน่วยงาน
ครุภัณฑ์ ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท)
1 (ต่อ) เงินอุดหนุน (3) กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์

เงินอุดหนุนส่วนราชการ และสร้างจิตส านึกในการป้องกัน

( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 118 ) และแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ

(4) กิจกรรมจัดหาวัสดุ

ตรวจสารเสพติดฯ

(5) กิจกรรมจัดต้ังจุดตรวจจุดสกัด

การป้องกันและไขปัญหา

ยาเสพติดฯ

รวมท้ังส้ิน 52,000       
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(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาแบบย่ังยืน
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02



ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม จ านวน สถานท่ี หน่วยงาน
ครุภัณฑ์ ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท)
1 ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการป้องกัน 30,000      ต าบลหนองแก้ว ส านักปลัด

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ อุบัติภัยการจราจรช่วงเทศกาล

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ ปีใหม่ พ.ศ. 2565 

โครงการป้องกันอุบัติภัยการจราจร
ช่วงเทศกาลปีใหม่
ประจ าปี พ.ศ. 2565
( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 100 ) 

2 ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการป้องกัน 30,000      ต าบลหนองแก้ว ส านักปลัด
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ อุบัติภัยการจราจรช่วงเทศกาล

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ สงกรานต์ พ.ศ. 2565 

โครงการป้องกันอุบัติภัยการจราจร
ช่วงเทศกาลสงกรานต์
ประจ าปี พ.ศ. 2565
( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 100 ) 

4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/ครุภัณฑ์ และงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาแบบย่ังยืน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม จ านวน สถานท่ี หน่วยงาน
ครุภัณฑ์ ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท)
3 ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการป้องกัน 80,000      ต าบลหนองแก้ว ส านักปลัด

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ อุบัติภัยการจราจรช่วงเทศกาล

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ ปีใหม่ พ.ศ. 2565 

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 100 ) 

4 ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการ 10,000      ต าบลหนองแก้ว ส านักปลัด
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ ให้ความรู้สถานศึกษาในพ้ืนท่ี

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ เร่ืองกาป้องกันการระงับอัคคีภัย

โครงการให้ความรู้สถานศึกษา เบ้ืองต้น

ในพ้ืนท่ีเร่ืองการป้องกันการระงับ
อัคคีภัยเบ้ืองต้น
( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 101 ) 

รวมท้ังส้ิน 150,000   44

(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาแบบย่ังยืน
4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02



ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม จ านวน สถานท่ี หน่วยงาน
ครุภัณฑ์ ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท)
1 ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 20,000      อบต.หนองแก้ว กองการศึกษาฯ

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ จ้างนักเรียน/นักศึกษา

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ ท างานในช่วงปิดภาคเรียน

โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2565

ท างานในช่วงปิดภาคเรียน
( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 104 ) 

2 ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายตามโครงการปฐมนิเทศ 5,000         ศพด. สังกัด กองการศึกษาฯ
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ ผู้ปกครองนักเรียนของ อบต.หนองแก้ว
ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง องค์การบริหารส่วนต าบล

นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนองแก้ว ท้ัง 2 แห่ง

( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 107 ) 
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4.3 แผนงานการศึกษา

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/ครุภัณฑ์ และงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาแบบย่ังยืน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม จ านวน สถานท่ี หน่วยงาน
ครุภัณฑ์ ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ งบประมาณ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท)
3 ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 311,025    ศพด. สังกัด กองการศึกษาฯ

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ ได้แก่ อบต.หนองแก้ว
ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ (1) ค่าจัดการเรียนการสอน

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ศพด. ท้ัง 2 แห่ง รวม 66,300 บาท

ในการบริหารสถานศึกษา (2) ค่าหนังสือเรียน

( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 108 ) ศพด. ท้ัง 2 แห่ง รวม 7,800 บาท
(3) ค่าอุปกรณ์การเรียน
ศพด. ท้ัง 2 แห่ง รวม 7,800 บาท
(4) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
ศพด. ท้ัง 2 แห่ง รวม 11,700 บาท
(5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศพด. ท้ัง 2 แห่ง รวม 16,770 บาท
(6) ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน
ส าหรับ ศพด. ท้ัง 2 แห่ง
รวม 200,565 บาท 

รวมท้ังส้ิน 336,025    
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แบบ ผด.02

(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาแบบย่ังยืน
4.3 แผนงานการศึกษา

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสารแบบบานเปิด-ปิด 16,500      อบต.หนองแก้ว ส านักปลัด
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเปิด-ปิด 2 บาน 

2 บาน จัดหาและต้ังราคาตามท้องตลาด 

จ านวน  3 ตู้ เน่ืองจากไม่มีปรากฏในราคา

( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 83 ) มาตรฐานครุภัณฑ์ฯ

2 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One 34,000      อบต.หนองแก้ว ส านักปลัด
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับส านักงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One โดยมีรายละอียดตามราคากลาง

ส าหรับส านักงาน และคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา

จ านวน 2 เคร่ือง อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 84 ) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมฯ

หน้า 4 - 5 ข้อ 9 

1.1) แผนงานบริหารงานท่ัวไป / แผนงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม / แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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แบบ ผด.02/1

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการแผนพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
1. ประเภทครุภัณฑ์



ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 8,600         อบต.หนองแก้ว ส านักปลัด
อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมถังติดต้ังหมึกพิมพ์ฯ

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก โดยมีรายละอียดตามราคากลาง

พร้อมถังติดต้ังหมึกพิมพ์ และคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา

(Ink Tank Printer) อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

จ านวน 2 เคร่ือง กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมฯ

( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 85 ) หน้า 15 - 16 ข้อ 42 

4 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 5,000         อบต.หนองแก้ว ส านักปลัด
อิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 800 VA (480 Watts)

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า โดยมีรายละอียดตามราคากลาง

ขนาด 800 VA และคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา

(480 Watts) อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

จ านวน 2 เคร่ือง กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมฯ

( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 86 ) หน้า 21 ข้อ 62
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1. ประเภทครุภัณฑ์
1.1) แผนงานบริหารงานท่ัวไป / แผนงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม / แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02/1



ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ 22,000      อบต.หนองแก้ว กองคลัง
อิเล็กทรอนิกส์ งานประมวลผล แบบท่ี 1*
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ โดยมีรายละอียดตามราคากลาง

งานประมวลผล แบบท่ี 1* และคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา

จ านวน 1 เคร่ือง อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 92 ) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมฯ

หน้า 3 ข้อ 7

6 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 22,000      อบต.หนองแก้ว กองคลัง
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับงานประมวลผล*
เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โดยมีรายละอียดตามราคากลาง

ส าหรับงานประมวลผล* และคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา

จ านวน 1 เคร่ือง อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 86 ) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมฯ

หน้า 6 ข้อ 12

49

แบบ ผด.02/1

1. ประเภทครุภัณฑ์
1.1) แผนงานบริหารงานท่ัวไป / แผนงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม / แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 8,600         อบต.หนองแก้ว กองคลัง
อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมถังติดต้ังหมึกพิมพ์ฯ
เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก โดยมีรายละอียดตามราคากลาง

พร้อมถังติดต้ังหมึกพิมพ์ และคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา

(Ink Tank Printer) อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

จ านวจ 2 เคร่ือง กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมฯ

( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 95 - 96 ) หน้า 15 - 16 ข้อ 42 

8 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ 2,500         อบต.หนองแก้ว กองคลัง
อิเล็กทรอนิกส์ ขนำด 800 VA (480 Watts)
เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ โดยมีรำยละอียดตำมรำคำกลำง

ขนำด 800 VA และคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำ

(480 Watts) อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

จ ำนวน 1 เคร่ือง กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมฯ

( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้ำ 86 ) หน้ำ 21 ข้อ 62

50

แบบ ผด.02/1

1. ประเภทครุภัณฑ์
1.1) แผนงานบริหารงานท่ัวไป / แผนงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม / แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสารแบบบานเปิด - ปิด 4,500         อบต.หนองแก้ว กองกำรศึกษำฯ
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเปิด-ปิด 2 บาน 

2 บาน จ านวน 1 ตู้ จัดหาและต้ังราคาตามท้องตลาด 

( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 106 ) เน่ืองจากไม่มีปรากฏในราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ฯ

10 ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสารแบบบานเล่ือน 9,000         อบต.หนองแก้ว กองช่ำง
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเล่ือน (กระจกใส)

(กระจกใส) จัดหาและต้ังราคาตามท้องตลาด 

จ านวน 2 ตู้ เน่ืองจากไม่มีปรากฏในราคา

( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 125 ) มาตรฐานครุภัณฑ์ฯ

51

1.1) แผนงานบริหารงานท่ัวไป / แผนงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม / แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

1. ประเภทครุภัณฑ์

แบบ ผด.02/1



ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ 22,000      อบต.หนองแก้ว กองช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ งานประมวลผล แบบท่ี 1*
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ โดยมีรายละอียดตามราคากลาง

งานประมวลผล แบบท่ี 1* และคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา

จ านวน 1 เคร่ือง อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 125 ) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมฯ

หน้า 3 ข้อ 7

12 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ 17,000      อบต.หนองแก้ว กองช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ งานส านักงาน*
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ โดยมีรายละอียดตามราคากลาง

งานส านักงาน * และคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา

จ านวน 1 เคร่ือง อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 127 ) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมฯ

หน้า 3 ข้อ 6

52

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02/1

1. ประเภทครุภัณฑ์
1.1) แผนงานบริหารงานท่ัวไป / แผนงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม / แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 8,600         อบต.หนองแก้ว กองช่ำง
อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมถังติดต้ังหมึกพิมพ์ฯ
เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก โดยมีรายละอียดตามราคากลาง

พร้อมถังติดต้ังหมึกพิมพ์ และคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา

(Ink Tank Printer) อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

จ านวจ 2 เคร่ือง กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมฯ

( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้า 95 - 96 ) หน้า 15 - 16 ข้อ 42 

14 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ 5,000         อบต.หนองแก้ว กองช่ำง
อิเล็กทรอนิกส์ ขนำด 800 VA (480 Watts)

เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ โดยมีรำยละอียดตำมรำคำกลำง

ขนำด 800 VA และคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำ

(480 Watts) อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

จ ำนวน 2 เคร่ือง กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมฯ

( ข้อบัญญัติฯ งบ 2565 หน้ำ 86 ) หน้ำ 21 ข้อ 62

รวมท้ังส้ิน 185,300    53

แบบ ผด.02/1

1. ประเภทครุภัณฑ์
1.1) แผนงานบริหารงานท่ัวไป / แผนงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม / แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
1) ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ          

พ.ศ. 2565 
2) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  

ที่ มท 0810.3/ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน         
พ.ศ. 2560 
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