
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตรด้านการศึกษา

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ
๑.แผนงานการศึกษา

๑.๑ งานบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ล ำ ด ับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม

งบประมาณ สถานที่ 

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

๒ ๕ ๖ ๑ ๒ ๕ ๖ ๒

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

๑ ค่าซ้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ 

ปีกอบรม

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 

ราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักรและ 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียช้อง ฯลฯ

๒ ๐ ๐ , ๐ ๐ 0 อ บ ต .ห น อ งน ํ้าแ ด ง กองการศ ึกษา

ร' 1 U  1 «=» 0/  «• i  เน r i l l  ๘! 1 «1 'น  1 ฤ  1 <v 1 ^ «■ <บ ๘ ๘
๒ ไครงการปรับปรุงภูมทัศนศูนย่พัฒนา 

เด็กเล็กและกองการศึกษา

-เพอจ่ายเบนค่าเช้จ่ายเนการปรับปรุงภูม 

ทัศน์ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กและกองการศึกษา 

และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ท่ีเก่ียช้อง ฯลฯ 

เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.

๒ ๕ ๖ ๑ - ๒ ๕ ๖ ๔  แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑  

พ.ศ.๒ ๕ ๖ ๑  หน้า ๔  ลำดับที่ ๑

๑ ๐ ๐ , ๐ ๐ ๐ ศูนยํพัฒนาเดกเลิก 

อบต.หนองน้ําแดง

กองการศกษา

๓ โครงการปีกอบรมและศึกษาดูงานด้าน 

การจัดการศึกษาท้องถิ่น

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปีกอบรม 

บุคลากรและศึกษาดูงานด้านการจัด 

การศึกษาท้องถิ่นและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  

ท่ีเก่ียช้อง ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี 

พ.ศ.๒ ๕ ๖ ๑ - ๒ ๕ ๖ ๔  หน้า ๕ ๙  ลำดับท่ี 

(ริ̂ ๑

๖ ๐ , ๐ ๐ ๐ อบต.หนองบาแดง กองการศ ึกษา



๒
ลำดับ

ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม

งบประมาณ สถานที่ 

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

๒๕๖๑ ๒๕๖๒

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ริ̂ โครงการเทพื้นด้านหลังอาคารศูนย์ 

พัฒนาเด็กเล็ก
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา 

โครงการเทพื้นด้านหลังอาคารศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียช้อง 

ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 

๒๕๖๑-๒๕๖๔ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑ 

พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า ๕ ลำดับท่ี ๕

๕๐,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

อบต;หนอง'นาแดง

กองการศ ึกษา

๕ โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นของ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.หนอง 

น้ําแดง

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา 

โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นของสนาม 

เด็กเล่นของศูนย์พัฒฯาเด็กเล็กสังกัด 

อบต.หนองนํ้าแดงและค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ

ท่ีเก่ียช้อง ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี 

พ.ศ .๒๕๖๑-๒๕๖๔ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 

๑ พ.ศ .๒๕๖๑ หน้า ๕ ลำดับท่ี ๔

๑๐๐,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หนองน้ําแดง

กองการศ ึกษา

๖ โครงการปรับปรุงห้องนํ้าครู ■ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา 

โครงการปรับปรุงห้องนํ้าครูและค่าใช้จ่าย 

อื่น ๆ ท่ีเก่ียช้อง ฯลฯ เป็นไปตาม 

แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ .๒๕๖๑-๒๕๖๔ แก้ไข 

เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑ พ.ศ .๒๕๖๑ หน้า ๔ 

ลำดับที่ ๒

๕๐,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หนอง'นาแดง

กองการศ ึกษา



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตรด้านการศึกษา

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ

๑.แผนงานการศึกษา

๑.๒ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ

ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม

งบประมาณ สถานที่ 

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๗ โครงการค่ายฝึกอบรมส่งเสริมทักษะ 

การเรียนรู้ด้านศิลปะดนตรี-นาฏศิลป๋ 

และการแสดง (ต้านยาเสพติด) สำหรับ 

เด็กและเยาวชน

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ 

ค่ายฝึกอบรมส่งเสรีมทักษะการเรียนรู้ด้าน 

ศิลปะ-นาฏศิลป๋และการแสดง(ต้านยาเสพ 

ติด) สำหรับเด็กและเยาวชน ฯลฯ เป็นไป 

ตามแผน'พัฒนาส่ีปี พ.ศ.๒๕๖๑'-๒£๖๔ 

แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑ พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า๗ 

ลำดับท่ี ๒

๓๕๐,0๐0 อบต.หนองนาแดง กองการศึกษา

๘ โครงการ'ฝึกอบรมเสรีมสร้างศักยภาพ 

การเรียนรู้ และทักษะการดำเนินชีวิต 

ของเด็กและเยาวชน

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ 

ฝึกอบรมเสรีมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ 

และทักษะการดำเนินชีวิตของเด็กและ 

เยาวชน ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี 

พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 

๑ พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า ๖ ลำดับท่ี 

๑

(ริ)(1 0̂,000 อบต.หนอง'นาแดง กองการศึกษา

-๗ —

๙ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วันส ำ ค ัญ  

ของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ของ 

เด็กระดับปฐมวัย

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ 

ส่งเสริมการเรียนรู้วันส ำ ค ัญ ของชาติ 

ศาสนา และพระมหากษัตริย์ กิจกรรม 

ส่งเสริมประชาธิปไตย ของเด็กระดับ 

ปฐมวัย ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี 

พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 

๑ พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า ๘ ลำดับท่ี ๔

๒๐๐,๐๐๐ อบต.หนองนํ้าแดง กองการศึกษา

----£>•◄ ----



Gl
ลำดับ

ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม

งบประมาณ สถานที่ 

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๔๖๒

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑๐ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ 

บริหารสถานสิกษา (ค่าพัฒนา 

การศึกษา)

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดซื้อ 

หนังสือ ๒๐๐ บาท/คน ค่าอุปกรณ์การ 

เรียน ๒๐๐ บาท/คน ค่าเครื่องแบบ 

นักเรียน ๓๐๐ บาท/คน ค่ากิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน ๔๓๐ บาท/คน รวมเป็นเงิน 

ท้ังส้ิน ๑,๑๓๐ บาท/คน สำหรับเด็ก 

ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปตาม 

แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.๒๔๖๑-๒๔๖๔ แก้ไข 

เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑ พ.ศ.๒๔๖๑ หน้าท่ี ๔ 

สำดับท่ี ๖

๑(ริ̂ สไ,( ๑̂๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

อบต:หนอง'นาแดง

กองการศ ึกษา

๑๑ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ 

บริหารสถานศึกษา (ค่าวัสดุการศึกษา)
■ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจัดซ้ือวัสดุ 

การศึกษา สื่อประกอบการจัดการเรียน 

การสอนสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก จำนวน ๑๒๗ คนอัตรา ๑,๗๐๐ 

บาท/คน เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 

๒๔๖๑-๒๔๖๔ หน้าท่ี ๖๐ ลำดับท่ี ๙

๒๑๔,๙๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

อบต.หนองนํ้าแดง

กองการศ ึกษา

๑๒ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ 

บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)
■ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดซ้ือ/ 

จัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยใน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๑๒๗ คน 

อัตรา ๒๐ บาทคน จำนวน ๒๔๔ วัน ต้ัง 

จ่ายจากเงินรายได้ (ค่าอาหารกลางวัน) 

เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.

๒๔๖๑-๒๔๖๔ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑ 

พ.ศ.๒๔๖๑ หน้าท่ี ๔๘ ลำดับที่๑

๖๒๒,๓๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

อบต:หนอง'นาแดง

กองการศ ึกษา



๕:
ลำดับ

ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม

งบประมาณ สถานที่ 

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

ต.ค. พ.ย. ธ-ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑๓ ค่าอาหารเสริม (นม) ■ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 

ลำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑๒๗ 

คน จัดสรรจำนวน ๒๖๐ วัน และโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ 

ประถมศึกษาแห่งชาติ (สพฐ.) ท้ัง ๔ 

โรงเรียน จำนวน ๙๓๗ คน จัดสรร 

จำนวน ๒๖๐ วัน ในอัตราคนละ ๗.๓๗ 

บาท อยู่'ในแผน'พัฒนาส่ีปี พ.ศ.

๒๕๖๑-๒๕๖๔ หน้า ๕๘ ลำดับท่ี ๒

๒,๐๓๘,๘๓๗ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

อบต.'หนอง'นาแดง 

และโรงเรียนสังกัด 

สพฐ.

กองการศ ึกษา

>◄ ----

๑(รี̂ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องดนตรี 

ประกอบวงโยธวาทิตให้กับโรงเรียน
■ เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนลำหรับ 

สถานศึกษาภายในตำบลหนองนํ้าแดงและ 

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียช้อง ฯลๆ เป็นไปตาม 

แผนแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๑ พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า 

๔๓ ลำดับท ๑

๒๐๐,๐๐๐ ตำบลหนอง'นาแดง กองการศ ึกษา

๑๕: เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ลำหรับ 

นักเรียนสังกัดคณะกรรมการ 

ประถมศึกษา (สพฐ.)

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 

อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงาน 

คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 

ท้ัง ๔ โรงเรียน จำนวน ๙๓๗ คน จัดสรร 

จำนวน ๒๐๐ วัน อัตราเด็กคนละ ๒๐ 

บาท/วัน (จัดสรร ๑๐๐%) เป็นไปตาม 

แผนแผน'พัฒนาสีปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

หน้า๑๔๔ ท่ี ๑

๓,๗๔๘,๐๐๐ โรงเรียนสังกัดสพฐ. กองการศ ึกษา

---ฬ----



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตรด้านการศึกษา ๖

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ

๒.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

๒.๑ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวสับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับ

ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี 

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

พ.ศ.๒๕๖© พ.ศ.๒๕๖๒

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

๑ กิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนา วัน 

สำคัญทางศาสนาสำหรับเด็กและ 

เยาวขน

■ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริม 

พุทธศาสนา และวันสำคัญทางศาสนา 

สำหรับเด็กและเยาวชน หรือค่าใช้จ่ายที่ 

เก่ียวช้อง ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี 

พ.ศ.๒£๖๑--๒๕๖๔ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 

๑ พ.ศ.๒๕๖๑ หน้าท่ี ๘ ลำดับท่ี ๔

๓๕๐,๐0๐ ตำบลหนองนํ้าแดง กองการศ ึกษา

๒ โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ■ เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรม เซ่น วัสดุ 

อุปกรณ์ ถ้วยรางวัล การประกวด 

การละเล่น การแสดงต่างๆ และค่าใช้จ่าย 

อื่นๆ ท่ีเก่ียวช้อง ฯลฯเป็นไปตาม 

แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

หน้าท่ี ๖๔ ลำดับที่ ๓

๕๐,๐๐๐ ตำบลหนองนํ้าแดง กองการศ ึกษา

<— ►

๓ โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 

วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว

■ เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรม เซ่น วัสดุ 

อุปกรณ์ ถ้วยรางวัล การประกวด 

การละเล่น การแสดงต่างๆ และค่าใช้จ่าย 

อื่นๆ ท่ีเก่ียวช้อง ฯลฯ เป็นไปตาม 

แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

หน้าท่ี ๖๓ ลำดับที่ ๒

ร)(10,000 ตำบลหนองนํ้าแดง กองการศ ึกษา



๗
ลำดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม

งบประมาณ สถานที่ 

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

ต.ค. พ.ย. 5.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(ริ̂ โครงการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญา 

ท้องถ่ิน

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ 

ค่าวัสดุ อุปกรณ์ การอบรม และค่าใช้จ่าย 

อื่นๆ ที่เกี่ยวช้องๆลๆ เป็นไปตาม 

แผน,พัฒนาส่ีปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

หน้าท่ี ๖๕ ลำดับท่ี ๘

๓๐,๐๐๐ ตำบลหนองนํ้าแดง กองการศ ึกษา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตรด้านการศึกษา

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ

๒.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

๒.๒ งานกีฬาและนันทนาการ
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

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

๕ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา 

ต้านยาเสพติด และส่งเสริมการเล่นกีฬา 

ออกกำลังกายสำหรับประซาซนในตำบล 

ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 

๒๕๖๑-๒๕๖๔ หน้าที่ ๖๖ ลำดับท่ี ๑๕

(5)(ร̂๐,๐๐๐ ตำบลหนองนํ้าแดง กองการศ ึกษา



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตรด้านการศึกษา ๘

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

-งานวิขาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ลำดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม

งบประมาณ สถานที่ 

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

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

๖ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงาน 

น้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง

-เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนโครงการจัดงาน 

น้อยหน่าและของดีปากช่อง ค่าส่งเสริม 

สนับสนุนในด้านเศรษฐกิจฐานราก 

การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การ 

อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น 

ค่าจัดขบวนรถ ค่าจัดนิทรรศการ การ 

แช่งขัน การประกวด ฯลฯ และ 

ค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้องเป็นไปตาม 

แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

หน้าท่ี ๖๗ ลำดับท่ี ๑๖

๗๐,๐๐๐ ตำบลหนองนํ้าแดง กองการดีกษา

1— ►



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑0 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๙

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ

๒. ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการสาธารณสุข 

■ งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข
ลำดับ

ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม

งบประมาณ สถานที่ 

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/

‘ฝืกอบรม ทั่งในและนอกราชอาณาจักร
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 

ราชการทั่งในและนอกราชอาณาจักร 

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียช้อง ฯล'ๆ

๗๐,๐๐๐ อบต.หนอง'นาแดง กอง

สาธารณ สุขฯ 4__

๒ โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อใน 

พ้ืนท่ี
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม 

ตามโครงการๆ เซ่น ค่า'นายา ค่าวัคซีน ค่า 

สื่อประซาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ -  

อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ เป็นไปตาม 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ -  

๒๕๖๔ หน้าท่ี ๖๘ ลำดับท่ี ๑

๔๐๐,๐๐๐ ตำบลหนอง'นาแดง กอง

สาธารณ สุขา

__ ^

๓ โครงการปรับปรุงอาคารลำนักงานกอง 

สาธารณสุขๆ
•เพื่อปรับปรุงห้องกองสาธารณสุขให้เป็น 

ระเบียบและสวยงาม สะดวกในการ 

ปฏิบัติงาน และในการให้บริการประชาชน 

เซ่น ทำบอร์ดประซาสัมพันธ์ของงานต่างๆ 

ในส่วนกองสาธารณสุข การจัดมุมอ่าน 

หนังสือสำหรับให้ประชาซนผู้มาติดต่อ 

ราชการ ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฌฯาสี่ปี 

พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 

๑ พ.ศ.๒๕๖๑ หน้าท่ี ๓๖ ลำดับท่ี ๗๕

๕๐,๐๐๐ อบต.หนองนํ้าแดง กอง

สาธารณ สุขฯ



๑๐
ลำดับ

ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม

งบประมาณ สถานที่ 

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

พ.ศ.๒๔๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

ต.ค. พ.ย. 5.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

<ร1 โครงการ,ฝืกอบรมพัฒนาศักยภาพใน 

การปฏิ,บต๊งาน'ของกลุ่มผู้'นำ ด้าน 

สุขภาพ

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสคุ

รุปกรณ์ ค่าสื่อประซาสัมพันธ์ ค่าจัด 

กิจกรรมอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ท่ีเก่ีย 

ช้อง ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 

๒๔๖๑-๒๕๖๔ หนาที๗๐ ลำดับที๑๐

๒๒๐,๐๐๐ อบต.,หนอง■ นาน.ดง กอง

สาธารณ สุขฯ

«—►

๔ โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการ 

อนุรักษ์ทรัพยากรสิงแวดล้อม
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสคุ

รุปกรณ์ ค่าสื่อประซาสัมพันธ์ ค่าจัด 

กิจกรรมอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ี๓ ย 

ช้อง ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาสื่ปี พ.ศ. 

๒๕๖๑-๒๕๖๔ หนาท๖๙ ท๔

๘๐,๐๐๐ ตำบลหนองน่าแดง กอง

สาธารณ สุขฯ

๖ โครงการส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการ 

สุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสคุ

รุปกรณ์ ค่าสื่อประซาสัมพันธ์ ค่าจัด 

กิจกรรมอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ีย 

ช้อง ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาสื่ปี พ.ศ. 

๒๔๖๑-๒๔๖๔ หน้าที่๖๙ ท่ี๗

๑๐๐,๐๐๐ ตำบลหนองนํ้าแดง กอง

สาธารณ สุขฯ

4—*

๗ โครงการก่อสร้างลานออกกำลังกาย 

ประจำหมู่บ้านโป่งกะลัง

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างลาน 

ออกกำลังกายพร้อมอุปกรณ์ออกกำลัง 

กาย จำนวน ๑ แห่ง เป็นไปตาม 

แผน,พัฒนาส่ืปี พ.ศ.๒๔๖๑-๒๔๖๔ หน้า 

๖๙ ลำดับที่๔

๑๐๐,๐๐๐ ตำบลหนองนํ้าแดง กอง

สาธารณ สุขฯ

๘ โครงการก่อสร้างลานออกกำลังกาย 

ประจำหมู่บ้านวงศ์เกษตร

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างลาน 

ออกกำลังกายพร้อมอุปกรณ์ออกกำลัง 

กาย จำนวน ๑ แห่ง เป็นไปตาม 

แผนพัฒนาสื่ปี พ.ศ.๒๔๖๑-๒๔๖๔ แก้ไข 

เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑ พ.ศ.๒๔๖๑ หน้า๑๐ 

ลำดับที่๑

๒๐๐,๐๐๐ ตำบลหนองนํ้าแดง กอง

สาธารณ สุขฯ

<— ►



(5) (ร)

ลำดับ

ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม

งบประมาณ สถานที่ 

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

พ.ศ.๒๕๖® พ.ศ.๒๕๖๒

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

๙ เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น 

สาธารณประโยชน์ สำหรับดำเนินงาน 

ด้านสาธารณสุขมูลฐาน (สสม.)ในพ้ืนท่ี

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมการ 

ดำเนินงานแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขมูล 

ชุมขน ในกิจกรรมต่างๆให้มีความ 

เหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ 

และเกี่ยวข้องกับภารกิจของอาสาสมัคร 

สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้าน 

สาธารณสุขในพื้นที่ตำบลหนองนํ้า และ 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ เป็นไป 

ตามแผนพัฒนาลื่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

หน้า๑๔๕ ท่ี ๓

<S)aD(i!,000 ตำบลหนอง'นาแดง กอง

สาธารณ สุขฯ

๑๐ เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น 

สาธารณประโยชน์ ลำหรับดำเนินงาน 

ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน 

สาธารณสุขในพื้นท่ี

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อน 

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ใน 

กิจกรรมต่างๆให้มีความเหมาะสมกับ 

ปัญหาและบริบทของพื้นที่ ด้าน 

สาธารณสุขในพื้นที่ตำบลหนองนํ้า และ 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ เป็นไป 

ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑

พ.ศ.๒๕๖๑ หน้าท่ี ๔๔ ที่๑

๒๗๕,๐๐0 ตำบลหนองนํ้าแดง กอง

สาธารณ สุขฯ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑© ยุทธศาสตร์ด้านการอบุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ๑๒

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ

๒. ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการสาธารณสุข 

■ งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

ท่ี กิจกรรม ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ■ เพ่ือจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 

ของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ร!ร)อ,ooo ตำบลหนอง'นาแดง กอง
สาธารณสุขฯ



๑๓ยุทธศาสตรจงหวดท ๔ ยุทธศาสตริดานการพฒนาสงคม

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

๓ ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพขีวิตและสวัสดิการสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

'งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
ลำดับ

ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม

งบประมาณ สถานที่ 

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

พ.ศ.๒๕๖® พ.ศ.๒๕๖๒

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

๑ โครงการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ •เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดต้ัง 

ศูนย์บริการผู้พิการและการสงเคราะห์ผู้ 

พิการ ให้บริการด้านสวัสดิการแก่ผู้พิการ 

ในด้านต่างๆ เซ่น บริการด้านการแพทย์ 

สุขภาพอนามัย การสังคมสงเคราะห์ การ 

ให้คำปรึกษา นันทนาการ ๆลๆ หรือ 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเก่ียวช้อง ฯลฯ เป็นไป 

ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.๒ ๕ ๖ ๑ -๒๕๖๙ 

แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑  พ.ศ.๒ ๕ ๖ ๑  

หน้าท่ี ๑ ๑  ลำดับท่ี ๑

๒ ๐ , ๐ ๐ ๐ ตำบลหนองนํ้าแดง สำน ักปล ัด

«—►

๒ โครงการจัดตั้งศูนย์บริการผู้สูงอายุ •เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดต้ัง 

ศูนย์บริการผู้สูงอายุและการสงเคราะห์ 

ผู้สูงอายุ ให้บริการด้านสวัสดิการแก่ 

ผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เซ่น บริการด้าน 

การแพทย์ สุขภาพอนามัย การสังคม 

สงเคราะห์ การให้คำปรึกษา นันทนาการ 

ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเก่ียวช้อง ฯลฯ 

เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.

๒ ๕ ๖ ๑ - ๒ ๕ ๖ ๔  แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑  

พ.ศ.๒ ๕ ๖ ๑  หน้าท่ี ๑ ๑  ลำดับท่ี ๒

๒ ๐ , ๐ ๐ ๐ ตำบลหนองนํ้าแดง สำน ักปล ัด



(ร) (ริ̂

ลำดับ

ท ี่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม

งบประมาณ สถานที่ 

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

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

๓ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทาง 

ธรรมซาติ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง 

ปรับปรุง ซ่อมแซมบ้าน หรือสนับสบุบ'วัสดุ 

อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ จัดหาวัสดุ 

อุปกรณ์ให้แก่ผู้ประสบภัย เช่นลุงยังชีพ 

ผ้าห่ม จัดหาโอ่งเพื่อรองนํ้าฝน จัดหานํ้า 

อุปโภค บริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

แล้ง หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเก่ียวช้อง ๆลๆ 

เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.

๒ ๕ ๖ ๑ - ๒ ๕ ๖ ๔  หน้า๗ ๓  ลำดับท่ี ๒

๕ ๐ , ๐ ๐ ๐ ตำบลหนองนํ้าแดง สำน ักปล ัด

Gl โครงการสงเคราะห์ผ ู้ประสบป ีญหา 

ทางสังคม

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง 

ปรับปรุง ซ่อมแซมบ้าน หรือสนับสนุนวัสดุ 

อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพใหผ้ ู้ยากจน 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้แกผ่ ูป้ระสบภัย เช่น 

ลุงยังชีพ ผ้าห่ม หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท ี ่

เก่ียวช้อง ๆลๆ เป็นไปตามแผนพัฒนาส ีป่  ี

พ.ศ. ๒ ๕ ๖ ๑ - ๒ ๕ ๖ ๔  หน้า๗๓ ลำดับท ี ่ ๑

๑ ๐ ๐ , ๐ ๐ ๐ ตำบลหนองนํ้าแดง สำน ักปล ัด

>4 ---------

๕ เบี้ยยังซีพคนพิการ - เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนสวัสดิการทาง 

สังคมให้แกผ่ ู้พิการหรือทุพพลภาพที่ฃึ้น 

ทะเบียนกับ อบต.หนองนาแดง จำนวน 

๒ ๕ ๐  ราย ๆ ละ ๘ ๐ ๐  บาท/เดือน ต้ัง 

จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไปตาม 

แผนพัฒนาส ีป่  ี พ.ศ.๒ ๕ ๖ ๑ - ๒ ๕ ๖ ๔  หน้าท่ี 

๗ ๒ ลำดับท่ี ๒

๒ , ๔ ๐ ๐ , ๐ ๐ ๐ ตำบลหนองนํ้าแดง สำน ักปล ัด



ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

ท่ี กิจกรรม ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๖ เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ -เพื่อจ่ายเป็นเงินตามโครงการประกัน 

รายได้ให้กับผู้สูงอายุที่ฃึ้นทะเบียนกับ 

อบต.หนองน้ําแดง ประจำปีงบประมาณ 

๒<£๖๒ เดือนละ ๖๐๐ บาท จำนวน 

๗๕๐ ราย เดือนละ ๗๐๐ บาท จำนวน 

๓๕๕ราย เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหบุน 

ท่ี'วไป ละ ๘๐๐ บาท จำนวน ๑๑๗ 

ราย และเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน 

๑๔ ราย

-เป็น'ไปตามแผน'พัฒนาส่ีปี พ.ศ.

๒๕๖๑-๒๕๖๔ หน้าที่๗๒ ลำดับท่ี ๑

๙,๖๗๓,๒๐๐ ตำบลหนองนํ้าแดง สำน ักปล ัด

๗ เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ -เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 

ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๒๐ ราย ๆ ละ 

๕๐๐ /เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 

ท่ัวไป เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 

๒๕๖๑-๒๕๖๔ หน้าที่๗๒ ลำดับท่ี ๓

๑๒๐,๐๐๐ ตำบลหนอง'นาแดง สำน ักปล ัด



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ และ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร ๑๖

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๑ พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน เพื่อพัฒนาปัจจัยแวดล้อม 

ของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน เพื่อพัฒนาไปสู่ครัวของโลกและฐานการผลิตพลังงานสะอาดทางการแข่งขัน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

๔- ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และเกษตรกรรม

แผนงานการเกษตร 

-งานส่งเสริมการเกษตร
ลำดับ

ท ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม

งบประมาณ สถานที 

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

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

๑ โครงการตามแนวพระราชดำริ -เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนโครงการตาม 

พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระ 

เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที 

๙ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชีราลง 

กรณ บดินทรเพยวรางกูร รัชกาลที 

๑๐ และโครงการตามพระราชเสาวนีย์ชอง 

สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ค่าส่งเสริม 

สนับสนุนในด้านเศรษฐกิจฐานราก 

การค้า การลงทุน การท่องเทียว การ 

อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตาม 

แผนพัฒนาส ี่ป ี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

หน้าท่ี ๗๔ ลำดับท ี ๑

๕๐,๐๐๐ ตำบลหนองนํ้าแดง ลำน ักปล ัด

◄ — ►

T 9 '

๒ โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าส่งเสริมสนับสบุนการเกษตร 
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พระราชด ำร ขิอง 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภ ูม ิพล อดุลย 
เดช ค่าจัดโครงการ/แกอบรม สืกษาดูงาน 
วัสดุ อุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายอ่ีนๆ ท ีเก่ียวช้อง 
เป็นไปตามแผนพัฒนาส ิ่ป ี พ.ศ.
๒๔๖๑-๒๕๖๔ หน้าท่ี ๗๔ ลำดับที ๒

๕๐,๐๐๐ ตำบลหนองนํ้าแดง ลำน ักปล ัด



๑๗

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

ท่ี กิจกรรม ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๓ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

สินค้าเกษตร

-เพ่ือ'จ่ายเป็นค่า'จัด'โครงการ/ฝืกอบรม 

ศึกษาดูงาน วัสดุ อุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่าย 

อื่นๆ ท่ีเก่ียวช้อง ๆลๆ ตั้งจ่ายจากเงิน 

รายไค้ เป็นไปตามแผนพัฒนาสิปี พ.ศ. 

๒๕๖๑-๒๕๖๔ หน้าท่ี ๗๕ ลำดับท่ี ๓

๕๐,๐๐0 ตำบลหนอง'นาแดง สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ และ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๑ พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน เพื่อพัฒนาปัจจัยแวดล้อม 

ของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน เพื่อพัฒนาไปสู่ครัวของโลกและฐานการผลิตพลังงานสะอาดทางการแข่งขัน 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 

๔- ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านลงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และเกษตรกรรม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของขุมซน 

■ งานล่งเสริมและสนับลนุนความเข้มแข็งขุมซน
ลำดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดจองโครงการ/ 

กิจกรรม

งบประมาณ สถานที่ 

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

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

๔ โครงการส่งเสริมป็กอบรมอาชีพ -เพิ่อจ่ายเป็นค่าจัดอบรมส่งเสริมให้ 

ความรู้ทางวิชาการ การ'ฝืกอบรมส่งเสริม 

อาชีพ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเก่ียวช้อง 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี พ.ศ. 

๒๕๖๑-๒๕๖๔ หน้าท่ี ๗๖ ลำดับที่ ๑

๕๐,๐๐๐ ตำบลหนองนํ้าแดง สำนักปลัด

•*-►



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๙ ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๑๘

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ ๖ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง

๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งของขุมซนและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของขุมซน 

-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งขุมซน
ลำดับ

ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดซองโครงการ/ 

กิจกรรม

งบประมาณ สถานที่ 

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

พ.ศ.๒£๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑

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

๑ โครงการส่งเสริมประซาซิปไตยและ 

การมีส่วนร่วมของประซาชน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 

ส่งเสริมประซาซิปไตยและการมีส่วนร่วม 

ซองประซาซนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ี 

เก่ียวช้อง ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนา 

ท้องถ่ิน ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ หน้าท่ี 

๗๗ ลำดับท่ี ๑

๑๐๐,๐๐๐ ตำบลหนองนํ้าแดง สำนักปลัด

<—►

๒ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 

ผู้บริหารท้องถิ่นสมาซิกสภาท้องถิ่นและ 

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวช้อง ฯลฯ เป็นไป 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ปี พ.ศ. ๒๕๖๑- 

๒£๖๔หน้าท่ี ๗๗ ลำดับท่ี ๒

£๐,๐๐๐ ตำบลหนองนํ้าแดง สำนักปลัด

๓ โครงการส่งเสริมบทบาทสตรี -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ 

ส่งเสริมบทบาทสตรีและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ี 

เก่ียวช้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.

๒£๖๑-๒๕๖๔ หน้าท่ี ๗๗ ลำดับที่ ๓

๒๐๐๐๐ ตำบลหนองนํ้าแดง สำนักปลัด



ลำดับ

ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี 

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑

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

๔ โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวใน 

ชุมซน

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ 

จัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมซน เพ่ือ 

ส่งเสริมส้มพันธภาพอันดีในครอบครัว 

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวช้อง ฯลฯ ต้ัง 

จ่ายจากเงินรายได้เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ 

ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ หน้าท่ี ๗๘ ลำดับ 

ท่ี ๔

๒๐,๐๐๐ ตำบลหนองนํ้าแดง สำนักปลัด

«—►

๕ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี ราฃพิธี 

วันสำคัญทางศาสนาพระมหากษัตริย์ 

และพระบรมวงศานุวงศ์

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐ 

พิธี ราชพิธี วันสำคัญทางศาสนา 

พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถ่ิน ๔ ปีพ.ศ. 

๒๕;๖๑- ๒๕๖๔ แก้ไขเพ่ืมเติมฉบับท่ี ๑ 

พ.ศ.๒๕๖๑-๒<£๖๔ หน้าท่ี ๓ ลำดับท่ี ๗

๒๐๐,๐๐๐ ตำบลหนอง'นาแดง สำนักปลัด

4__ ---- ►



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๙ ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๒๐

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ ๖ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง

๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานรักษาความสงบภายใน 

■ งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
ลำดับ

ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม

งบประมาณ สถานที่ 

ดำเนินการ

หน่วย 

ตำเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

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

๑ โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกัน 

และควบคุมไฟป่า และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ

ท่ีเก่ียช้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.

๒๕๖๑-๒๕๖๔ หน้าท่ี ๘๐ ลำดับท่ี ๔

๑๐,๐๐๐ ตำบลหนองนํ้าแดง สำนักปลัด

4—►

๒ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง 

ถนน

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน 

และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี 

ใหม่ สงกรานต์และในวันสำคัญต่างๆ และ 

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียช้อง ฯลฯ ต้ังจ่ายจาก 

เงินรายได้ เป็นไปตามแผนพัฒนา 

ท้องถ่ิน ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ หน้าท่ี 

๗๙ ลำดับที่๑

๖๐,๐๐๐ ตำบลหนองนํ้าแดง สำนักปลัด

4—► •4 —»

๓ โครงการแกอบรมและปฏิบัติงานของ 

อพปร.
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ 

แกอบรมทบทวน อปพร. และค่าใช้จ่าย 

อื่น ๆ ท่ี๓ ย,ช้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน 

รายได้ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ หน้าท่ี ๗๙ ลำดับ 

ท่ี ๒

๒๐,๐๐๐ ตำบลหนองนํ้าแดง สำนักปลัด

4 — ►



๒๐

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒
ท่ี กิจกรรม ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ร1 โครงการให้ความรู้ในการป๋องกัน -เพื่อจ่ายเป็นค่าใซ้จ่ายในการจัดโครงการ ๑๐,๐๐๐ ตำบลหนอง'นาแดง สำนักปลัด

อคคีภยเบื้องตน ให้ความรู้ในการปัองกันอัคคีภัยเบื้องต้น 

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเก่ียวช้อง ต้ังจ่าย 

จากเงินรายได้เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ หน้าที่๗๙ ลำดับท่ี ๓



ยุทธศาสตรจงหวดท ๘ ยุทธศาสตรดานการบรหารจดการบานเมองทด ๒๑

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ ๖ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง

๖ ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มืประสิทธิภาพ 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 

ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และ 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวช้อง ฯลฯ ต้ังจ่าย 

จากเงินรายไดh เป็นไปตามแผนพัฒนา 

ท้องถ่ิน ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๔ 

หน้าท่ี ๘๑ ลำดับท่ี ๒

๕๐,๐๐๐ ตำบลหนองนำแดง สำนักปลัด

4 — ►

แผนงานบริหารทั่วไป

-งานบริหารทั่วไป

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.๒๕๖© พ.ศ.๒๕๖๒

ท่ี กิจกรรม ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการจัดอบรม ด้านระเบียบ 

กฎหมาย

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปีกอบรม 
สัมมนา และค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆท่ีเก่ียช้อง ฯลฯ 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามแผนพัฒนา 
ส่ีปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ หน้าท่ี ๘๓ ท่ี ๕

๘๐,๐๐๐ ตำบลหนองนํ้าแดง สำนักปลัด

๒ โครงการส่งเสริมวันท้องถิ่นไทย -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ 
ส่งเสริมวันท้องถ่ินไทย และค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ
ท่ีเกียช้อง ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไป 
ตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ หน้า 
๘๒ ลำดับท่ี ๓

๑๐,๐๐๐ ตำบลหนองนํ้าแดง สำนักปลัด

๓ โครงการส่งเสริมศักยภาพ ของ อบต. - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใบโครงการปีกอบรม 
สัมมนา และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเกียช้อง ฯลฯ 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามแผนพัฒนาส่ี 
ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ หน้าท่ี ๘๓ ลำดับท่ี ๔

๔๐๐,๐๐๐ ตำบลหนองนํ้าแดง สำนักปลัด



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ๒เอ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ ๖ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง

๖ ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มืประสิทธิภาพ

แผนงานบริหารทั่วไป

-งานบริหารงานคลัง

ลำดับ

ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม

งบประมาณ สถานที่ 

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

พ.ศ.๒๕๖© พ.ศ.๒๕๖๒

ต.ค. พ.ย. 5.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๔ โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน 

ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน 

ตำบลหนองป้าแดง

-เพื่อจัดทำแผนแม่บททั้งหมดพร้อม 

ลำรวจภาคสนาม ๑๑ หมู่บ้าน แล้วนำ 

ข้อมูลเข้าสู่ระบบ (โครงการต่อเนื่องจาก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. เอ£๖๑) ตั้งจ่ายจาก 

เงินรายได้ เป็นไปตามแผนพัฒนากี่ปี 

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ หน้า ๘๒ ลำดับท่ี ๑

๗๘๐๐๐๐ ตำบลหนองป้าแดง กองคลัง

๕ โครงการบริการประขาซนเพื่อจัดเก็บ 

ภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.๒<£๖๒

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการออก 

ให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ และให้ 

ความรู้กับประซาขนเกี่ยวกับกาฬาระ 

ภาษี และความรู้ในด้านต่าง ๆ ตั้งจ่ายจาก 

เงินรายได้เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 

๒๕๖๑-๒๕๖๔ หน้า ๘๒ ลำดับท่ี ๒

๔๐๐๐๐ ตำบลหนองป้าแดง กองคลัง

•๗. ---- พ



๒๓

ลำดับ

ที

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม

งบประมาณ สถานที่ 

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

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

๖ โครงการปรับปรุงห้องคลัง -เพึ่อปรับปรุงห้องกองคลังให้เปีนระเบียบ 

และสวยงาม สะดวกในการปฏินัติงาน และ 

ในการให้บริการประชาชน เช่น ทำบอร์ด 

ประซาลัมพันธ์ของงานต่างๆ ในส่วนกอง 

คลัง การจัดมุมอ่านหนังสือลำหรับให้ 

ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ฯลฯ ต้ังจ่าย 

จากเงินรายได้เปีนไปตามระเบียบ มท.ว่า 

ด้วยวิธ์การงบประมาณ ของ อปท.พ.ศ.

๒!£๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ๒ และ ๓)

พ.ศ.๒๕๔๓ และพราะราชบัญญ้ตสภา 

ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 

๒๕๓๗

•เป็นไปตามแผนพัฒฯาส์ปี พ.ศ.

๒๕๖๑-๒๕๖๔ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที ๑ 

พ.ศ.๒๕๖๑ หน้าที ๓๖ ลำดับที ๗๔

๘๐๐๐๐ ตำบลหนองน้ําแดง กองคลัง

<— ►

๗ โครงการอบรมด้านกฎหมาย ระเบียบ 

หนังสือสั่งการ ฯลฯ ด้านบริหารงานคลัง

•เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการด้าน 

กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ฯลฯ 

ด้านบริหารงานคลัง ของพนักงานส่วน 

ตำบลและลูกจ้างประจำพนักงานจ้าง ซ่ึง 

เป็นการเพิ่มพูนความรู้ และประสิทธิภาพ 

ให้แก่บุคลากร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

เป็นไปตามแผนพัฒนาสืปี พ.ศ.

๒๕๖๑-๒๕๖๔ หน้า ๘๓ ลำดับที ๖

๘๐๐๐๐ ตำบลหนองนํ้าแดง กองคลัง

ศ—*



ยุทธศาสตรจงหวดท ๘ ยุทธศาสตรดานการบรหารจดการบานเมองทด ๒๔

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ ๖ ส่งเสริมการปกครองระบอบประขาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง

๖ ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มืประสิทธิภาพ

แผนงานบริหารทั่วไป 

-งานบริหารทั่วไป
ลำดับ

ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม

งบประมาณ สถานที่ 

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

พ.ศ.๒๔๖๑ พ.ศ.๒๔๖๒

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

(ร) ดัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 

๒๔,๐๐๐ บืทียู

-เพ่ิอดัดฐ์อเคร่ืองปรับอากาศขนาด 
๒๔,๐๐๐ บทยู จำนวน ๘ เคร่ือง ตาม 
มาตรฐานบัญริ!ครุภัณฑ์ เดือน มกรคม 
๒๔๖® หน้า ๗๘ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้เป็นไป 
ตามแผนพัฒนา!เปีพ.ศ.๒๔๖๑-๒๔๖๔ หน้า 
๑๔๙ ลำดับท่ี ๔๔ และแผน'พัฒนาสืปี พ.ศ. 
๒๔๖๑-๒๔๖๔ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑ พ.ศ. 
๒๔๖๑ หน้าท่ี ๔๗ ลำดับท่ี๔๑

๒๔๖,๐๐๐ ตำบลหนองนํ้าแดง สำนักปลัด

๒ ดัด'เอเครื่องคอมพิวเตอร์ลำหรับ 

ลำนักงาน

เพ่ิอจ่ายเป็นค่าดัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ลำหรับงานลำนักงาน (จอ 
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ น้ิว)จำนวน ๑ เคร่ือง 
เพ่ิอใช้ในการปฏิบัติงาน ต้ังจ่ายจากเงิน 
รายได้ เป็นไปตามแผนพัฒนา!เปี พ.ศ.
๒๔๖๑-๒๔๖๔ หน้าท่ี ๑๔๒ ลำดับท่ี๓

๑๖,๐๐๐ ตำบลหนอง'นาแดง สำนักปลัด

-►

๓ ดัดซื้อเครื่องพิมพ์ขนิดเลเซอร์ ขนิต 

LED ขาวดำ

-เพ่ิอดัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หร่ือขนิด 
LED ขาวดำซนิด Network แบบท่ี๑ (๒๗ 
หน้า/นาที) จำนวน ๒ เคร่ือง ต้ังจ่ายจากเงิน 
รายได้เป็นไปตามแผนพัฒนาท่ีปีพ.ศ.
๒๔๖๑-๒๔๖๔ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๑ พ.ศ. 
๒๔๖๑ หน้าท่ี ๔๑ ลำดับท่ี ๑

๑๔,๘๐๐ ตำบลหนองนํ้าแดง สำนักปลัด

«— ►



ลำดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี 

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

พ.ศ.๒๔๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

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

๔ จัดซื้อเครื่องดนตรี จำนวน ๑ ชุด ■ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองดนตรี จำนวน ๑ 
ชุด ประกอบไปด้วย กลอง บลองโก้ ๑ คู่ 
เทา,yสิน ๑ อัน อง ๑ คู่ ฉาบ ๑ คู่ เพ่ือใช้ใน 
กิจกรรมของ
อบด. ต้ังจ่ายจากเงินรายได้เป็นไปตาม 
แผน1พัฒนาส์ปิพ.ศ.๒๕๖รV-๒๕๖๔ แก้ไข 
เพ่ืมเติมฉบับท่ี ๑
พ.ศ.๒<£๖๑ หน้าท่ี ๕๗ ลำดับท่ี ๔๔

๑๐,๐๐๐ ตำบลหนองน้ําแดง ลำนักปลัด

4—►

■ งานบริหารงานคลัง

ลำดับ

ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี 

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

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

๕ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ All เท 

One ลำหรับประมวลผล

■ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All เท One ลำหรับ 
ประมวลผล จำนวน ๑ เคร่ือง เพ่ือใช้ในการ 
ปฏิบัติงาน ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ โ ปรากฎ 
อยู่ในแผนพัฒนาส์ปี พ.ค. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ แก้ไข 
เพ่ืมเติมฉบับท่ี๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้าท่ี ๕๕ 
ลำดับท่ี ๒๘

๒๓1๐๐๐ ตำบลหนองนํ้าแดง กองคลัง

4— ►

๖ จัดซ้ือเครื่องลำรองไฟฟ้า ■ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองลำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน 
๑๐ เคร่ือง เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน ต้ังจ่าย 
จากเงินรายได้ ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาส์ปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ แก้ไขเพ่ืมเติมฉบับท่ี๑ 
พ.ศ,๒๕๖๑ หน้าท่ี ๕๑ ลำดับท่ี ๔

๒๕,๐๐๐ ตำบลหนองนํ้าแดง กองคลัง

•4— ►



-งานบรหารงานคลง

ลำดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี 

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๔๖๒

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

๗ จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ๔๐ ซ่อง -เที่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 

เป็นตู้เก็บเหล็กเอกสารชนิด ๔๐ ซ่อง มี 

ล้อเลื่อน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน ต้ังจ่าย 

จากเงินรายได้ เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ 

ปี พ.ศ. ๒๔๖๑-๒๔๖๒ แก้ไขเพ่ิมเติม 

ฉบับท่ี ๑ พ.ศ.๒๔๖๑ หน้าท่ี ๔๔ ลำดับท่ี 

๒๙

๔๐๐๐๐ ตำบลหนองนํ้าแดง กองคลัง

๘ จัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบ ดิจิทอล ■ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและ 

เผยแพร่ เป็นกล้องถ่ายภาพ ระบบ 

ดิจิตอล ความละเอียด ๒๐ ล้านพิกเซล 

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงิน 

รายได้ เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 

๒๔๖๑-๒๔๖๔ หน้าท่ี ๑๔๔ ลำดับท่ี ๑๔

๑๙๓๐๐ ตำบลหนองนํ้าแดง กองคลัง

+-►

๙ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ A ll เท 

One ลำหรับสำนักงาน

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ 

คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All เท 

One ลำหรับงานสำนักงาบ จำนวน ๑ 

เคร่ือง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ต้ังจ่าย 

จากเงินรายได้ โ ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนา 

ส่ีปี พ.ศ. ๒๔๖๑-๒๔๖๔ แก้ไขเพ่ิมเติม 

ฉบับที่๑ พ.ศ. ๒๔๖๑ หน้าท่ี ๔๑ ลำดับท่ี 

๓

๑๗๐๐๐ ตำบลหนองนํ้าแดง กองคลัง

<—1►



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ลำกับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

ท่ี กิจกรรม ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย,

๑๐ จัดข๋ึเอโต๊ะ'โฟเมก้า ขนาด 

๗ ๕X01๘0X๗4: ขม.

•เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 

โต๊ะโฟเมก้า ขนาด ๗๕x๑๘0X๗๕ ซม. 

จำนวน ๑๕ ตัว เพื่อใข้ในการปฏินัติงาน 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตาม 

แผนพัฒนา?เปี พ.ศ. ๒๕๖๑-!£>๕๖๔ แก้ไข 

เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๑ พ.ศ,๒๕๖๑ หน้าที่๕๓ 

ลำกับท่ี®๖

๓๑,๕๐๐ ตำบลหนอง'นาแดง สำนักปลัด

4—►

๑๑ จัดซื้อเครื่องกัดหญ้าแบบข้อแข็ง •เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน 

งานครัว เครื่องกัดหญ้าแบบข้อแข็ง 

จำนวน ๑ เคร่ือง เพ่ือไข้ในการ 

ปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไป 

ตามแผน,พัฒนาส์ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑ พ.ศ.๒๕๖๑ 

หน้าท่ี ๕๒ ลำกับที่๑๑

๙,๕๐๐ ตำบลหนองนํ้าแดง สำนักปลัด



•งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

ลำดับ

ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม

งบประมาณ สถานที่ 

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๔๖๒

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

๑๒ จัดซ้ือสายดับเพลิง ขนาด ๑.๔ นิ้ว 

จำนวน ๔ เส้น

•เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ดับเพลิง สาย 
ดับเพลิงขนาด ๑.๔ น้ิว จำนวน ๔ เส้น เพ่ือใช้ 
ในการปฏิบัติงานของ อบต. ต้ังจ่ายจากเงิน 
รายได้ตามแผนพัฒนา?เปี พ.ศ.๒๔๖๑-๒๔๖๔ 
แก้ไขเพ่ืมเติมฉบับท่ี ๑ พ.ศ.๒๔๖๑ หน้าท่ี 
๔๒ ลำดับท่ี ๘

๖๐,๐๐๐ ตำบลหนองนํ้าแดง สำนักปลัด

๑๓ จัดซ้ือสายดับเพลิง ขนาด ๒.๔ นิว 

จำนวน ๘ สาย

•เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ดับเพลิง สาย 
ดับเพลิงขนาด ๒.๔ น้ิว จำนวน ๘ สาย เพ่ือใช้ 
ในการปฏิบัติงานของ พนักงาน ต้ังจ่ายจาก 
เงินรายได้ตามแผนพัฒนา?เป็ พ.ศ.
๒๔๖๑-๒๔๖๔ แก้ไขเพ่ืมเติมฉบับท่ี ๑ พ.ศ. 
๒๔๖๑ หน้าท่ี ๔๒ ลำดับท่ี ๙

๙๐,๐๐๐ ตำบลหนองน้ําแดง สำนักปลัด

•4—►

๑๔ จัดเอหัวฉีดแท่นปีนพร้อมบอลวาล์ว •เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ดับเพลิง 
หัวฉีดแท่นปีนพร้อมบอลวาล์ว จำนวน ๑ ชุด 
เพ่ือ'ใช้ในการปฏิบัติงาน,ของ อบต. ต้ังจ่ายจาก 
เงินรายได้ตามแผนพัฒนา?เปี พ.ศ.
๒๔๖๑-๒๔๖๔ แก้ไขเพ่ืมเติมฉบับท่ี ๑ พ.ศ. 
๒๔๖๑ หน้าท่ี ๔๒ ลำดับท่ี ๑๐

๔๐๐๐๐ ตำบลหนองน้ําแดง สำนักปลัด

(ร) (§1 จัดซื้อกรวยจราจร •เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์อ๋ึน  ๆ กรวย 
จราจร จำนวน ๔๐ อัน เพ่ือใช้ในการ 
ปฏิบัติงานของ อบต, ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ตามแผนพัฒนาท่ีป็ พ,ศ.๒๔๖๑-๒๔๖๔ แก้ไข 
เพ่ืมเติมฉบับท่ี ๑ พ.ศ.๒๔๖๑ หน้าท่ี ๔๓ 
ลำดับท่ี ๑๗

๑๔๐๐๐ ตำบลหนองนํ้าแดง สำนักปลัด



แผนงานการ?(กใ!ท

-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ?(กษา

ลำดับ

ที

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี 

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

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

<31๖ ดัด!อเก้าสิลำนักงาน -เทีอจ่ายเป็นค่าจัด!อเก้าอ้ีสำนักงาน 
จำนวน to ตัว เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน ต้ังจ่าย 
จากเงินรายได้เป็นไปตามแผนพัฒนาล่ืปี พ.ศ. 
๒It๖๑-๒(ะ๖๔ แก้ไขเพ่ืมเติมฉบับที ๑พ.ศ. 
๖๔๖๑ หน้าที ๔๔ ลำดับที ๖๓

(ร!)ooo ตำบลหนองน่าแดง กอง

การ?เกษา

๑๗ ดัด!อตู้บาเลื่อน ๒ ดัน •เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัด!อครุกัณฑ์สำนักงาน ตู้ 
เหล็กบานเล่ือน ๒ ต้ับ ขนาดไม่น้อยกว่า 
๑๖๐x๔๐x๖๐ ขม. จำนวน ๔ ตู้ เพ่ือไข้ในการ 
ปฏิบัติงาน ต้ังจ่ายจากเงินรายได้เป็นไปตาม 
แผนพัฒนาล่ืป็ พ.ศ,๖๔๖๑-๒๔๖๔ แก้ไข 
เพ่ืมเติมฉบับที ๑ พ.ศ.๒๔๖๑ หน้า ๔๔ ลำดับ 
ท ๖๑

๓๖,๐๐๐ ตำบลหนองนํ้าแดง กอง

การ?เกษา

(§)£& ดัด!อโต๊ะลำหรับวางคอมพิวเตอร์ -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัด!อครุกัณฑ์สำนักงาน โต๊ะ 
สำหรับวางคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ขุด เพ่ือไข้ 
ในการปฏิบัติงาน ต้ังจ่ายจากเงินรายได้เป็นไป 
ตามแผนพัฒนาล่ืปีพ.ศ .๒๔๖๑-๒๔๖๔ แก้ไข 
เพ่ืมเติมฉบับที ๑พ.ศ.๒๔๖๑ หน้า ๔๗ สำดับ 
ที ๔๔

๕,๐๐๐ ตำบลหนอง'นาแดง กอง

การ?เกษา

๑๙ จัด!อโต๊ะเหล็กแบบ ๔ ล้ินดัก -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัด!อครุกัณฑ์สำนักงาน โต๊ะ 
เหล็กพ้ืนรุ)กระจก แบบ ๔ ล้ินดัก จำนวน ๑ 
ขุด เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน ต้ังจ่ายจากเงิน 
รายได้เป็นไปตามแผนพัฒนาล่ืป็พ.ศ.
๒๔๖๑-๒๔๖๔ แก้ไขเพ่ืมเติมฉบับที ๑พ.ศ. 
๖๔๖๑ หน้า ๔๗ สำดับที ๙๖

๗๕,๐๐๐ ตำบลหนองนํ้าแดง กอง

การ?เกษา

4----



๓๐

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.๒๔๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

ที กิจกรรม ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๒๐ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ลำนักงาน 

แบบ Allinone

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ 

คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ A ll เท 

One ลำหรับงานลำนักงาน จำนวน ร) 

เคร่ือง เพื่อใซ้ในการปฏิบัติงาน ต้ังจ่าย 

จากเงินรายได้ เป็นไปตามแผนพัฒนาสิปี 

พ.ศ. ๒<£๖๑'-๒<£๖๔ แก้ไซเพ่ืมเติม ฉบับ 

ที ๑ พ.ศ.๒<£๖๑ หน้าที <£๓ ลำดับที 

๑๘

๑๗,๐๐๐ ตำบลหนองนํ้าแดง กอง

การสิกษา

■ ๗—

-

----พ

\

๒®) จัดซ้ือเครื่องพิมพ์ฃนิดเลเซอร์ (สิดำ) -เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ซนิดเลเซอร์หรือ 

ชนิดLED ขาวด าซนิด Network แบบที๑ 

(๒๗ หน้า/นาท) จำนวน ๔ เคร่ือง เพ่ือไซ้ 

ในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

เป็นไปตามแผนพัฒนาส่ีปีพ.ศ.

๒<£๖๑-๒<£๖๔ แก้ไขเพ่ืมเติมฉบับที ๑ 

พ.ศ.๒<£๖๑ หน้าที ๔๓ ลำดับที ๒๐

๓๑,๖๐๐ ตำบลหนองนํ้าแดง กอง

การศึกษา

๒๒ จัตซ้ือเครื่องลำรองไฟฟ้า -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ 

คอมพิวเตอร์ เคร่ืองลำรองไฟฟ้า ขนาด 

๘๐๐ VA จำนวน ๒ เคร่ือง เพ่ือใซ้ในการ

๔,๐๐๐ ตำบลหนองนํ้าแดง กอง

การศึกษา

ปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไป 

ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. ๒๔๖๑-๒๔๖๔ 

หน้าที ๔๓ ที๑๙



แผนงานสาธารณสุขและสิงแวดล้อม ๓๑

■ งานบริหารท่ัวไปเท่ียวกับสาธารณสุข_________________________________________________________________________________________________________________________________

ลำดับ

ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม

งบประมาณ สถานที่ 

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

พ.ศ.๒๕๖© พ.ศ.๒๕๖๒

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

เอ๓ จัดซื้อคอมพิวเตอร์ลำหรับสำนักงาน 

จำนวน ๑ เคร่ือง
■ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ 

คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ลำหรับ 

สำนักงาน จำนวน ๑ เคร่ือง เพ่ือใข้ในการ 

ปฏิบ้ติงานของ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ต้ัง 

จ่ายจากเงินรายได้ 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท่ีปี พ.ศ.

๒๔๖๑-๒๔๖๔ แกัใขเพ่ืมเติมฉบับท่ี ๑ 

พ.ศ.๒๔๖๑ หน้าท่ี ๔๗ ลำดับท่ี ๔๖

๑๖,0๐๐ ตำบลหนอง'นาแดง กอง

สาธารณสุข

๒๔ จัด1ซ้ือเครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวดำ 

จำนวน ๑ เคร่ือง ■ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ 

คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ขนิดเลเซอร์หรือ 

ซนิตLED ขาวดำชนิด Network แบบที่๑ 

(๒๗ หน้า/นาทีนาที จำนวน ๑ เคร่ือง 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ พนักงานและ 

เจ้าหน้าท่ี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เป็นไป 

ตามแผนพัฒนาส์จ พ.ศ.๒๔๖๑-๒๔๖๔ 

แก้ไขเพ่ืมเติมฉบับท่ี ๑ พ.ศ.๒๔๖๑ 

หน้าท่ี ๔๘ ลำดับท่ี ๔๘

๗,๙๐๐ ตำบลหนองนํ้าแดง กอง

สาธารณสุข



แผนงานเคหะและชุมซน

-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกันเคหะและชุมซน

ลำดับ

ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี 

ดำเนินการ

หน่วย 

ตำเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

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

๒๕ จัดซ้ือเก้าอี้ลำนักงาน จำนวน ๗ ตัว ■ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์สำนักงาน 
เก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน ๗ ตัว เพ่ือใช้ในการ 
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ตังจ่ายจาก 
เงินรายไตั
เป็นไปตามแผนพัฒนา!เปี พ.ศ.๒(ะ๖๑-๒๕๖๔ 
แก้ไขเพ่ืมเติม ฉบับท่ี ๑ พ.ศ.๒<£๖๑ หน้าพ่ื 
<£๙ สำตับพ่ื ๒๕

๑๗,๕๐๐ ตำบลหนองนํ้าแดง กองช่าง

๒๖ จัดซื้อเก้าอี้ลำหรับผู้บริหาร จำนวน ๑ 

ตัว

■ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์สำนักงาน 
เก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน ๑ ตัว เพ่ือใข้ในการ 
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ผู้บริหาร 
ระดับต้น ต้ังจ่ายจากเงินรายไต้ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาแปี ท.ศ.๒๕๖๑-๒<£๖๔ 
แก้ไขเพ่ืมเติม ฉบับท่ี ๑ พ.ศ.๒๕๖๑ หน้าท่ี 
๕๔ สำตับท่ี ๒๖

(£,000 ตำบลหนองนํ้าแดง กองช่าง

4---

๒๗ จัดซ้ือผู้เห!เกแบบ ๒ บาน จำนวน ๑ ผู้ ■ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้ 
เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๑ ตู้ เพ่ือใช้ในการ 
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ผู้บริหาร 
ระดับต้น ต้ังจ่ายจากเงินรายไต้ เป็นไปตาม 
แผนพัฒนา!เปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ แก้ไข 
เพ่ืมเติม ฉบับท่ี ๑ พ.ศ.๒๕๖๑ หน้าท่ี ๕๖ 
ลำดับท่ี ๓๙

๕,๕๐๐ ตำบลหนองนํ้าแดง กองช่าง

๒๘ จัด1ซื้อเครื่องเจียตัดแบบมือ จำนวน ๑ 

เฟ่อง

■ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
เฟ่องเจืยตัดแนบมึอถีอ ขนาด ๙ น่ํว จำนวน 
๑ เครอง เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต. 
ต้ังจ่ายจากเงินรายไต้ 
เป็นไปตามแผนพัฒนา!เป็ พ.ศ.
๒๕๖®-๒๕๖๙ แก้ไขเพ่ืมเติม ฉบับท่ี ๑ พ.ศ. 
๒๕๖® หน้าท่ี ๕๖ ลำดับท่ี ๓๕

๖,๕๐๐ ตำบลหนองนํ้าแดง กองช่าง



๓๓

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

ท่ี กิจกรรม ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เอ๙ จัด$อเครื่องดัดคอนกรีต ชนิด 

เครื่องยนต์เบน1ซิน จำนวน ๑ เคร่ือง

•เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
เคร่ืองตัดคอนกรต ชนิดเคร่ืองยนต์เบนซิน ไม่ 
น้อยกว่า ๙ แรงม้ามีความเร่ืวไม่น้อยกว่า 
๓,๖๐๐ รอบต่อนาที จำนวน ๑ เคร่ือง เป็นไป

๙,๐๐๐ ตำบลหนอง'นาแดง กองช่าง

ตามแผนพัฒนาล่ีปี พ.ศ,๒๔๖๑-เอ๔๖๔ แก้ไข 
เพ่ืมเติม ฉบับท่ี 8) พ.ศ.เอ<£๖® หน้าท่ี ๕๖ 
ลำดับท่ี ๓๗

01๐ จัด$อเท่ีอยยนต์ จำนวน ๑ เคร่ือง •เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงาน 
ครัว เลอยยนต์ จำนวน ๑ เคร่ือง เพ่ือใช้ใน 
การปฏิบัติงานของ อบต. ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

๘,๐๐๐ ตำบลหนองนํ้าแดง กองช่าง

เป็นไปตามแผนพัฒนาส์ปี พ.ศ.
๒<£๖๑-๒๕๖๔ แก้ไขเพ่ืมเติม ฉบับท่ี ๑ พ.ศ. 
๒<£๖๑ หน้าท่ี <£๖ ลำดับท่ี ๔๐

พ

๓(ริ) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ลำหรับงาน 

ประมวลผล

•เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี ๑ * (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ น้ิว)

๒๒,๐๐๐ ตำบลหนอง'นาแดง กองช่าง

จำนวน ๑ เคร่ือง เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของ 
พนักงาบ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้เป็นไปตาม 
แผน,พัฒนาส์ปี พ.ศ.๒<£๖๑ -๖๔๖๔ หน้าท่ี 
๑๔๘ ลำดับท่ี ๔๐

๓เอ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ A ll เก 

O ne ลำหรับงานประมวลผล

•เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ A ll เท One ลำหรับงาน 
ประมวลผล จำนวน ๑ เคร่ือง เพ่ือใช้ในการ 
ปฏิบัติของพนักงาน ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาส์ป็ พ.ศ.๒๔๖๑-๒๔๖๔ 
แก้ไขเพ่ืมเติมฉบับท่ี ๑ พ.ศ.๒๔๖๑ หน้าท่ี 
๔๔ ลำดับท่ี ๒๗

๒๓,๐๐๐ ตำบลหนอง•นาแดง กองช่าง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ ๒ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญภาคอีสาน และรองรับประขาคมอาเซียน 

๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓๔

แผนงานเคหะและชุมชน 

-งานไฟฟ้าและถนน

ลำดับ

ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี 

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

ต.ค. พ.ย. ร-ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

G) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 

เหเก ซอยคลองรัย ๑ หมู่ท่ี ๑๐ บ้าน 

คลองรัย

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหเก ซอยคลอง 
รัย ๑ หมู่ท่ี ๑๐ บ้านคลองรัย ผิวจราจรกว้าง 
«.๐© เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หรอมีท่ีน,ท่ี 
ลำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประซาสัมพันธ์ และ ป้ายโครงการ 
รายละเอยตตามแบบรูปรายการท่ี อบต. 
หนองใฑ้ํแดงกำหนด {น หมู่ท่ี ๑๐ บ้านคลอง 
รัย ต้ังจ่ายจากเงินรายได้เป็นไปตาม 
แผนพัฒนาสืปี พ.ศ.๒๔๖๑-๒๔๖๔ แก้ไข 
เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๑ พ.ศ. ๒๔๖๑ หน้า ๔๔ 
ลำดับท่ี ๓๑

๔๙๓,๖๒๐ บ้านคลองรัย ม.๑๐ กองช่าง

■#---- ---- พ

๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 

เหเก ซอยคลองรัย ๙ หมู่ท่ี ๑๐ บ้าน 

คลองรัย

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหเก ซอยคลอง 
ขัย ๙ หมู่ท่ี ๑๐ บ้านคลองขัย ผิวจราจรกว้าง 
๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๗ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี 
ลำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๖๑ ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประขาสัมพันธ์ และ ป้ายโครงการ 
รายละเอียดตามแบบรูปรายการท่ี อบต. 
หนอง'นๆแดงกำหนด ณ หมู่ท่ี ๑๐ บ้านคลอง 
ขัย ต้ังจ่ายจากเงินรายได้เป็นไปตาม 
แผนพัฒนาเป็ พ.ศ.๒๔๖๑-๒๔๖๔ หน้า 
๑๒๒ ลำดับท่ี ๑๐๙

๑๗๗,๗๖๐ บ้านคลองรัย ม.๑๐ กองช่าง



๓๕

สำสืบ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมา๓ สถานที่ หน่วย พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

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

๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 

เหล็ก ซอยบ้านนาใน หมู่ท่ี ๘ บ้านไทร 

ทอง

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรีมเหล็ก ซอย 

บ้านนาใน หมู่ท่ี ๘ บ้านไทรทอง ผิวจราจร 

กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๐ เมตร 

หรีอมี'พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๐๐ 

ตารางเมตร พร้อมบ้ายประซาสัมพันธ์ 

และ บ้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบ

๒๑๙,๕๙๐ บ้านไทรทอง ม.๘ กองซ่าง

รูปรายการที่ อบต.หนอง'นาแดงกำหนด 

โน หมู่ท่ี ๘ บ้านไทรทอง ตั้งจ่ายจากเงิน 

รายไต้ เบ้นไปดามแผนพัฒนา?เบ้ พ.ศ. 

๒๕๖๑-๒๕๖๔ แก้ไขเพ่ิมเติมถบับท่ี ๑ 

พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า ๒๙ ลำดับท่ี ๔๗

M--

๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรีม 

เหล็ก ซอยบ้านนายเจียม หมู่ท่ี ๙ บ้าน 

ธารมงคล

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 

บ้านนายเจียม หมู่ท่ี ๙ บ้านธารมงคล ผิว 

จราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๐ 

เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 

๓๖๐ ตารางเมตร พร้อมบ้าย

๒๓๒,๙๔๐ บ้านธารมงคล ม.๙ กองช่าง

ประซาสัมพันธ์ และ บ้ายโครงการ 

รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต. 

หนองนํ้าแดงกำหนด ผ  หมู่ท่ี ๙ บ้านธาร 

มงคล ตั้งจ่ายจากเงินรายไต้ 

เบ้นไปตามแผนพัฒนาท่ีปี พ;ศ.

๒๕๖๑-๒๕๖๔ แก้ไขเพ่ิมเติมอบ้บท่ี ๑ 

พ,ศ,๒๕๖๑ หน้า ๓๑ ลำดับท่ี ๕๓



๓๖

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

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

๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 

เหล็ก ซอยลุงจำรัส หมู่ท่ี ๑๑ บ้านมอ 

กะหาด

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุง 

จำรัส หมู่ท่ี ๑๑ บ้านมอกะหาด ผิวจราจร 

กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร 

หริอมพนที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๕๐ 

ตารางเมตร พร้อมบ้ายประซาสัมพันธ์ 

และ บ้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบ 

รูปรายการที่ อบต.หนองนํ้าแดงกำหนด 

ณ หมู่ท่ี ๑๑ บ้านมอกะหาด ตั้งจ่ายจาก 

เงินรายไดัเป็นไปตามแผนพัฒนาส์ปี พ.ค. 

๒(ราช๑-๒๕๖๔ แว้ไขเพมเติมฉบับที่ พ.ศ. 

เอ๕๖๑ หน้า ๓๓ ลำดับนิ ๖๑

๒๙๑,๑๘๐ บ ้า น ม อ ก ร ะ ห า ด  ม .๑ ๑ กองซ่าง

๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 

เหล็ก ซอยเหล็งห'วาน หมู่ท่ี ๘ บ้าน 

ไทรทอง

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 

เหล็งห'วาน หมู่ท่ี ๘ บ้านไทรทอง ผิว 

จราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๗ 

เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 

(£๓® ตารางเมตร พร้อมบ้าย 

ประซาสัมพันธ์ และ บ้ายโครงการ 

รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต. 

หนองนํ้าแดงกำหนด ผ  หมู่ท่ี ๘ บ้านไทร 

ทอง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เป็นไปตาม 

แผนพัฒนาสืปี พ;ศ.๒(รทอ๑-๒๕๖๔ แว้ไข 

เพมเติมฉบับที่ ® พ,ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๒๙ 

ลำดับท่ี ๔๖

๓๘๘,๖๘๐ บ้านไทรทอง ม.๘ กองช่าง



๓๗

สำตับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

กิจกรรม ตำเนินการ ตำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรม 

เหล็ก ถนนสาย กม๑ธนะรัขต์-สิมา 

มงคล ช่วงวซิราๆ-ไทยเดิม)(ข้างวัดถ้ํา 

ไตรรัตน์) หมู่ท่ี ๑ บ้านหนอง'นานดง

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรีมเหล็กถนน 

สายกม®ธนะรัชต์-สิมามงคล ช่วงวขิราๆ- 

ไทยเดิม)(ข้างวัดถํ้าไตรรัตน์) หมู่ท่ี ๑ บ้าน 

หนอง'นาแดง ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร 

ระยะทาง ๑๓๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่ 

ตำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร 

พร้อมบ้ายประชาสัมพันธ์ และ บ้าย 

โครงการ รายละเอียดตามแบบรูป 

รายการที่ อบต.หนองนํ้าแดงกำหนด ณ 

หมู่ท่ี ๑ บ้านหนองนํ้าแดงตั้งจ่ายจากเงิน 

รายได้เนินไปตามแผนพัฒๆาสิเนิ พ.ศ.

๒<£๖๑-๒(8๖1๔ แก้ไขเพ้ืมเดิมฉบับท่ี ๑ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๑๓ สำตับฟ้ ๑

๔๙๖,๐๑๐ บ้านหนองน้ําแดง ม.๑ กองช่าง

๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรีม 

เหล็ก ถนนสายกม.๙ธนะรั,ซต์-ผ่านดิก 

(ช่วงแยกธารมงคล) หมู่ท่ี ๓ บ้านเขาวง

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน 

สายกม.๙ธนะรัชต์-ผ่านสืก(ช่วงแยกธาร 

มงคล) หมู่ท่ี ๓ บ้านเขาวง ผิวจราจร 

กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๐ เมตร 

หรือมีพื้นที่ตำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๘๐ 

ตารางเมตร พร้อมบ้ายประซาสัมพันธ์ 

และ บ้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบ 

รูปรายการที่ อบต.หนองนํ้าแดงกำหนด 

ณ หมู่ท่ี ๓ บ้านเขาวง ตั้งจ่ายจากเงิน 

รายได้เนินไปตามแผนพัฒนาล็นิ พ,ศ. 

๒๕๖๑-๒๕๖๔ แก้ไขเพ้ืมเดิมฉบับท่ี ๑ 

พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า ๑๘ สำตับvi ๑๓

๔๙๖,๐๑๐ บ้านเขาวง ม.๓ กองช่าง



๓๘

ลำดับ

ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม

งบประมาถ4 สถานที่ 

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

พ.ศ.๒๔๖๑ พ.ศ.๒๔๖๒

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

๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 

เหล็ก ถนน?ทยซอยนายน้อย หมู่ท่ี ๓ 

น้านเขาวง

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน 

สายซอยนายน้อย หมู่ท่ี ๓ บ้านเขาวง ผิว 

จราจรกว้าง ๔.0๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๔ 

เมตร หริอมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 

๔๖๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย 

ประซาสัมพันธ์ และ บ้ายโครงการ 

รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต. 

หนองนํ้าแดงกำหนด ผ  หมู่ท่ี ๓ บ้านเขา 

วง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตาม 

แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.๒๔๖๑-๒๔๖๔ แก้ไข 

เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๔๖๑ หน้า ๒๐ 

ลำดับท่ี ๒๐

๓๐๒,๙๐๐ บ้านเขาวง ม.๓ กองช่าง

๑๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกริตเส่ริม 

เหล็ก สายโนนสิแซว -  ผู้ช่วยกร หมู่ท่ี 

๖ บ้านโป่งกะสัง

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 

โนนอีแซ'ว -  ผู้ช่วยกร หมู่ท่ี ๖ บ้านโป่ง 

กะสัง ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร 

ระยะทาง ๑๙๔ เมตร หริอมพื้นที่ 

ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร 

พร้อมบ้ายประซาสัมพันธ์ และ บ้าย 

โครงการ รายละเอียดตามแบบรูป 

รายการที่ อบต.หนองนํ้าแดงกำหนด ณ 

หมู่ท่ี ๖ บ้านโป่งกะสัง ตั้งจ่ายจากเงิน 

รายได้เป็นไปตามแผนพัฒนาสื่ปี พ.ศ. 

๒๔๖๑-๒๔๖๙ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๑ 

พ.ศ.๒๔๖๑ หน้า ๒๔ ลำดับท่ี ๓®

๔๙๔,๓๘๐ บ้านโป่งกะสัง ม.๖ กองช่าง



๓๙

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท ี่ หน่วย พ.ศ.๒๔๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

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

๑๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 

เหล็ก สาย'โนนอีแซ'ว หมู่ท่ี ๔ บ้าน 

หนองมะกรูด

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 

โนนร แซว หมู่ท่ี ๔ บ้านหนองมะกรูด ผิว 

จราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๗ 

เมตร หรีอมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 

๗๔๘ ตารางเมตร พร้อมบ้าย 

ประขาสัมพันธ์ และ บ้ายโครงการ

๔๙๒,๔๔๐ บ ้า น ห น อ ง ม ะก ร ูด  ม .๖ กองช่าง

รายละเอียดตามแบบรปรายการที่ อบต.
7  4  น ่ ไ -หนองนาแดงกำหนด ณ หมู่ท ๔ บ้าน 

หนองมะกรูด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เป็เปีน 

ไปตามแผนพัฒนาส ีป ี พ.ศ.

๒๔๖๑-๒๔๖๔ หน้า ๑๐๔ ลำดับท ี่ ๔๙

๑๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 

เหล็ก สายบ้านผู้ใหญ่ หมู่ท่ี ๗ บ้านไทย 

เดิม

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 

บ้านผู้ใหญ่ หมูท่ ี่ ๗ บ้านไทยเดิม ผิว 

จราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๙๐ 

เมตร หรีอม ีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 

๗๖๐ ตารางเมตร พร้อมบ้าย 

ประชาสัมพันธ์ และ บ้ายโครงการ

G l C a O , O G ^ O บ้านไทยเดิม ม.๗ กองช่าง

รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต. 

หนองนํ้าแดงกำหนด ถ4 หมู่ท่ี ๗ บ้านไทย 

เดิมเป็น'ไปตามแผน,พัฒนาส่ีปี พ.ศ. 

๒๔๖๑-๒๔๖๔ แก้ไขเพ่ิมเติมอบับท่ี ๑ 

พ.ศ.๒๔๖๑ หน้า ๒๗ ลำดับท่ี ๔๑



๔๐

ลำดับ

ft

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม

งบประมาณ สถานที่ 

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

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

ร)๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 

เหล็ก สายวะกะเจียว -  คลองขัย(หลัง 

โหยสมุทร) หมู่ท่ี ๔ บ้านวะกะเจียว

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวะ 

กะเจียว -  คลองขัย(หลังไทยสมุทร) หมู่ท่ี 

๔ บ้านวะกะเจียว ฝิวจราจรกร้าง ๕.๐๐ 

เมตร ระยะทาง (5)๕๕ เมตร หรือมีพึ๋นที่ 

ตำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๗๕ ตารางเมตร 

พร้อมบ้ายประขาสัมพันธ์ และ บ้าย 

โครงการ รายละเอียดตามแบบรูป 

รายการที่ อบต.หนองนํ้าแดงกำหนด ณ 

หมู่ท่ี ๔ บ้านวะกะเจียว ตั้งจ่ายจากเงิน 

รายได้เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 

๒๕๖๑-๒๕๖๔ หน้า ๑๐๒ ลำดับท่ี ๕๐

๔๙๓,๖๔๐ บ้านวะกะเจียว ม.๔ กองช่าง

ร)๙ โครงการก่อสร้างท่อระบายนำ 

ไห?!ถนนฬราฯ-เขาวง(ช่วงหน้าบ้าน 

เโห Hj) หมู่ท่ี 10 บ้านวงษ์เกษตร

-ก่อสร้างท่อระบายนํ้าขนิด คสล. อัดแรง 

ต้ัน ๓ ขนาด ศก. ๐.๖๐ เมตร จำนวน 

๑๘๕ ท่อน พร้อมบ่อพักนํ้า คสล. ขนาด 

๑:๐X๑.๐ เมตร จำนวน ๑๔ บ่อ พร้อม 

บ้ายประขาสัมพันธ์ บ้ายโครงการ 

รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต. 

หนองนํ้าแดงกำหนด ผ  หมู่ท่ี ๒ บ้านวงษ์ 

เกษตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เป็นไปตาม 

แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ แก้ไข 

เพมเติมฉบับท่ี ๑ พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า ๑๗ 

ลำดับท่ี ๑๒

๔๙๒,๖๔๐ บ้านวงศ์เกษตร ม.๒ กองช่าง

----►



(ริ̂ (ร)

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท ี่ หน่วย พ.ศ.๒๔๖๑ พ.ศ.๒๔๖๒

ท่ี กิจกรรม ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(ริไ(รแ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบาย 

ป้า คสล.ซปิดซ่องเสียว (บล็อกคอน 

เว้ร้ส) หยู่ท่ี ๔ บ้านวะกะเจียว

-ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริม 

เหล็ก ขนาดกว้าง ๒.๔๐ เมตร ลึก ๒.๔๐ 

เมตร ผิวจราจรกว้าง ๖.๐ เมตร ตามแบบ 

มาตรฐานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เลขท่ี ทถ.-๔-๒๐๒ และเลขท่ี ทถ.- 

๔-๒๐๔ พร้อมบ้ายประขาสัมพันธ์ บ้าย

๓๖๓,๘๒๐ บ้านวะกะเจียว ม.๔ กองซ่าง

โครงการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการ 

ท่ี อบต.หนองป้าแดงกำหนด ณ หยู่ท่ี ๔ 

วะกะเจียว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เบ้นไป 

ตามแผนพัฒนาล ี่บ ้ พ.ศ.๒๔๖๑-๒๔๖๔ 

แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท ี่ ๑ พ.ศ. ๒๔๖๑ หน้า 

๒๒ ลำดับท ี่ ๒๖

๑ ๖ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบาย 

ป้า คสล,ซปิดซ่องเสียว (บล็อกคอน 

เ5ฬส) ห^ท ี่ ๗ บ้านไทยเสีม

-ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริม 

เหล็ก ขนาดกว้าง ๒.๔๐ เมตร ลึก ๒.๔๐ 

เมตร ผิวจราจรกว้าง ๖ .๐ เมตร ตามแบบ 

มาตรฐานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เลขท่ี ทถ.-๔-๒๐๒ และเลขท ี่ ทถ.-

๓๖๓,๘๒๐ บ้านไทยเดิม ม.๗ กองช่าง

๔-๒๐๔ พร้อมบ้ายประขาสัมพันธ์ บ้าย 

โครงการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการ 

ท่ี อบต.หนองป้าแตงกำหนด ณ หผู่ท่ี ๗ 

บ้านไทยเดิม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เบ้นไป 

ตามแผนพัฒนาลี่บ้ พ.ศ.๒๔๖๑-๒๔๖๔ 

แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๑ พ.ศ. ๒๔๖๑ หน้า 

๒๘ ลำดับท่ี ๔๓



๔๒

ลำดับ

ท่ื

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม

งบประมาณ สถานที่ 

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

พ.ศ.๒๔๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

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

๑๗ โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า ม.๑๑ 

('ซอยบ้านผู้ช่วยพัน) หมู่ท่ี ๑๑ บ้านมอ 

กะหาด

-ก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัว ยู แบบมีฝาปิด 
คอนกรีตเสรีมเหสีก ขนาดปากรางกว้าง 0.๔๐ 
เมตร ห้องรางสีกเอลย ๐.๔0 เมตร ระยะทาง 
๑๖๗.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการ 
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขทํ ท ๒ - 
๑๓ และ พร้อมป้ายประซาสัมพันธ์ ป้าย 
โครงการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการท่ี 
อบต.หนอง'นาแตงลำหนด ณ หมู่ท่ี ๑๑ บ้าน 
มอกะหาดเป้น'ไปตามแผน'พัฒนาส่ป็ พ.ศ. 
๒๔๖®-๒๔๖๔ แก้ไขเพ่ิมเติมอบับท่ี ๑ พ.ศ. 
๒๔๖๑ หน้า ๓๔ ลำดับท่ี ๖๘

๖๗๙,๖๗๐ บ้านมอกระหาด ม.๑๑ กองช่าง

--- 1»

( ร )d โครงการป?'บปรุงถนนลาดยางแอส 

ฟ้ลทํติกคอนกรีต สาย กม.๑ ธนะรัซต์ 

-สิมามงคล(ช่วงโรงงานทำซ้อน-สีมา 

มงคล)(กลุ่มหน้า'!เด) หมู่ท่ี ๒ บ้านวงษ์ 

เกษตร

-ปรับปรุงผิวทางลาดยางแบบแอสฟ้ลทํติกคอ 
นกรีต กม.๑ สนะรัซต์ -สีมามงคล(ช่วงโรงงาน 
ทำซ้อน-สีมามงคล)(กลุ่มหน้าวัด) หมู่ท่ี ๒ บ้าน 
วงษ์เกษตร ผิวจราจรซนิดแอสฟ้ลท์ติกคอนก 
รีด กว้าง ๖.๐0 เมตร ไหล่ทางซนิดแอสฟ้ลท์ติ 
กคอนกรีต ข้างละ ๐.๔๐ เมตร ระยะทาง 
๒๙๐ เมตร หรีอมีฟันท่ีดำเนินการไม่น้อยกว่า 
๒,๐๓๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประซาสัมพันธ์ 
และป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบรูป 
รายการท่ี อบต.หนองน้ําแตงกำหนด ณ หมู่ 
ท่ี ๒ บ้านวงษ์เกษตร ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาส์ปี พ.ศ.
๒๔๖๑-๒๔๖๔ หน้า ๙๒ ลำดับท่ี ๒๒

๔๘๙,๐๒๐ บ้านวงศ์เกษตร ม.๒ กองช่าง



๔๓

ลำดับ

ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี 

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

พ.ศ.๒๔๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

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

๑๙ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอส 

ฟิลท์ดิกคอนกรีต สายกลางหมู่บ้าน -  

สวนดอกไม้ หมู่ท่ี ๑๐ บ้านคลองขัย

-ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟ้ลท์ดิกคอนก 
รีต สายกลางหมู่บ้าน -  สวนตอกไม้ หมู่ท่ี 
๑๐ บ้านคลองขัย ผิวจราจรชนิดแอสฟ้ลท์ติ 
กคอนกรีด กวัาง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๖๔ 
เมตร หรีอมีท่ีนท่ีลำเนินการไม่น้อยกว่า 
๑,๔๙๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประซาสัมพันธ์ 
แสะป้า!)โครงการ รายละเอียดตามแบบรูป 
รายการท่ี อบต,หนองป้าแดงกำหนด ณ หมู่ 
ท่ี ๑๐ คลองขัย ต้ังจ่ายจากเงินรายไข้เป็นไป 
ตามแผน,พัฒนาส์ปี พ.ศ,๒๔๖๑-๒๔๖๔ แก้ไข 
เพมเติมฉบับท่ี ๑ พ.ศ. ๒๔๖๑ หน้า ๓๒ 
ลำดับท่ี ๔๘

๔๘๑,๙๔๐ บ้านคลองขัย ม.๑๐ กองช่าง

๒๐ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอส 

ฟ้ลท์ดิกคอนกรีต สายข้างวัดถํ้าเขาวง- 

หนองมะกรูด(กลุ่มถวิล) หมูท่ี่ ๑ บ้าน 

หนองป้าแดง

■ ปรับปรุงผิวทางลาดยางแบบแอสฟ้ลท์ติกคอ 
นกรีต สายข้างวัดถ้ําเขาวง-หนองมะกรูด(กลุ่ม 
ถวิล) หมู่ท่ี ๑ บ้านหนองป้าแดง ผิวจราจร 
ชนิดแอสฟิลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ระยะทาง ๓๒๐ เมตร หรีอปีที่นท่ีลำเนินการ 
ไม,น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย 
ประซาสัมพันธ์และป้ายโครงการ รายละเอียด 
ตามแบบรูปรายการท่ี อบต.หนองป้าแตง 
กำหนดณหมู่ท่ี ๑ บ้านหนองป้าแดง ต้ังจ่าย 
จากเงินรายไข้เป็นไปตามแผนพัดเนาท่ีป็ พ.ศ. 
๒๔๖๑-๒๔๖๔ หน้า ๘๖ ลำดับท่ี ๔

๔๙๐,๐๖๐ บ้านหนองป้าแดง ม.๑ กองช่าง

-๗--- ..



ลำดับ

VI

โด่รงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโด่รงการ/ 

กิจกรรม

งบประมาณ สถานที่ 

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

พ.ด่.๒๕๖® พ.ศ.๒๕๖๒

ต.ค. พ.ย. 5.ด่. ม.ด่. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๒๑ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอส 

ฟิลท์ดิกคอนกรีต สายบ้านผู้ใหญ่ 

(ตรอก!เถ้า) หมู่ท่ี ๗ บ้านไทยเดิม

'ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ดิกคอนก 
รีต สายบ้านผู้ใหญ่(ตรอก!เถ้า) หมู่ท่ี ๗ บ้าน 
ไทยเดิม ผิวจราจรชนิดแอสฟิลท์ดิกคอนกรีต 
กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๐ เมตร หรีอ 
นิพ้ืนท่ีตำเนิบการไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตาราง 
เมตร พร้อมป้ายประซาสัมพันธ์และป้าย 
โครงการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการท่ี 
อบต.หนองน่าแตงก*าหนด ณ หมู่ท่ี ๗ ไทย 
เดิม ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
เป็นไปตามแผนพัฒนา?(ปี พ.ค.๒๕๖๑-๒๔๖๔ 
แก้ไขเท่ีมเดิมฉบับท่ี ๑ พ.ค.๒๕๖๑ หน้า ๒๗ 
ลำดับท่ี ๔๐

๒๔๖,๗๙๐ บ้านไทยเดิม ม.๗ กองช่าง

๒๒ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอส 

ฟิลที่ดิกคอนกรีต ศายบ้านลุงทุ้ม(เตา 

รฐ'-ไทยเดิม) หม ู่! ๗ บ้านไทยเดิม

'ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟ้ลท์ดิกคอนก 
รีต สายบ้านลุงทุ้ม (เตาอิฐ-ไทยเดิม) หมู่ท่ี ๗ 
บ้านไทยเดิม ผิวจราจรชนิดแอสฟิลท์ดิกคอนก 
รีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๔ เมตร 
หรีอนิพ้ืนท่ีดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตาราง 
เมตร พร้อมป้ายประขาสัมพันธ์และป้าย 
โครงการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการท่ี 
อบต.หนองน้ําแดงถ้าหนด ณ หมู่ท่ี ๗ ไทย 
เดิม ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาส์ปี พ.ค.๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
แก้ไขเท่ีมเดิมฉบับท่ี ๔ พ.ค.๒๕๖® หน้า ๒๖ 
ลำดับท่ี ๓๘

๒๘๑,๓๖๐ บ้านไทยเดิม ม.๗ กองช่าง



๔๕:

ลาดับ 

ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม

งบประมาณ สถานที่ 

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๒๓ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอส 

ฟ้ลท์ดิกคอนกรีต สายภูหินสวย- ถ้ํา 

โพ{เทอง หมู่ท่ี ๑๑ บ้านมอกะหาด

•ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟิลท์ติกคอ 

นกรีต สายภูหินสวย- ป้าโพธ้ีทอง หมู่ท่ี 

๑๑ บ้านมอกะหาด ผิวจราจรชนิดแอส 

ฟ้ลท์สืกคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร 

ระยะทาง ๓๓๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่ 

ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๙๘๐ ตาราง 

เมตร พร้อมบ้ายประซาสัมพันธ์และบ้าย 

โครงการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการ 

ท่ี อบต.หนองป้าแดงกำหนด 01 หมู่ท่ี 

๑๑ มอกะหาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.

๒๔๖®-๒๕:๖๔ หน้า ๑๒๔ ลำดับท่ี ๑๑๔

๔๘๙,๗๒๐ บ้านมอกระหาด ม.๑๑ กองช่าง

<--

๒๔ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอส 

ฟ้ลท์ดืกคอนกรีต สายแยกสักภูเดือน- 

(ว?ราๆ-เขาวง) หมู่ท่ี ๖ บ้าน'โปงกะสัง

-ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟ้ลท์ติกคอ 

นกรีต สายแยกสักภูเดือน- (วซิราฯ-เขา 

วง) หมู่ท่ี ๖ บ้านโป่งกะสัง ผิวจราจรชนิด 

แอสฟิลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร 

ระยะทาง ๒๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ 

ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๖๒๐ ตาราง 

เมตร พร้อมบ้ายประชาสัมพันธ์และบ้าย 

โครงการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการ 

ท่ี อบต.หนองป้าแดงกำหนด ผ  หมู่ท่ี ๖ 

บ้านโป่งกระสัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.

๒๔๖®-๒๔๖๔ หน้า ๑๐๘ ลำดับท่ี ๗๐

๔๙๓,๖๑๐ บ้านโป่งกะสัง ม.๖ กองช่าง



๔๖
ลำดับ

ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม

งบประมาณ สถานที่ 

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

พ.ศ.๒๔๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

ต.ค. พ.ย. ธ-ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๒๔ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอส 

ฟิลที่ดิกคอนกรีต สายวช่รา-เขาวง 

(กลุ่มหนองขม้ิน) หมู่ท่ี ๑ บ้านหนอง 

ป้าแตง

■ ปรับปรุงผิวทางลาดยางแบบแอสฟิลท์ดิ 

กคอนกรีต สายวช่รา-เขาวง(กลุ่มหนอง 

ขมิ้น) หมู่ท่ี ๑ บ้านหนองป้าแดง ผิวจราจร 

ขนิดแอส,ฟ้ลท์ดิกคอนกรีต กว้าง ๖.00 

เมตร ระยะทาง ๓๓0 เมตร หรือมีพ้ืนที่ 

ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๙๘0 ตาราง 

เมตร พร้อมฟ้ายประชาสัมพันธ์และ'ป็าย 

โครงการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการ 

ท่ี อบต.หนองป้าแดงกำหนดณหมู่ท่ี ๑ 

บ้านหนองป้าแดงตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.

๒๔๖๑-๒๔๖๔ หน้า ๘๔ ลำดับท่ี ๑

๔๙0,000 บ้านหนองป้าแดง ม.๑ กองช่าง

๒๖ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอส 

ฟ้ลท์ดิกคอนกรีต สายวชิราๆ -  เขาวง 

(ช่วงโรงเรียนบ้านเขาวง-แยกวนารี)หมู่ 

ท่ี ๓ บ้านเขาวง

■ ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟ้ลท์ดิกคอ 

นกรีต สายวชิราฯ -  เขาวง(ช่วงโรงเรียน 

บ้านเขาวง-แยกวนารี) หมู่ท่ี ๓ บ้านเขาวง 

ผิวจราจรชนิดแอสฟ้ลท์ดิกคอนกรีต 

กว้าง ๖.00 เมตร ระยะทาง ๓๓๔ เมตร 

หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,0๑0 

ตารางเมตร พร้อมฟ้ายประขาสัมพันธ์และ 

ฟ้าย,โครงการ รายละเอียดตามแบบรูป 

รายการที่ อบต.หนองป้าแตงกำหนด ณ 

หมู่ที่๓ บ้านเขาวง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.

๒๔๖๑-๒๔๖๔ หน้า ๙๖ ลำดับท่ี ๓๓

๔๙๓,๖๑0 บ้านเขาวง ม.๓ กองช่าง



๔๗
ลำดับ

ท

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม

งบประมาณ สถานท่ี 

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๒๗ โครงการป!'บปรุงถนนลาดยางแอส 

ฟ้ลที่ดิกคอนกรีต สายสามแยก-ไร่แสง 

ดันท! หมู่ท่ี ๙ บ้านสารมงคล

-ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟ้ลท์ดิกคอ 

นกรีต สายสามแยก-ไร่แสงจันทร์ หมู่ท่ี 

๙ บ้านธารมงคล ผิวจราจรซนิตแอสฟ้ลท์ดิ 

กคอนกรีต กว้าง (ะ.๐๐ เมตร ระยะทาง 

๓๕๐ เมตร หรีอมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย 

กว่า ๑,๗๕๐ ตารางเมตร พร้อมบ้าย 

ประซาสัมพันธ์และบ้ายโครงการ 

รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต. 

หนองนํ้าแดงกำหนด ณ หมู่ท่ี ๙ บ้านธาร 

มงคล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เป็นไปตาม 

แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ หน้า 

๑๒๑ ลำดับท่ี ๑๐๕

๔๙๙,๙๑๐ บ้านธารมงคล ม.๙ กองซ่าง

๒ St โครงการป!บปรุงถนนลาดยางแอส 

ฟิลทีดิกคอนกรีต สายหนองยาง(บ้าน 

นายแฉล้ม) หมู่!! ๔ บ้านหนองมะกรูด

-ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟ้ลท์ดิกคอ 

นกรีต สายหนองยาง(บ้านนายแฉล้ม) หมู่ 

ท่ี ๕ บ้านหนองมะกรูด ผิวจราจรซนิดแอส 

ฟิลท์ดิกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร 

ระยะทาง ๒๔๐ เมตร หรีอมีพ้ืนที่ 

ตำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตาราง 

เมตร พร้อมบ้ายประซาสัมพันธ์และบ้าย 

โครงการ รายละเอียดตามแบบรปรายการ
1' 7  . * โน่ท อบต.หนองนาแดงกำหนด ณ หมู่ที ๕ 

บ้านหนองมะกรูด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

เป็นไปตามแผนพัฒนาสื่ปี พ.ศ.

๒๕๖๑-๒๕๖๔ หน้า ๑๐๕ ลำดับท่ี ๖๒

๓๐๗,๗๔๐ บ้านหนองมะกรูด ม.๖ กองซ่าง

3sswarnfcfi



ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม

งบประมาณ สถานที่

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๑

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

พ.ศ.๒๕๖๒

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มี.ย. ก.ค. ส.ค.
๒๙ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอส 

ฟ้ลทีดิกคอนกรัต สายหลัก(แยกวขิราๆ- 

เขาวง) -  เขาลันหธ์ หยู่ท่ี ๙ บ้านธาร 

มงคล

-ปรับปรุงผิว'จราจรแบบแอสฟ้ลท์ดิกคอ 

นกรัต สายหลัก(แยกวซิราๆ-เขาวง) -  เขา 

ลันทธ์ ห^ท่ี ๙ บ้านธารมงคล ผิวจราจร 

ขนิดแอสฟ้ลทีดิกคอนกรัต กว้าง ๖.๐0 

เมตร ระยะทาง ๓๓๕ เมตร หรือมีที่,'นท่ี 

ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๐๑0 ตาราง 

เมตร พร้อมบ้ายประขาสัมพันธ์และบ้าย 

โครงการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการ 

ท่ี อบต.หนองนํ้าแดงลำหนด ณ หยู่ท่ี ๙ 

บ้านธารมงคล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.

๒๕๖๑-๒๕๖๔ หน้า ๑๒๐ ลำดับที ๑๐๒

๔๙๓,๔๗๐ บ้านธารมงคล ม.๙ กองข่าง
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