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แบบ ผด. 01 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตร์  
  

จำนวน
โครงการ 

ที่ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จำนวนงบประมาณ 
 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
การท่องเท่ียวการกีฬาและนันทนาการ 

     

1.1 แผนงานการศึกษา 11 14.67 7,516,536 19.73 กองการศึกษาฯ 
1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 8 10.67 810,000 2.13 กองการศึกษาฯ 

รวม 19 25.33 8,326,536 21.86  
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม       
2.1 แผนงานการสาธารณสุข 2 2.67 570,000 1.50 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
2.2 แผนงานงบกลาง 1 1.33 300,000 0.79 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

รวม 3 4.00 870,000 2.28  
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการสังคม 

     

3.1 แผนงานงบกลาง 3 4.00 15,144,000 39.75 สำนักปลดั 
3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 1 1.33 50,000 0.13 สำนักปลดั 

รวม 4 5.33 15,194,000 39.88  
4.ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรมและ
เกษตรกรรม 

     

4.1 แผนงานการเกษตร 1 1.33 100,000 0.26 สำนักปลดั 
4.2 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 2 2.67 100,000 0.26 สำนักปลดั 

รวม 3 4.00 200,000 0.52  
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ยุทธศาสตร์  
  

จำนวน
โครงการ 

ที่ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จำนวนงบประมาณ 
 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ความ
มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน  

     

5.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 4 5.50 90,000 0.24 สำนักปลดั 
5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 4 5.50 140,000 0.37 สำนักปลดั 

รวม 8 11.00 230,000 0.60  
6.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ      
6.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 4 5.50 100,000 0.26 สำนักปลดั 
6.2 แผนงานบริหารทั่วไป 8 11.00 1,120,000 2.94 สำนักปลดั/กองคลัง 

รวม 13 16.50 1,220,000 3.20  
7.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน      
แผนงานการเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 23 31.00 11,957,700 31.39 กองช่าง 
แผนงานการพาณิชย์ กิจการปะปา - - - - กองช่าง 

รวม 23 31.00 11,957,700 31.39  
8.ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเท่ียว      
แผนการศาสนาวัฒนธรรม และนนัทนาการ 2 2.83 100,000 0.26 กองการศึกษาฯ 

รวม 2 2.83 100,000 0.26  
 

รวมทั้งสิ้น 75 100 38,098,236 100 
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บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
บัญชีครุภัณฑ์ 

ยุทธศาสตร์  
  

จำนวน
โครงการ 

ที่ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จำนวนงบประมาณ 
 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

1.แผนงานบริหารทั่วไป      

- งานบริหารทั่วไป 8 25.00 1,812,000 51.07 สำนักปลดั 
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ 2 6.25 24,600 0.69 สำนักปลดั 
- งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 1 3.13 12,500 0.35 สำนักปลดั 

รวม 11 34.38 1,849,100 52.12  
2.แผนงานบริหารทั่วไป      

-  งานบริหารงานคลัง 4 12.50 171,400 4.83 กองคลัง 
รวม 4 12.50 171,400 4.83  

3.แผนงานการรักษาความสงบภายใน      
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 2 6.25 1,132,500 31.92 สำนักปลดั 

รวม 2 6.25 1,132,500 31.92  
4.แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม       

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 4 12.50 131,300 3.70 กองการศึกษาฯ 
รวม 4 12.50 131,300 3.70  

5.แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม       
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 2 6.25 31,000 0.87 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

รวม 2 6.25 31,000 0.87  
6.แผนงานสังคมสงเคราะห ์      

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห ์ 1 3.13 5,000 0.14 สำนักปลดั 
รวม 1 3.13 5,000 0.14  
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ยุทธศาสตร์  
  

จำนวน
โครงการ 

ที่ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จำนวนงบประมาณ 
 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

7.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 6 18.75 79,500 2.24 กองช่าง 

รวม 6 18.75 79,500 2.24  
8.แผนงานการเกษตร      

-  งานส่งเสริมการเกษตร 1 3.13 22,000 0.62 สำนักปลดั 
รวม 1 3.13 22,000 0.62  

9.แผนงานการพาณิชย ์      
-  งานกิจการประปา 1 3.13 126,000 3.55 กองช่าง 

รวม 1 3.13 126,000 3.55  
 

รวมท้ังสิ้น 32 100 3,547,800 100 
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แบบ ผด. 02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา และยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ 
1.แผนงานการศึกษา 
1.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 
พ.ศ.2566 

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 โครงการต่อเติมอาคาร

ห้องอาหาร ศพด.อบต.
หนองน้ำแดง 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารเพื่อ
ใช้เป็นห้องรับประทานอาหาร ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองน้ำ
แดงขนาด 3*10เมตร ตาม
รูปแบบท่ี อบต.หนองน้ำแดง
กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้า 55 ลำดับท่ี 
2 

200,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

อบต.หนอง
น้ำแดง 

กอง
การศึกษา 

            

2 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวัน) 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ
จัดซ้ือ/จัดหาอาหารกลางวัน
สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จำนวน 130 คน อัตรา 
21  
บาท/คน จำนวน 245 วัน ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ 
 

668,850 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

อบต.หนอง
น้ำแดง 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท. 0816.2/ว 2786 
ลว. 8 พ.ค. 2562 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้าท่ี 56 ลำดับท่ี 
5 

               

3 โครงการอาหารเสริม (นม) -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม 
(นม) สำหรับเด็กประถมวัย ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 130 คน 
และโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการปฐมศึกษา (สพฐ) 
จำนวน 900 คน จัดสรร 260 
วันในอัตราคนละ 7.37 บาท ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2566-2570 หน้า 56  
ลำดับท่ี 6 

1,973,686  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

อบต.หนอง
น้ำแดงและ
โรงเรียน

สังกัดสพฐ. 

กอง
การศึกษา 

            

4 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าพัฒนา
การศึกษา) 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการ
จัดซ้ือหนังสือ 200 บาท/คน  
ค่าอุปกรณ์การเรียน 200 บาท/
คน ค่าเครื่องแบบนักเรียน 300
บาท/คน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
430 บาท/คน  ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 1,130 บาท/คน สำหรับ
เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

     113,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

อบต.หนอง
น้ำแดง 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  จำนวน 100 คน ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566-2570 หน้าท่ี 56  
ลำดับท่ี 7 

               

5 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานด้านการจัด
การศึกษาท้องถิ่น 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 
ฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้และตกแต่ง
สถานท่ี  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน  
อุปกรณ์ ค่าใบประกาศนียบัตร ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารัก
การอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งท่ีใช้
บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าสมนาคุณในการดูงาน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าเช่าท่ีพัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้            
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด 

50,000 
 
 

อบต.หนอง
น้ำแดง 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้าท่ี 85 ลำดับท่ี 
5 

               

6 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าวัสดุ
การศึกษา) 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการ
จัดซ้ือวัสดุทางการศึกษา 
สื่อประกอบการจัดการเรียนการ
สอนสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 130 คน 
อัตรา 1,700 บาท/คน  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
-ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท. 0816.2/ว 2786  
ลว.8 พ.ค.2562 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้าท่ี 57 ลำดับท่ี 
12 

221,000 อบต.หนอง
น้ำแดง 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
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 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จำนวน 3 แห่ง เพื่อให้เป็น
ตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เกิดความ
สวยงาม เป็นระเบียบ ตลอดจนค่า
ใช้ จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้า 58 ลำดับท่ี 
16 

100,000 อบต.หนอง
น้ำแดง

จำนวน 3 
แห่ง 

กอง
การศึกษา 

            

8 เงินอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวัน สำหรับนักเรียน
สังกัดคณะกรรมการ
ประถมศึกษา (สพฐ.) 

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวัน สำหรับนักเรียนสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการ 
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 4
โรงเรียน จำนวน 900 คน อัตรา 
21 บาท/คน จำนวน 200 วัน  
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-
2570 หน้าท่ี 59 ลำดับท่ี 21 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว
3867 ลว.6 ก.ค.2564 

 3,780,000 อบต.หนอง
น้ำแดง 

จำนวน 4
โรงเรียน 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
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 โครงการรักษาความ
ปลอดภัย ของสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
บริษัทรักษาความปลอดภัย เพื่อให้
ดูแลทรัพย์สินทางราชการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองน้ำแดง 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้าท่ี 59 ลำดับท่ี 
22 

180,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

อบต.หนอง
น้ำแดง 

กอง
การศึกษา 

            

10 โครงการต่อเติมอาคาร
ห้องจัดนิทรรศการ ศพด.
อบต.หนองน้ำแดง 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารเพื่อ
ใช้เป็นห้องจัดนิทรรศการ และ
ห้องเรียนอัจฉริยะ รองรับ
การศึกษาดูงานจากหน่วยงาน
ภายนอกและสนับสนุนให้เป็นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ีน่าอยู่ โดยกั้นห้อง
กระจกฯลฯ ขนาด 3*10 เมตร 
ตามรปูแบบท่ี อบต.หนองน้ำแดง
กำหนดตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 เพิ่มเติม และ
เปลี่ยน 
แปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2565  
หน้า 3 ลำดับท่ี 1 

200,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

อบต.หนอง
น้ำแดง 

กอง
การศึกษา 

            

11 โครงการรณรงค์และ
เสริมสร้างวินัยการใช้รถ 
ใช้ถนน สำหรับนักเรียน/
เด็กและเยาวชน/
ประชาชน ตำบลหนองน้ำ
แดง 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 
ฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้และตกแต่ง
สถานท่ี ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด 
ค่าวัสดุ เครื่องเขียนอุปกรณ์ ค่าใบ
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ 

30,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

อบต.หนอง
น้ำแดง 

กอง
การศึกษา 

            



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง                                                                                                                                              หนา้ 14 
 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการ
อบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งท่ีใช้บรรจุ
เอกสารสำหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าสมนาคุณในการดูงาน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร  
ค่าอาหาร ค่าเช่าท่ีพัก และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้            
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้าท่ี 56 
ลำดับที่ 5 
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แบบ ผด. 02 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา และยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ 
1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 
พ.ศ.2566 

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

เสริมสร้างศักยภาพการ
เรียนรู้ และทักษะการ
ดำเนินชีวิตของเด็กและ
เยาวชน 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 
ฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้และตกแต่ง
สถานท่ี ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด 
ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าใบ
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่า
หนังสือสำหรับผู้เข้ารับการอบรม  
ค่ากระเป๋าหรือสิ่งท่ีใช้บรรจุ
เอกสารสำหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  
ค่าสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าท่ีพัก 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้            
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  

50,000 ตำบลหนอง
น้ำแดง 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้าท่ี 60 ลำดับท่ี 
1 

               

2 โครงการค่ายฝึกอบรม
ส่งเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ด้านดนตรี-
นาฏศิลป์ นาฏศิลป์และ
การแสดง สำหรับเด็กและ
เยาวชน 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 
ฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้และตกแต่ง
สถานท่ี ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด 
ค่าวัสดุ เครื่องเขียน  
อุปกรณ์ ค่าใบประกาศนียบัตร ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารัก
การอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งท่ีใช้
บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าสมนาคุณในการดูงาน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร  
ค่าอาหาร ค่าเช่าท่ีพัก และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้            

50,000 ตำบลหนอง
น้ำแดง 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้าท่ี 60 ลำดับท่ี 
2 

               

3 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้วันสำคัญของชาติ 
ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ กิจกรรม
เสริมสร้างความรัก  ความ
สามัคคีของเด็กปฐมวัย/
เด็กและเยาวชน ตำบล
หนองน้ำแดง 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 
ฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้และตกแต่ง
สถานท่ี ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด 
ค่าวัสดุ เครื่องเขียนอุปกรณ์ ค่าใบ
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่า
หนังสือสำหรับผู้เข้ารับการอบรม 
ค่ากระเป๋าหรือสิ่งท่ีใช้บรรจุ
เอกสารสำหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าสมนาคุณในการดูงาน  

50,000 ตำบลหนอง
น้ำแดง 

กอง
การศึกษา 

            



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง                                                                                                                                              หนา้ 18 
 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหารค่า
เช่าท่ีพักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้าท่ี 61 ลำดับท่ี 
3 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการสืบสานประเพณี
วันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ
และวันครอบครัว 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการฯ ฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้
และตกแต่งสถานท่ี ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน
อุปกรณ์ ค่าใบประกาศนียบัตร ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับ
การอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งท่ีใช้
บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าสมนาคุณในการดูงาน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
เช่าท่ีพักและค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ี
เกี่ยวข้อง ฯลฯต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 

100,000 ตำบลหนอง
น้ำแดง 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  บริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้าท่ี 62 ลำดับท่ี 
5 

               

5 โครงการสืบสานประเพณี
ลอยกระทง 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการฯ ฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้
และตกแต่งสถานท่ี ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน
อุปกรณ์ ค่าใบประกาศนียบัตร ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารัก
การอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งท่ีใช้
บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าสมนาคุณในการดูงาน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
เช่าท่ีพัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้            
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด 

30,000 ตำบลหนอง
น้ำแดง 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้าท่ี 62 ลำดับท่ี 
6 

               

6 โครงการอนุรักษ์สืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการฯ ฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้
และตกแต่งสถานท่ี ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน
อุปกรณ์ ค่าใบประกาศนียบัตร ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับ
การอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งท่ีใช้
บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าสมนาคุณในการดูงาน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
เช่าท่ีพักและค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ี
เกี่ยวข้องฯลฯต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของ 

30,000 ตำบลหนอง
น้ำแดง 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม-ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม
กีฬาและการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2564 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้าท่ี 62 ลำดับท่ี 
7 

               

7 โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก
และเยาวชน และ
ประชาชนต้านยาเสพติด 

-เพื่อจ่ายเป็นจ่ายค่าใช้จ่ายใน
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและ
เยาวชน  
และประชาชนต้านยาเสพติด ใน
ตำบลหนองน้ำแดง มีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าจัดทำป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซ้ือวัสดุ
ปกรณ์      
ท่ีใช้ในการแข่งขัน  ค่าจัดเตรียม
สนาม ค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน/เงินรางวัล/ถ้วยรางวัล ค่า
เบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าท่ีประจำสนาม  

300,000 ตำบลหนอง
น้ำแดง 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  ค่าเครื่องดื่ม/น้ำแข็ง และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ท่ีจำเป็นและเกี่ยวข้องในการ
จัดงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตาม พ.ร.บ.สภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
2537  
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 67 
(6) และมาตรา 68 (4) 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562       
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566– 2570 หน้าท่ี 63 ลำดับ
ท่ี 8 

               

8 โครงการปรับปรุงสนาม
กีฬา อบต.หนองน้ำแดง 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสนามกีฬา 
อบต.หนองน้ำแดง ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ และให้มีความ
เหมาะสมในการจัดการแข่งขันกีฬา 
และใช้เป็นสนามกลางของตำบล
หนองน้ำแดง โดยให้เป็นไปตามรูบ 

200,000 ตำบลหนอง
น้ำแดง 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  แบบท่ี อบต.หนองน้ำแดงกำหนด 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้า 63 ลำดับท่ี 
10 
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แบบ ผด. 02 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาสาธารณสุข และ 10 การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
2.1 แผนงานการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
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 โครงการควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อในพื้นท่ี 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการป้องกันโรคติดต่อ
ในพื้นท่ีได้แก่ โรคไข้เลือดออก การ
ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธานศาสตราจารย์ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี หรือโรคระบาดต่าง ๆ ท่ี
เกิดขึ้นภายในตำบลหนองน้ำแดง 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด-ปิด   
ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ 
ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ
สำหรับผู้เข้ารักการอบรม ค่ากระ 
เป๋า หรือสิ่งท่ีใช้บรรจุเอกสาร
สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่า
สมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ 

350,000 ตำบลหนอง
น้ำแดง 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  วิทยากรค่าอาหาร ค่าเช่าท่ีพักและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
-ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 67 (3) 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิ
ภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2565           
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 -ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-
2570 หน้าท่ี 64 ลำดับท่ี 1 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 เงินอุดหนุน สำหรับ
ดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุขในพื้นท่ี
ตำบลหนองน้ำแดง 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้มี
ความเหมาะสมกับปัญหาและ
บริบทของพื้นท่ีตำบลหนองน้ำแดง 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3867 
ลว. 6 ก.ค.2564 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้า 66 ลำดับท่ี 
11 

220,000 ตำบลหนอง
น้ำแดง 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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แบบ ผด. 02 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาสาธารณสุข และ 10 การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
2.2 แผนงานงบกลาง 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
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 เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

300,000 ตำบลหนอง
น้ำแดง 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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แบบ ผด. 02 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคม 
3.ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม 
3.1 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
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 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ -เพื่อจ่ายเป็นเงินตามโครงการ
ประกันรายได้ให้กับผู้สูงอายุท่ีขึ้น
ทะเบียนกับ อบต.หนองน้ำแดง 
ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือน
ละ  600 บาท  จำนวน 962 
ราย เดือน ละ 700 บาท จำนวน
424 ราย เดือน ละ 800 บาท 
จำนวน 170 ราย และเดือนละ
1,000 บาท จำนวน 26 ราย  
จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2552 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2566-2570 หน้าท่ี 69    
ลำดับท่ี 1 

12,432,000 ตำบลหนอง
น้ำแดง 

สำนักปลัด             

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยยังชีพคน
พิการหรือทุพพลภาพท่ีขึ้นทะเบียน
กับ อบต.หนองน้ำแดง จำนวน 
ราย ๆ ละ 800 บาท/เดือน ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  

2,592,000 ตำบลหนอง
น้ำแดง 

สำนักปลัด             



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง                                                                                                                                              หนา้ 30 
 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  -เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความ
พิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2553 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ. 2562  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2566-2570 หน้าท่ี 69 
ลำดับท่ี 2 

               

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ -เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์ ท่ีมีสิทธิได้รับเงิน 
ตามระเบียบฯ ในพื้นท่ีตำบลหนอง
น้ำแดง จำนวน 20 ราย ๆละ 
500 บาท/เดือน ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2566–2570  หน้าท่ี 69 
ลำดับท่ี 3 

120,000 ตำบลหนอง
น้ำแดง 

สำนักปลัด             

 
 
 



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง                                                                                                                                              หนา้ 31 
 

แบบ ผด. 02 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคม 
3. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม 
3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
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 โครงการสงเคราะห์ผู้
ประสบปัญหาทางสังคม 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการฯ ฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้
และตกแต่งสถานท่ี ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน
อุปกรณ์ ค่าใบประกาศนียบัตร ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับ
การอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งท่ีใช้
บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าสมนาคุณในการดูงาน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากรค่าอาหาร  
ค่าเช่าท่ีพักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด 

       50,000  ตำบลหนอง
น้ำแดง 

สำนักปลัด             
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้าท่ี 71 ลำดับท่ี 
1 
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แบบ ผด. 02 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม และ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านลงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และเกษตรกรรม 
4.1 แผนงานการเกษตร 
-งานส่งเสริมการเกษตร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
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 โครงการตามแนว
พระราชดำริ 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการฯ ค่าใช้และตกแต่ง
สถานท่ี  
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ 
เครื่องเขียนอุปกรณ์ ค่าใบ
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  
ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการ
อบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งท่ีใช้บรรจุ
เอกสารสำหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าสมนาคุณในการดูงาน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
เช่าท่ีพัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้            
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 

100,000 ตำบลหนอง
น้ำแดง 

สำนักปลัด             
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

   -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้าท่ี 73 ลำดับท่ี 
2 
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แบบ ผด. 02 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม และ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และเกษตรกรรม 
4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
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 โครงการส่งเสริมฝึกอบรม
อาชีพ 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการฯ ค่าใช้และตกแต่ง
สถานท่ีค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด 
ค่าวัสดุ เครื่องเขียนอุปกรณ์ ค่าใบ
ประกาศนียบัตร   ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  
ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารักการ
อบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งท่ีใช้บรรจุ
เอกสารสำหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าสมนาคุณในการดูงาน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
เช่าท่ีพัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้            
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน 

50,000 ตำบลหนอง
น้ำแดง 

สำนักปลัด             
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  กีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562   
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้าท่ี 75 ลำดับท่ี 
1 

               

2 โครงการส่งเสริมอาชีพการ
เผาถ่านไร้ควัน 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการฯ ค่าใช้และตกแต่ง
สถานท่ี ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด 
ค่าวัสดุ เครื่องเขียนอุปกรณ์  
ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารัก
การอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งท่ีใช้
บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าสมนาคุณในการดูงาน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
เช่าท่ีพักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของ 

50,000 ตำบลหนอง
น้ำแดง 

สำนักปลัด             
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การ
ส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2564 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้าท่ี 75 ลำดับท่ี 
2 
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แบบ ผด. 02 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และที่ 7 การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธภิาพ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และที่ 9 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสรา้งความเข้มแข็งของชมุชนและความมัน่คงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 
5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
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 โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการฯ ค่าใช้และตกแต่ง
สถานท่ีค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด 
ค่าวัสดุ เครื่องเขียนอุปกรณ์ ค่าใบ
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  
ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารักการ
อบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งท่ีใช้บรรจุ
เอกสารสำหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าสมนาคุณในการดูงาน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
เช่าท่ีพัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้    
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 

       30,000  ตำบลหนอง
น้ำแดง 

สำนักปลัด             
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้าท่ี 77 ลำดับท่ี 
1 

               

2 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่นและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 
-ตามตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตำบล และองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม 
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

10,000 ตำบลหนอง
น้ำแดง 

สำนักปลัด             
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  0820.2/ว1187 ลว.16 เม.ย. 
2563 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว
5013 ลว. 26 ส.ค. 2563 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566–2570 หน้าท่ี 77 ลำดับ
ท่ี 2 

               

3 โครงการส่งเสริมบทบาท
สตรี 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการฯ ฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้
และตกแต่งสถานท่ี ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน
อุปกรณ์ ค่าใบประกาศนียบัตร ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารัก
การอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งท่ีใช้
บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าสมนาคุณในการดูงาน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
เช่าท่ีพักและค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ี
เกี่ยวข้อง ฯลฯต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของ  
 

       20,000  ตำบลหนอง
น้ำแดง 

สำนักปลัด             
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้าท่ี 78 ลำดับท่ี 
3 

               

4 โครงการจัดต้ังศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการฯ ฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้
และตกแต่งสถานท่ี ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน
อุปกรณ์ ค่าใบประกาศนียบัตร ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับ
การอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งท่ีใช้
บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าสมนาคุณในการดูงาน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  
 

       30,000  ตำบลหนอง
น้ำแดง 

สำนักปลัด             
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  ค่าเช่าท่ีพักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้าท่ี 78 ลำดับท่ี 
4 
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แบบ ผด. 02 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และที่ 7 การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธภิาพ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และที่ 9 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสรา้งความเข้มแข็งของชมุชนและความมัน่คงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
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 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้และตกแต่ง
สถานท่ี ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด 
ค่าวัสดุ เครื่องเขียนอุปกรณ์ ค่าใบ
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่า
หนังสือสำหรับผู้เข้ารับการอบรม
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้            
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2564 
 

       60,000  ตำบลหนอง
น้ำแดง 

สำนักปลัด             
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้าท่ี 80 ลำดับท่ี 
8 
-หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.
0810.4/ว 3048 ลว 21 ธ.ค. 
2564 

               

2 โครงการฝึกอบรม 
ทบทวน สมาชิก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อพปร.) และ
ส่งเสริมศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อพปร.) 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้และตกแต่ง
สถานท่ี ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด 
ค่าวัสดุ เครื่องเขียน  
อุปกรณ์ ค่าใบประกาศนียบัตร ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพมิพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารัก
การอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งท่ีใช้
บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าสมนาคุณในการดูงาน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าเช่าท่ีพัก และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้            
 

     60,000  ตำบลหนอง
น้ำแดง 

สำนักปลัด             
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการกิจการอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้าท่ี 80 ลำดับท่ี 
7 

               

3 โครงการฝึกอบรมการ
ดับเพลิงเบื้องต้น 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้และตกแต่ง
สถานท่ี ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด 
ค่าวัสดุ เครื่องเขียน  
อุปกรณ์ ค่าใบประกาศนียบัตร ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับ 

       10,000  ตำบลหนอง
น้ำแดง 

สำนักปลัด             
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  การอบรม ค่ากระเป๋า หรือสิ่งท่ีใช้
บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าสมนาคุณในการดูงาน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าเช่าท่ีพัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้            
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้าท่ี 80 ลำดับท่ี 
8 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการรณรงค์ไม่เผาป่า  
ลดหมอกควัน 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้และตกแต่ง
สถานท่ี ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด 
ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าใบ
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่า
หนังสือสำหรับผู้เข้ารักการอบรม  
ค่ากระเป๋าหรือสิ่งท่ีใช้บรรจุ
เอกสารสำหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  
ค่าสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าท่ีพัก 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้            
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 

       10,000  ตำบลหนอง
น้ำแดง 

สำนักปลัด             
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  บริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้าท่ี 81 ลำดับท่ี 
9 
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แบบ ผด. 02 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7  การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
6. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ 
6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
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 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการฯ ฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้
และตกแต่งสถานท่ี ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน
อุปกรณ์ ค่าใบประกาศนียบัตร ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับ
การอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งท่ีใช้
บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าสมนาคุณในการดูงาน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
เช่าท่ีพักและค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ี
เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด 

50,000 ตำบลหนอง
น้ำแดง 

สำนักปลัด             
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้าท่ี 82 ลำดับท่ี 
2 

               

2 โครงการอุดหนุนงานรัฐพิธี 
ราชพิธี อำเภอปากช่อง 

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงานราช
พิธี รัฐพิธี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้            
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3616  
ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2559 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3867 
ลว. 6 ก.ค.2564 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้า 82 ลำดับท่ี 
3   

       20,000  ตำบลหนอง
น้ำแดง 

สำนักปลัด             
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
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 โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท. 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท. และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม   
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนตาม
อำนาจหน้าท่ีขององค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3867 
ลว. 6 ก.ค.2564 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้า 83 ลำดับท่ี 
4 

10,000 ตำบลหนอง
น้ำแดง 

สำนักปลัด             

4 โครงการอุดหนุนเหล่า
กาชาด จังหวัด
นครราชสีมา 

    -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเหล่า
กาชาดจังหวัดนครราชสีมา  
   และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้            
   -ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน  

       20,000  ตำบลหนอง
น้ำแดง 

สำนักปลัด             
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม 
  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3616  
  ลงวันท่ี  26  มิถุนายน 2559 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3867  
ลว. 6 ก.ค.2564 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้า 83 ลำดับท่ี 
5   
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แบบ ผด. 02 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7  การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธภิาพ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
6. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ 
6.2 แผนงานบริหารทั่วไป 
-งานบริหารทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
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 โครงการส่งเสริมวัน
ท้องถิ่นไทย 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการส่งเสริมวันท้องถิ่นไทย  
จัดนิทรรศการ ค่าใช้และตกแต่ง
สถานท่ี ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
จัดอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน 
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้            
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้า 85 ลำดับท่ี 
3 

       10,000  ตำบลหนอง
น้ำแดง 

สำนักปลัด             
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการส่งเสริมศักยภาพ 
ของ อบต. 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการฯ ค่าใช้และตกแต่ง
สถานท่ีค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด 
ค่าวัสดุ เครื่องเขียนอุปกรณ์ ค่าใบ
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  
ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารักการ
อบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งท่ีใช้บรรจุ
เอกสารสำหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าสมนาคุณในการดูงาน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
เช่าท่ีพักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการ
ส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2564 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 

     350,000  ตำบลหนอง
น้ำแดง 

สำนักปลัด             
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  บริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562   
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้าท่ี 85 ลำดับท่ี 
4 

               

3 โครงการจัดอบรบ ด้าน
ระเบียบ  กฎหมาย 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการฯ ฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้
และตกแต่งสถานท่ี ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิด ค่าวัสดุเขียน เครื่อง
อุปกรณ์ ค่าใบประกาศนียบัตร ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารัก
การอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งท่ีใช้
บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าสมนาคุณในการดูงาน  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
เช่าท่ีพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้องฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้            
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด 

       20,000  ตำบลหนอง
น้ำแดง 

สำนักปลัด             
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  งานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การ
ส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2564 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้าท่ี 85 ลำดับท่ี 
5 
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แบบ ผด. 02 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7  การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธภิาพ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
6. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ 
6.2 แผนงานบริหารทั่วไป 
-งานบริหารงานคลัง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
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 โครงการจัดทำแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ
โครงการจัดทำแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ภายในตำบล
หนองน้ำแดง เช่น การจัดเตรียม
เอกสารจัดทำแผนท่ีแผนแม่บท ค่า
แบ่งเขตพ้ืนท่ีการปกครองเป็นเขต
(Zone) และเขตย่อย (Block) ค่า
จัดแผนท่ีระวางทาบทับแผนท่ีเขต
การปกครอง ค่าลงแนวเขตการ
ปกครอง ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองน้ำแดง บนระวางการ
แบ่งเขต ค่าแบ่งเขตย่อย  
ค่ากำหนดเลขท่ีประจำแปลงท่ีดิน 
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2550 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้า 84 ลำดับท่ี 
1 
 

     500,000  ตำบลหนอง
น้ำแดง 

กองคลัง             
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการบริการประชาชน
เพื่อจัดเก็บภาษีนอก
สถานท่ี เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษีรายได้ ประจำปี
งบประมาณ 2566 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการฯ ค่าใช้และตกแต่ง
สถานท่ี ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด 
ค่าวัสดุ เครื่องเขียนอุปกรณ์  
ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับ
การอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งท่ีใช้
บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าสมนาคุณในการ 
ดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหาร ค่า
เช่าท่ีพัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 

50,000 ตำบลหนอง
น้ำแดง 

กองคลัง             
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  บริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562   
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้าท่ี 84 ลำดับท่ี 
2 

               

3 โครงการอบรมด้าน
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
สั่งการ ฯลฯ ด้าน
บริหารงานคลัง 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการฯ ค่าใช้และตกแต่ง
สถานท่ีค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด 
ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าใบ
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  
ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการ
อบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งท่ีใช้บรรจุ
เอกสารสำหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าสมนาคุณในการดูงาน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
เช่าท่ีพัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้   
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด 

       40,000  ตำบลหนอง
น้ำแดง 

กองคลัง             
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  งานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การ
ส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2564 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้าท่ี 85 ลำดับท่ี 
6 

               

4 โครงการจัดทำป้ายชื่อซอย
และ 
บ้านเลขท่ี 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายบอก
ซอย และบ้านเลขท่ี เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้
ของ อบต.หนองน้ำแดง ต้ังจ่าย
จากเงินรายได้ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2566-2570 หน้า 86  
ลำดับท่ี 8 
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2550 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก  
ท่ี มท 0808.3/ว462 ลว. 29 
ก.พ. 2551 

       50,000  ตำบลหนอง
น้ำแดง 

กองคลัง             
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก  
ท่ี มท 0808.3/ว67 ลว. 9 ม.ค. 
2555 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก  
ท่ี มท 0808.2/ว3886 ลว.28 
มิ.ย. 2562 

               

5 โครงการปรับปรุงห้องกอง
คลัง 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงห้องกองคลังให้เป็น
ระเบียบ สวยงาม สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน และการให้บริการ
ประชาชน เช่น ทำบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ จัดทำมุม
อ่านหนังสือสำหรับประชาชนท่ีมา
ติดต่อราชการ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
-ตาม พ.ร.บ.สภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
2537  
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 

     100,000  ตำบลหนอง
น้ำแดง 

กองคลัง             
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้าท่ี 136 ลำดับ
ท่ี 213 
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แบบ ผด. 02 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6 การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
7.1 แผนงานอุตสาหกรรม และโยธา งานก่อสร้าง (สิ่งสาธารณูปการ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
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 โครงการปรับปรุงถนน 
สายวชิราฯ-เขาวง (ตอน
แยกปั้มฯ-ซุ้มประตู) หมู่ท่ี 
1 บ้านหนองน้ำแดง 

-เพื่อก่อสร้างผิวจราจรชนิดแอส
ฟัลท์คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 ระยะทางไม่
น้อยกว่า 150.00 เมตร หรือมี
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อยกว่า 
1,050 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบรูปรายการท่ี อบต.หนอง
น้ำแดงกำหนด ณ หมู่ท่ี 1 บ้าน
หนองน้ำแดง ตำบลหนองน้ำแดง 
อำเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566-2570 หน้า 89 ข้อ 
9 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม 

375,800 บ้านหนองน้ำ
แดง 

กองช่าง             

2 โครงการปรับปรุงถนน 
สายวชิราฯ-เขาวง (ตอน
หน้าวัด-มอเตอร์เวย์) หมู่ท่ี 
1 บ้านหนองน้ำแดง 

-เพื่อก่อสร้างผิวจราจรชนิดแอส
ฟัลท์คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 0.50 ระยะทางไม่
น้อยกว่า 195.00 เมตร หรือมี
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อยกว่า  

490,000 บ้านหนองน้ำ
แดง 

กองช่าง             
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  1,365 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบรูปรายการท่ี อบต.หนอง
น้ำแดงกำหนด ณ หมู่ท่ี 1 บ้าน
หนองน้ำแดงตำบลหนองน้ำแดง 
อำเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566-2570 หน้า 89 ข้อ 
9 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม 

               

3 โครงการปรับปรุงถนน 
สายแยกสักภูเดือน - 
สายวชิราฯ เขาวง    
(ตอนปากทางแยกวชิรา) 
หมู่ท่ี 1 บ้านหนองน้ำแดง 

-เพื่อก่อสร้างผิวจราจรชนิดแอส
ฟัลท์คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร
ระยะทางไม่น้อยกว่า 200.00 
เมตร หรือมีพื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 1,200 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบรูปรายการท่ี 
อบต.หนองน้ำแดงกำหนด ณ หมู่ท่ี 
1 บ้านหนองน้ำแดง ตำบลหนอง 
น้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566-2570 หน้า 89 ข้อ 
10 
 

494,100 บ้านหนองน้ำ
แดง 

กองช่าง             
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม 

               

4 โครงการปรับปรุงถนน 
สายกม.9 - ผ่านศึก หมู่ท่ี 
3 บ้านเขาวง 

-เพื่อก่อสร้างผิวจราจรชนิดแอส
ฟัลท์คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร
ระยะทางไม่น้อยกว่า 700.00 
เมตร หรือมีพื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 4,200 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบรูปรายการท่ี 
อบต.หนองน้ำแดงกำหนด ณ หมู่ท่ี 
3 บ้านเขาวง ตำบลหนองน้ำแดง
อำเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566-2570 หน้า 101 
ข้อ 57 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม 

1,995,000 บ้านเขาวง กองช่าง             

5 โครงการปรับปรุงถนน 
สาย กม.9 – ผ่านศึก (ช่วง
วัดถ้ำฯ) หมู่ท่ี 3 บ้านเขา
วง 

-เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ระยะทางไม่น้อยกว่า 105.00 
เมตร หรือมีพื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 630 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบรูปรายการท่ี 
อบต.หนองน้ำแดงกำหนด ณ หมู่ท่ี  

499,800 บ้านเขาวง กองช่าง             
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
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 บ้านเขาวง ตำบลหนองน้ำแดง
อำเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2566-2570 หน้า 102 
ข้อ 58 

               

6 โครงการปรับปรุงถนน 
สายวชิราฯ-เขาวง (ช่วงมอ
เตาถ่าน- หนองไข่เน่า) หมู่
ท่ี 3 บ้านเขาวง 

-เพื่อก่อสร้างผิวจราจรชนิดแอส
ฟัลท์คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 ระยะทางไม่
น้อยกว่า 150.00 เมตร หรือมี
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อยกว่า 
1,050 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบรูปรายการท่ี อบต.หนอง
น้ำแดงกำหนด ณ หมู่ท่ี 3 บ้านเขา
วงตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปาก
ช่อง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566-2570 หน้า 104 
ข้อ 69 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วน 

380,400 บ้านเขาวง กองช่าง             
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ พ.ศ.2565 
 

พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  ตำบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม 

               

7 โครงการปรับปรุงถนน 
สายเขาแคบ (ตอนบ้าน
หมากม่วง) หมู่ท่ี 5 บ้าน
หนองมะกรูด 

-เพื่อก่อสร้างผิวจราจรชนิดแอส
ฟัลท์คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร
ระยะทางไม่น้อยกว่า 230.00 
เมตรหรือมีพื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 1,150 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบรูปรายการท่ี 
อบต.หนองน้ำแดงกำหนด ณ หมู่ท่ี 
5 บ้านหนองมะกรูด ตำบลหนอง 
น้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566-2570 หน้า 110 
ข้อ 92 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม 

474,500 บ้านหนอง
มะกรูด 

กองช่าง             

8 โครงการปรับปรุงถนน 
สายกม.9 – ผ่านศึก (โค้ง
สถาบันผู้นำฯ) หมู่ท่ี 5 
บ้านหนองมะกรูด 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจร 4 ช่องจราจรกว้าง 
14.00 เมตร ระยะทาง 40 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีดำเนินการไม่น้อยกว่า 
560 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบรูปรายการท่ี อบต.หนองน้ำ 

478,400 บ้านหนอง
มะกรูด 

กองช่าง             
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  แดง กำหนด ณ หมู่ท่ี 5 บ้าน
หนองมะกรูด ตำบลหนอง 
น้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566-2570 หน้า 110 
ข้อ 93 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม 

               

9 โครงการปรับปรุงถนน 
สายกม.9 ธนะรัชต์ - ผ่าน
ศึก (ช่วงบ้านผู้ช่วย) หมู่ท่ี 
5 บ้านหนองมะกรูด 

-เพื่อก่อสร้างผิวจราจรชนิดแอส
ฟัลท์คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 ระยะทางไม่
น้อยกว่า 200.00 เมตร หรือมี
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อยกว่า 
1,400 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบรูปรายการท่ี อบต.หนอง
น้ำแดงกำหนด ณ หมู่ท่ี 5 บ้าน
หนองมะกรูด ตำบลหนองน้ำแดง 
อำเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566-2570 หน้า 110 
ข้อ 93 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วน 

498,600 บ้านหนอง
มะกรูด 

กองช่าง             
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  ตำบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม 

               

10 โครงการปรับปรุงถนน 
สายข้างวัดถ้ำเขาวง – 
หนองมะกรูด หมู่ท่ี 1 
บ้านหนองน้ำแดง 

-เพื่อก่อสร้างผิวจราจรชนิดแอส
ฟัลท์คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร
ระยะทางไม่น้อยกว่า 220.00 
เมตร หรือมีพื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 1,100 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบรูปรายการท่ี 
อบต.หนองน้ำแดงกำหนด ณ หมู่ท่ี 
1 บ้านหนองน้ำแดง ตำบลหนอง 
น้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566-2570 หน้า 110 
ข้อ 94 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม 

494,500 บ้านหนองน้ำ
แดง 

กองช่าง             

11 โครงการปรับปรุงถนน 
สายกม.8 ธนะรัชต์ - ภู
จันทรา หมู่ท่ี 6 บ้านโป่ง
กะสัง 

-เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร
ระยะทางไม่น้อยกว่า 100.00 
เมตร หรือมีพื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 500 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบรูปรายการท่ี 
อบต.หนองน้ำแดงกำหนด ณ หมู่ท่ี 
6 บ้านโป่งกะสัง ตำบลหนองน้ำ 

436,900 บ้านโป่ง
กะสัง 

กองช่าง             
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  แดงอำเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566-2570 หน้า 112  
ข้อ 103 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม 

               

12 โครงการปรับปรุงถนน 
สายกลุ่มโนนอีแซว (ตอน
ต่อถนนคอนกรีต)  หมู่ท่ี 
6 บ้านโป่งกะสัง 

-เพื่อก่อสร้างผิวจราจรชนิดแอส
ฟัลท์คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร
ระยะทางไม่น้อยกว่า 200.00 
เมตร หรือมีพื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 1,000 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบรูปรายการท่ี 
อบต.หนองน้ำแดงกำหนด ณ หมู่
ท่ี6 บ้านโป่งกะสัง ตำบลหนองน้ำ
แดงอำเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566-2570 หน้า 113  
ข้อ 109 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม 
 

498,500 บ้านโป่ง
กะสัง 

กองช่าง             
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
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 โครงการปรับปรุงถนน 
ซอยข้างโรงระเบิด หมู่ท่ี 
6 บ้านโป่งกะสัง 

-เพื่อก่อสร้างผิวจราจรชนิดแอส
ฟัลท์คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร
ระยะทางไม่น้อยกว่า 230.00 
เมตร หรือมีพื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 1,380 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบรูปรายการท่ี 
อบต.หนองน้ำแดงกำหนด ณ หมู่ท่ี 
6 บ้านโป่งกะสัง ตำบลหนองน้ำ
แดงอำเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566-2570 หน้า115 ข้อ 
116 

497,500 บ้านโป่ง
กะสัง 

กองช่าง             

14 โครงการปรับปรุงถนน 
สายบ้านหมอแดง หมู่ท่ี 7 
บ้านไทยเดิม 

-เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ระยะทางไม่น้อยกว่า 100.00 
เมตร หรือมีพื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 600 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบรูปรายการท่ี 
อบต.หนองน้ำแดงกำหนด ณ หมู่ท่ี 
7 บ้านไทยเดิม ตำบลหนองน้ำแดง
อำเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

499,000 บ้านไทยเดิม กองช่าง             
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566-2570 หน้า 119  
ข้อ 137 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม 

               

15 โครงการปรับปรุงถนน 
สายหนองกระท่อม - เขา
วง หมู่ท่ี 9  
บ้านธารมงคล 

-เพื่อก่อสร้างผิวจราจรชนิดแอส
ฟัลท์คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร
ระยะทางไม่น้อยกว่า 200.00 
เมตร หรือมีพื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 1,000 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบรูปรายการท่ี 
อบต.หนองน้ำแดงกำหนด ณ หมู่ท่ี 
9 บ้านธารมงคล ตำบลหนองน้ำ
แดงอำเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566-2570 หน้า 126  
ข้อ169 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม 

479,700 บ้านธาร
มงคล 

กองช่าง             
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

16 โครงการปรับปรุงถนน 
สายฟาร์มม้า - ซอย 1 หมู่
ท่ี 10 บ้านคลองชัย 

-เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
ระยะทางไม่น้อยกว่า 155.00 
เมตร หรือมีพื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 620 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบรูปรายการท่ี 
อบต.หนองน้ำแดงกำหนด ณ หมู่ท่ี 
10 บ้านคลองชัย ตำบลหนองน้ำ
แดงอำเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566-2570 หน้า 128  
ข้อ174 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม 

488,400 บ้านคลองชัย กองช่าง             

17 โครงการปรับปรุงถนน 
สายบ้านครูแจ่ม - ไร่ผา
ไทย หมู่ท่ี 11  
บ้านมอกระหาด 

-เพื่อก่อสร้างผิวจราจรชนิดหินคลุก 
กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางไม่
น้อยกว่า 500.00 เมตร หรือมี
พื้นท่ีดำเนินการไม่น้อยกว่า 
3,000ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบรูปรายการท่ี อบต.หนอง
น้ำแดงกำหนด ณ หมู่ท่ี 11 บ้าน
มอกระหาด ตำบลหนองน้ำแดง 
อำเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
 

463,400 บ้านมอกระ
หาด 

กองช่าง             
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566-2570 หน้า 134  
ข้อ 202 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม 

               

18 โครงการปรับปรุงถนน 
ซอยกลางกลุ่มหลังเขา หมู่
ท่ี 2 บ้านวงษ์เกษตร 

-เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ผิวจราจ รกว้าง 4.00 เมตร
ระยะทางไม่น้อยกว่า 165.00 
เมตร หรือมีพื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 660 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบรูปรายการท่ี 
อบต.หนองน้ำแดง กำหนด ณ หมู่
ท่ี 2 บ้านวงษ์เกษตร ตำบลหนอง 
น้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 หน้า 8 ข้อ 
1 
 

494,500 บ้านวงษ์
เกษตร 

กองช่าง             
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

19 โครงการปรับปรุงระบบ
ระบายน้ำ กลุ่มเขาแหลม 
(ช่วงโรงนม) หมู่ท่ี 6 บ้าน
โป่งกะสัง 

-เพื่อก่อสร้างระบบระบายน้ำ วาง
ท่อ คสล.ชั้น 3 ขนาด ศก.0.60
เมตร จำนวน 110 ท่อน พร้อม
บ่อพักน้ำท้ิง จำนวน 12 บ่อ หรือ
ระยะทางที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 
122 เมตร รายละเอียดตามแบบ
รูปรายการท่ี อบต.หนองน้ำแดง
กำหนด ณ หมู่ท่ี 6 บ้านโป่งกะสัง
ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 หน้า 8 ข้อ 
3 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม 

467,000 บ้านโป่ง
กะสัง 

กองช่าง             

20 โครงการปรับปรุงถนน 
สายหลังวัดไทยเดิม (สระ
วัด) หมู่ท่ี 7  
บ้านไทยเดิม 

-เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร
ระยะทางไม่น้อยกว่า 125.00 
เมตร หรือมีพื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 625 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบรูปรายการท่ี 
อบต.หนองน้ำแดงกำหนด ณ หมู่ท่ี 
7 บ้านไทยเดิม ตำบลหนองน้ำแดง 

497,100 บ้านไทยเดิม กองช่าง             
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  อำเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 หน้า 9 ข้อ 
4 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม 

               

21 โครงการปรับปรุงถนน 
ซอยโรงน้ำแข็ง เมืองย่า 
หมู่ท่ี 8 บ้านไทรทอง 

-เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร
ระยะทางไม่น้อยกว่า 210.00 
เมตร หรือมีพื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 630 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบรูปรายการท่ี 
อบต.หนองน้ำแดงกำหนด ณ หมู่ท่ี 
8 บ้านไทรทอง ตำบลหนองน้ำ
แดงอำเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 หน้า 9 ข้อ 
5 

498,700 บ้านไทรทอง กองช่าง             
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 
พ.ศ.2566 

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

สายสามแยกวชิราฯ เขา
วง-กม 9 ผ่านศึก (วิหาร 
8 เซียน) หมู่ท่ี 9 บ้านธาร
มงคล 

-เพื่อก่อสร้างผิวจราจรชนิดแอส
ฟัลท์คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร
ระยะทางไม่น้อยกว่า 200.00 
เมตร หรือมีพื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 1,000 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบรูปรายการท่ี 
อบต.หนองน้ำแดงกำหนด ณ หมู่ท่ี 
9 บ้านธารมงคล ตำบลหนองน้ำ
แดงอำเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 หน้า 9 ข้อ 
6 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม 

479,700 บ้านธาร
มงคล 

กองช่าง             

23 โครงการปรับปรุงถนน 
สายภูหินสวย - วัดถ้ำโพธิ์
ทอง (ตอนบุญโต)  หมู่ท่ี 
11 บ้านมอกระหาด 

-เพื่อก่อสร้างผิวจราจรชนิดแอส
ฟัลท์คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร
ระยะทางไม่น้อยกว่า 210.00 
เมตร หรือมีพื้นท่ีดำเนินการไม่น้อย
กว่า 1,260 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบรูปรายการท่ี 
อบต.หนองน้ำแดงกำหนด ณ หมู่ท่ี 
11 บ้านมอกระหาด ตำบลหนอง 
 

473,700 บ้านมอกระ
หาด 

กองช่าง             
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 
พ.ศ.2566 

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

นครราชสีมา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 หน้า 9 ข้อ 
7 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม 
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แบบ ผด. 02 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ด้านการพัฒนาการศึกษา  และ ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนาธรรมประเพณี  และกีฬา 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
8.  ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเท่ียว 
 8.1  แผนการศาสนาวัฒนธรรม และนนัทนาการ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
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 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดงานน้อยหน่าและ
ของดีเมืองปากช่อง 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการฯ ฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้
และตกแต่งสถานท่ี ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน
อุปกรณ์ ค่าใบประกาศนียบัตร ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารัก
การอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งท่ีใช้
บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าสมนาคุณในการดูงาน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
เช่าท่ีพักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 

70,000 อำเภอปาก
ช่อง 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ พ.ศ.2565 
 

พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  จัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้าท่ี 158 ลำดับ
ท่ี 1 

               

2 โครงการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวแบบเชื่อมโยง 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการฯ ฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้
และตกแต่งสถานท่ี ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน
อุปกรณ์ ค่าใบประกาศนียบัตร ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับ
การอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งท่ีใช้
บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าสมนาคุณในการดูงาน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
เช่าท่ีพักและค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ี
เกี่ยวข้องฯลฯต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

30,000 ตำบลหนอง
น้ำแดง 

สำนักปลัด             
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้าท่ี 158 ลำดับ
ท่ี 2 
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แบบ ผด. 02/1 บัญชีครุภัณฑ ์
- แผนงานบริหารทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ พ.ศ.2565 
 

พ.ศ.2566 
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 จัดซ้ือเก้าอี้ทำงาน -เพื่อจัดซ้ือเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 
ตัว รวมเป็นเงิน 5,000 บาท 

5,000 ตำบลหนอง
น้ำแดง 

สำนักปลัด             

2 จัดซ้ือโซฟา -เพื่อจัดซ้ือโซฟา จำนวน 1 ชุด ๆ 
ละ 25,000 บาท รวมเป็นเงิน 
25,000 บาท  

25,000 ตำบลหนอง
น้ำแดง 

สำนักปลัด             

3 จัดซ้ือตู้กระจกบานเลื่อน -เพื่อจัดซ้ือตูกระจกบานเลื่อน 
จำนวน 2 ตู้ รวมเป็นเงิน 
20,000บาท  

20,000 ตำบลหนอง
น้ำแดง 

สำนักปลัด             

4 จัดซ้ือโต๊ะทำงานพร้อม
เก้าอี้ 

-เพื่อจัดซ้ือโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้
จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 12,500บาท 
รวมเป็นเงิน 12,500 บาท  

12,500 ตำบลหนอง
น้ำแดง 

สำนักปลัด             

5 จัดซ้ือรถประจำตำแหน่ง
ระดับอธิบดี หรือผู้ดำรง
ตำแหน่งอื่นท่ีมีฐานะ
เทียบเท่า 

-เพื่อจัดซ้ือรถประจำตำแหน่ง
ระดับอธิบดี หรือผู้ดำรงตำแหน่ง
อื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่า จำนวน 1 
คัน ๆ ละ 1,676,000 บาท รวม
เป็นเงิน 1,676,000 บาท  

1,676,000 ตำบลหนอง
น้ำแดง 

สำนักปลัด             

6 จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สำหรับงานประมวล 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ 
สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 
จำนวน 2 เครื่อง ๆ  ละ 22,000 
บาท รวมเป็นเงิน 44,000 บาท  

44,000 ตำบลหนอง
น้ำแดง 

สำนักปลัด             

7 จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค  สำหรับงาน
ประมวลผล 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล
จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 
บาท รวมเป็นเงิน 22,000 บาท  

22,000 ตำบลหนอง
น้ำแดง 

สำนักปลัด             
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 จัดซ้ือเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึก 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง ๆ
ละ 7,500 บาทรวมเป็นเงิน 
7,500 บาท  

7,500 ตำบลหนอง
น้ำแดง 

สำนักปลัด             

 

บัญชีครุภัณฑ ์
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
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 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  
สำหรับงานประมวลผล 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงาน
ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ๆ 
ละ 22,000 บาท รวมเป็นเงิน
22,000 บาท  

22,000 ตำบลหนอง
น้ำแดง 

สำนักปลัด             

2 จัดซ้ือเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดำ 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์
เลเซอร์หรือ LED ขาว-ดำ  
จำนวน1 เครื่อง ๆ ละ 2,600 
บาท รวมเป็นเงิน 2,600 บาท  

2,600 ตำบลหนอง
น้ำแดง 

สำนักปลัด             
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แบบ ผด. 02/1  
 
บัญชีครุภัณฑ ์

- งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ พ.ศ.2565 
 

พ.ศ.2566 
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 โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ -เพื่อจัดซ้ือโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ 
จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 12,500 
บาท รวมเป็นเงิน 12,500 บาท  

12,500 ตำบลหนอง
น้ำแดง 
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แบบ ผด. 02/1  
บัญชีครุภัณฑ ์

- แผนการรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
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 จัดซ้ือโต๊ะทำงานพร้อม
เก้าอี้ 

-เพื่อจัดซ้ือโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ 
จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 12,500บาท 
รวมเป็นเงิน 12,500 บาท  

12,500 ตำบลหนอง
น้ำแดง 

             

2 จัดซ้ือรถพยาบาลฉุกเฉิน 
(รถกระบะ) 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถพยาบาล
ฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตร
กระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำ
กว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน 
ๆ ละ 1,120,000 บาท รวมเป็น
เงิน 1,120,000 บาท 

1,120,000 ตำบลหนอง
น้ำแดง 
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แบบ ผด. 02/1  
บัญชีครุภัณฑ ์

- แผนงานสังคมสงเคราะห ์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
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 จัดซ้ือเก้าอี้ทำงาน -เพื่อจัดซ้ือเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 
ตัว ๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็น
เงิน 5,000 บาท  

5,000 ตำบลหนอง
น้ำแดง 

สำนักปลัด      
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แบบ ผด. 02/1  
บัญชีครุภัณฑ ์

- แผนงานการเกษตร 
งานส่งเสริมการเกษตร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
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 จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สำหรับงานประมวลผล 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอร์สำหรับงาน
ประมวลผลแบบท่ี1 * (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 
บาท รวมเป็นเงิน 22,000 บาท  

22,000 ตำบลหนอง
น้ำแดง 

สำนักปลัด             
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แบบ ผด. 02/1  
บัญชีครุภัณฑ ์

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
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 เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน (ราคารวมค่า
ติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน 24,000 บีทียู 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
(ราคารวมค่าติดต้ัง) แบบตั้งพื้น
หรือแขวน ขนาด 24,000 บีทียู
จำนวน 2 เครื่องรวมเป็นเงิน 
64,400 บาท  

64,400 ตำบลหนอง
น้ำแดง 

กองคลัง             

2 จัดซ้ือเก้าอี้ทำงาน -เพื่อจัดซ้ือเก้าอี้ทำงาน จำนวน 5 
ชุด ๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็น
เงิน 15,000 บาท  

15,000 ตำบลหนอง
น้ำแดง 

กองคลัง             

3 จัดซ้ือโต๊ะทำงาน -เพื่อจัดซ้ือโต๊ะทำงาน จำนวน 2 
ตัว ๆ ละ 12,000 บาท รวมเป็น
เงิน 24,000 บาท 

24,000 ตำบลหนอง
น้ำแดง 

กองคลัง             

4 จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ 
แบบAll in one สำหรับ
สำนักงาน 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In One  
สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 4 
เครื่องๆละ 17,000 บาท 

68,000 ตำบลหนอง
น้ำแดง 

กองคลัง             
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แบบ ผด. 02/1  
บัญชีครุภัณฑ ์

- แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
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 จัดซ้ือตู้กระจกบานเลื่อน 
2 ช้ัน 

-เพื่อจัดซ้ือตูกระจกบานเลื่อน 
จำนวน 10 หลัง ๆ ละ 2,600
บาท รวมเป็นเงิน 26,000 บาท  

26,000 ตำบลหนอง
น้ำแดง 

กอง
การศึกษา 

            

2 จัดซ้ือ/จ้างทำโต๊ะ เก้าอี้ 
รับประทานอาหารสำหรับ
นักเรียนใน ศพด. อบต.
หนองน้ำแดง 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ/จ้างทำโต๊ะ 
เก้าอี้ รับประทานอาหารจำนวน 
10 ชุด ราคาชุดละ 6,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 65,000บาท  

60,000 ตำบลหนอง
น้ำแดง 

กอง
การศึกษา 

            

3 จัดซ้ือเครื่องปริ้นเตอร์ 
Multifunction แบบหมึก
ฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) จำนวน 3 เครื่องๆ
ละ 7,500 บาท รวมเป็นเงิน 
22,500 บาท  

22,500 ตำบลหนอง
น้ำแดง 

กอง
การศึกษา 

            

4 เพื่อจัดซ้ือกล้องวงจรปิด 
แบบมุมมองคงท่ีสำหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับ
ติดตั้งภายนอกสำนักงาน จำนวน 
4 ชุด ราคา ชุดละ 5,700 บาท 
รวมเป็นเงิน 22,800 บาท  

22,800 ตำบลหนอง
น้ำแดง 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผด. 02/1  
บัญชีครุภัณฑ ์

- แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
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 จัดซ้ือโต๊ะทำงานไม้ แบบ 
4 ลิ้นชัก 

-เพื่อจัดซ้ือโต๊ะทำงานไม้ แบบ 4 
ลิ้นชัก จำนวน 1 ชุด ๆ  
ละ 15,000 บาท รวมเป็นเงิน 
15,000 บาท  

15,000 ตำบลหนอง
น้ำแดง 

กอง
สาธารณสุข 

            

2 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
สำหรับสำนักงาน 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน
สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
16,000 บาท รวมเป็นเงิน
16,000 บาท   

16,000 ตำบลหนอง
น้ำแดง 

กอง
สาธารณสุข 
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แบบ ผด. 02/1  
บัญชีครุภัณฑ ์

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
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 จัดซ้ือขาต้ังกล้อง (กล้อง
ระดับ) แบบอะลูมิเนียม 

-เพื่อจัดซ้ือขาต้ังกล้อง (กล้อง
ระดับ) แบบอะลูมิเนียม จำนวน1 
ตัวๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 
3,000 บาท 

3,000 ตำบลหนอง
น้ำแดง 

กองช่าง             

2 จัดซ้ือขาต้ังกล้อง(กล้องวัด
มุม) แบบอะลูมิเนียม 

-เพื่อจัดซ้ือขาต้ังกล้อง (กล้องวัด
มุม) แบบอะลูมิเนียม จำนวน 1 
ตัว ๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็น
เงิน 5,000 บาท 

5,000 ตำบลหนอง
น้ำแดง 

กองช่าง             

3 จัดซ้ือเครื่องมือวัดระยะ
ชนิดเดินตาม 

-เพื่อจัดซ้ือเครื่องมือวัดระยะชนิด
เดินตาม จำนวน 1ตัว ๆ ละ
2,500 บาท รวมเป็นเงิน 2,500 
บาท  

2,500 ตำบลหนอง
น้ำแดง 

กองช่าง             

4 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ 
สำหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 2 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
ประมวลผลแบบท่ี2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว ) จำนวน 
1 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 30,000 บาท  

30,000 ตำบลหนอง
น้ำแดง 

กองช่าง             

5 จัดซ้ือเครื่องพิมพ์ แบบฉีด
หมึก 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 
1 เครื่อง ๆ ละ 4,000 บาท รวม
เป็นเงิน 4,000 บาท  

4,000 ตำบลหนอง
น้ำแดง 

กองช่าง             
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 จัดซ้ือเครื่องสแกนเนอร์  
ระดับศูนย์บริการ แบบท่ี 
3 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่อง
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบท่ี3 
จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 35,000 
บาท รวมเป็นเงิน 35,000 บาท  

35,000 ตำบลหนอง
น้ำแดง 

กองช่าง             
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แบบ ผด. 02/1  
บัญชีครุภัณฑ ์

- แผนงานการพาณิชย์ 
งานกิจการประปา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ พ.ศ.2565 

 

พ.ศ.2566 
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 จัดซ้ือเครื่องสูบน้ำแบบ
จมน้ำ ขนาด 3 HP 
จำนวน 3 ตัว 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องสูบน้ำ
แบบจมน้ำ ขนาด 3 HP จำนวน3 
เครื่อง ๆ ละ 42,000 บาท รวม
เป็นเงิน 126,000 บาท 

126,000 ตำบลหนอง
น้ำแดง 

กองช่าง             

 


