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      การจัดท าแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 25 60  ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม  
การพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ.  2560  เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 25 60 ขององค์การบริหารส่วนต าบล               
หนองบัวโคก  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น และสามารถใช้ในการประสานงานในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตามนโยบายที่ผู้บริหารมุ่งหวังที่จะให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนต่อไป 
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ส่วนที่ 1

บทน ำ



ส่วนที่ 1 
บทน า 

แผนการด าเนินงาน หมายความว่า แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น       
 

ลักษณะของแผนการด าเนินงาน 
1. แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา  และกิจกรรม  

การพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ  นั้น  
เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงาน และ
จ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 

2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุม  
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

3. แผนการด าเนินงานจะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการในพ้ืนที่  
ขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงาน  
จะมีที่มาจาก 

3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนทีอ่งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 

3.2 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม  
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

3.3 โครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ  
(ถ้ามี) 

3.4 โครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาพ หรือหน่วยงานอื่น ๆ   
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  
หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ลักษณะการด าเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือเป็นโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเก่ียวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น)  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
ของจังหวัด หรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

3.5 โครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นที่ 
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วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

1. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. เพ่ือให้แนวทางการด าเนินงานมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
3. เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของโครงการ และมีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานอ่ืน 
4. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ให้การควบคุมการด าเนินงานเป็นไป

อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ข้อ 4 ได้ก าหนดให้จัดท าแผนการด าเนินงานตามข้อ 26 และ ข้อ 27 ว่า การจัดท าแผนการ
ด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
1. แผนการด าเนินงานจะแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนา

ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ 
2. เพ่ือให้แนวทางการด าเนินงานมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
3. เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของโครงการ และมีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงาน 
4. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ท าให้การควบคุมการ

ด าเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
 



ส่วนที่ 2

บญัชีโครงการ/กิจกรรม



บญัชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

(แบบ ผด.01)



แบบ ผด. 01

จ านวนโครงการ คิดเปน็รอ้ยละของ จ านวน คิดเปน็รอ้ยละของ หน่วยงาน

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด รบัผิดชอบหลัก

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1.1 แนวทางการพฒันาเส้นทางการคมนาคม 3 3.49 1,169,000             6.65 กองช่าง

1.2 แนวทางการพฒันาสาธารณูปโภค 1 1.16 100,000                0.57 กองช่าง

1.3 แนวทางการพฒันาแหล่งน้้าเพื่อการเกษตร 2 2.33 1,354,000             7.70 กองช่าง

รวม 6 6.98 2,623,000            14.91

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปญัหาความยากจน

2.1 แนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พฒันาอาชีพและยกระดับรายได้ 1 1.16 30,000                 0.17 กองสวสัดิการสังคม

2.2 แนวทางการส่งเสริมใหค้วามรู้ทางด้านวชิาการและเทคโนโลยีทางการเกษตร 1 1.16 30,000                 0.17 ส้านักงานปลัด อบต.

2.3 แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 1 1.16 0 0.00 ส้านักงานปลัด อบต.

รวม 3 3.49 60,000                0.34

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสังคมและส่งเสรมิคุณภาพชีวิต

3.1 แนวทางการพฒันาการศึกษา 15 17.44 3,042,200             17.30 กองการศึกษาฯ

3.2 แนวทางการพฒันาด้านศาสนา ศิลปวฒันธรรม 3 3.49 56,000                 0.32 กองการศึกษาฯ

3.3 แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 1 1.16 10,000                 0.06 กองการศึกษาฯ

3.4 แนวทางการส่งเสริมด้านการสาธารณสุข 2 2.35 136,500                0.78 งานสาธารณสุข อบต.

ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตรุัส  จังหวัดชยัภูมิ

- 6 -



แบบ ผด. 01

จ านวนโครงการ คิดเปน็รอ้ยละของ จ านวน คิดเปน็รอ้ยละของ หน่วยงาน

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด รบัผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตรุัส  จังหวัดชยัภูมิ

3.5 แนวทางการพฒันาสังคม การจัดระเบยีบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 10 11.63 7,656,200             43.53 กองสวัสดิการฯ,ส้านักงานปลัด

3.6 แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 2 2.33 130,000                0.74 ส้านักงานปลัด อบต.

รวม 33 38.40 11,030,900          62.72

4. ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนรว่ม

4.1 แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 2 2.33 30,000                 0.17 ส้านักงานปลัด อบต.

4.2 แนวทางการบริหารจัดการขยะและส่ิงปฏกิูล 3 3.49 560,000                3.18 กองช่าง

รวม 5 5.81 590,000               3.35

5. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี

5.1 แนวทางการพฒันาบคุลากร คุณธรรม จริยธรรมในการปฏบิติังาน 1 1.16 30,000                 0.17 ส้านักงานปลัด อบต.

5.2 แนวทางการพฒันาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา

     ระบบประชาธปิไตยและมีส่วนร่วมตรวจสอบ 5 5.81 131,000                0.74 ส้านักงานปลัด อบต.

5.3 แนวทางการพฒันารายได้ทอ้งถิ่นและการจัดเก็บภาษี 1 1.16 100,000                0.57 กองคลัง

5.4 แนวทางการพฒันาประสิทธภิาพงานบริการประชาชน 32 37.21 3,022,080             17.18 ทกุกอง/ส้านัก

รวม 39 45.35 3,283,080            18.67

รวมทั้งสิ้น 86 100 17,586,980          100
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

(แบบ ผด.02)



ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกวา้ง  381,000      ม.11 กองช่าง

ภายในหมู่บา้น ม.11 สายจากทางแยก 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร

โรงเรียนบา้นหนองโสน - บา้นนายณรงค์ พร้อมวางทอ่ระบายน ้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

ภู่ประกิจ 0.60 เมตร จ้านวน 1 จุด และลงลูกรังไหล่ทาง 

ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื นที่ ค.ส.ล. 

ไม่น้อยกวา่ 600 ตารางเมตร และปริมาณลูกรัง

ไหล่ทางไม่น้อยกวา่ 22.50 ลูกบาศก์เมตร 

พร้อมปา้ยโครงการตามแบบมาตรฐาน

2 โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บา้น ม.8 เพื่อจ่ายเปน็ค่าปรับปรุงถนน ขนาดกวา้ง 388,000      ม.8 กองช่าง

เร่ิมจากหน้าบา้นนายประยูร  หดัจุมพล - 5.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร 

บา้นนายโหล  ปิ่นมาลัย พร้อมลงไหล่ทางสองข้างทาง ข้างละ 0.50 เมตร 

หรือมีพื นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกวา่ 600 ตารางเมตร 

และปริมาณลูกรังไหล่ทางไม่น้อยกวา่ 19.50

ลูกบาศก์เมตร พร้อมปา้ยโครงการตามแบบ

มาตรฐาน
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แบบ ผด.02

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก อ าเภอจัตรุัส จังหวัดชยัภูมิ
1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

   1.1 แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม



ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก อ าเภอจัตรุัส จังหวัดชยัภูมิ
1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

   1.1 แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

3 ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมที่ดิน เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ้ารุงหรือซ่อมแซมที่ดิน 400,000      พื นที่ในเขต กองช่าง

และส่ิงก่อสร้าง และส่ิงก่อสร้าง เช่น ถนน หรืออาคารที่ช้ารุด อบต.หนองบวัโคก

คลองส่งน ้า หอกระจายข่าวฯที่เปน็ทรัพย์สิน

ของ อบต.หนองบวัโคก 

- 10 -







ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ซ่อมแซมไฟฟา้ส่องสวา่ง จัดซ้ือจัดจ้างวสัดุไฟฟา้และวทิยุ เพื่อซ่อมแซม 100,000      ม.1 - ม.11 กองช่าง

ภายในต าบลหนองบวัโคก ไฟฟา้ส่องสวา่งภายในเขต อบต.หนองบวัโคก

(ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม)
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พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

แบบ ผด.02

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก อ าเภอจัตรุัส จังหวัดชยัภูมิ
1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

   1.2 แนวทางการพัฒนาสาธารณปูโภค





ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการขุดลอกหว้ยล าอินทร์ ม.7 เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการขุดลอกหว้ยล าอินทร์ 484,000      ม.7 กองช่าง

ขนาดปากกวา้ง 18 เมตร ยาว 300 เมตร ส านักงานปลัด

ก้นกวา้ง 12 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร 

หรือมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกวา่ 13,500 

ลูกบาศก์เมตร พร้อมปา้ยโครงการตามแบบ

มาตรฐาน

2 โครงการก่อสร้างฝายน  าล้น เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างฝายน  าล้น 870,000      ม.5 อ าเภอจัตุรัส

มข.2527 มข.2527 สันฝายสูง 2.00 ม. ผนังข้างสูง 3.50 ม.

กวา้ง 20.00 ม. พร้อมปา้ยโครงการตามแบบ

มาตรฐาน
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พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

แบบ ผด.02

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก อ าเภอจัตรุัส จังหวัดชยัภูมิ
1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

   1.3 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร





ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝึกอบรมอาชีพเกี่ยวกับ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ได้แก่ ค่าวสัดุ 30,000       อบต.หนองบวัโคก กองสวสัดิการ

การท าดอกไม้จันทน์และพวงหรีด อุปกรณ์ เอกสารต่างๆ และวสัดุอื่นที่เกี่ยวข้อง สังคม

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560
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พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

แบบ ผด.02

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก อ าเภอจัตรุัส จังหวัดชยัภูมิ
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปญัหาความยากจน

   2.1 แนวทางการส่งเสรมิเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาอาชีพและยกระดับรายได้



ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการส่งเสริมความรู้เกษตรทฤษฎใีหม่ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 30,000       อบต.หนองบวัโคก ส านักงานปลัด

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 เช่น ค่าปา้ยโครงการฯ ค่าวสัดุอุปกรณ์ 

และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

แบบ ผด.02

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก อ าเภอจัตรุัส จังหวัดชยัภูมิ
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปญัหาความยากจน

   2.2 แนวทางการส่งเสรมิใหค้วามรูท้างด้านวิชาการและเทคโนโลยีทางการเกษตร



ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 สนับสนุนกลุ่มธนาคารอาหารชุมชน ปล่อยปลาพนัธุใ์นแหล่งน ้าสาธารณะ ขอรับการ 11 หมู่บา้น ส้านักงานปลัด

ในพื นที่ต้าบลหนองบวัโคก สนับสนุน

พนัธุป์ลา

จาก สนง.

ประมง
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พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

แบบ ผด.02

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก อ าเภอจัตรุัส จังหวัดชยัภูมิ
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปญัหาความยากจน

   2.3 แนวทางการส่งเสรมิการเรยีนรูป้ระยุกต์ใช้ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง



ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพื่อจ่ายเปน็ค่าส่ือการเรียนการสอน 73,100      ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

สถานศึกษา วสัดุการศึกษา และเคร่ืองเล่นพฒันาการเด็ก หนองลุมพกุ ศาสนา

  - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหวั) ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กหนองลุมพกุ และวฒันธรรม

    ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กหนองลุมพกุ

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพื่อจ่ายเปน็ค่าส่ือการเรียนการสอน 66,400      ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

สถานศึกษา วสัดุการศึกษา และเคร่ืองเล่นพฒันาการเด็ก อบต.หนองบวัโคก ศาสนา

  - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหวั) ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต.หนองบวัโคก และวฒันธรรม

    ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต.

    หนองบวัโคก

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวนั 272,000    ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

สถานศึกษา ส าหรับเด็กเล็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็กหนองลุมพกุ หนองลุมพกุ ศาสนา

  - สนับสนุนอาหารกลางวนั และวฒันธรรม

    ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กหนองลุมพกุ
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พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

แบบ ผด.02

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก อ าเภอจัตรุัส จังหวัดชยัภูมิ
3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสังคมและส่งเสรมิคุณภาพชีวิต

   3.1 แนวทางการพัฒนาการศึกษา



ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

แบบ ผด.02

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก อ าเภอจัตรุัส จังหวัดชยัภูมิ
3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสังคมและส่งเสรมิคุณภาพชีวิต

   3.1 แนวทางการพัฒนาการศึกษา

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวนั 191,300    ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

สถานศึกษา ส าหรับเด็กเล็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต. อบต.หนองบวัโคก ศาสนา

  - สนับสนุนอาหารกลางวนั หนองบวัโคก และวฒันธรรม

    ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต.

    หนองบวัโคก

5 ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ส าหรับจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 698,000    โรงเรียนในเขตพื้นที่ กองการศึกษา

ใหก้ับเด็กนักเรียนในโรงเรียนระดับอนุบาล อบต.หนองบวัโคก ศาสนา

และระดับประถมศึกษา และวฒันธรรม

6 ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ส าหรับจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 82,500      ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

หนองลุมพกุ ใหก้ับเด็กเล็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็กหนองลุมพกุ หนองลุมพกุ ศาสนา

และวฒันธรรม
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ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

แบบ ผด.02

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก อ าเภอจัตรุัส จังหวัดชยัภูมิ
3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสังคมและส่งเสรมิคุณภาพชีวิต

   3.1 แนวทางการพัฒนาการศึกษา

7 ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ส าหรับจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 82,500      ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

อบต.หนองบวัโคก ใหก้ับเด็กเล็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต. หนองลุมพกุ ศาสนา

หนองบวัโคก และวฒันธรรม

8 จัดซ้ือวสัดุการศึกษา เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุการศึกษาส าหรับศูนย์พฒันา 8,000        ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

เด็กเล็ก เช่น หนังสือเรียน สมุด เอกสารประกอบ ศาสนา

การเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียน และอื่น ๆ และวฒันธรรม

ที่เกี่ยวข้อง

9 จัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 1-3 เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ 8,000        ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

ระดับ 1-3 จ านวน 2 ชุด ศาสนา

และวฒันธรรม

10 โครงการติดต้ังมุ้งลวด เพื่อจ่ายเปน็ค่าติดต้ังมุ้งลวดในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 9,400        ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

ในศูนย์พฒันาเด็กเล็กองค์การบริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก อบต.หนองบวัโคก ศาสนา

ส่วนต าบลหนองบวัโคก และวฒันธรรม
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ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

แบบ ผด.02

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก อ าเภอจัตรุัส จังหวัดชยัภูมิ
3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสังคมและส่งเสรมิคุณภาพชีวิต

   3.1 แนวทางการพัฒนาการศึกษา

11 สนับสนุนโครงการอาหารกลางวนั เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวนั 1,456,000  โรงเรียนในเขตพื้นที่ กองการศึกษา

โรงเรียนบา้นหนองลุมพกุ โรงเรียนบา้นทามจาน อบต.หนองบวัโคก ศาสนา

โรงเรียนบา้นหนองโสน และโรงเรียนบา้นโสกรวก และวฒันธรรม

หนองซึก 

12 โครงการเกษตรเพื่อชีวติ อุดหนุนโรงเรียนบา้นหนองลุมพกุ เพื่อสนับสนุน 25,000      โรงเรียน กองการศึกษา

ประจ าปกีารศึกษา 2560 โครงการเกษตรเพื่อชีวติ ประจ าปกีารศึกษา 2560 บา้นหนองลุมพกุ ศาสนา

(ต่อยอดจากโครงการเดิม) (ต่อยอดจากโครงการเดิม) และวฒันธรรม

13 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อุดหนุนโรงเรียนบา้นทามจาน 20,000      โรงเรียน กองการศึกษา

เพื่อน้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพยีง เพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม บา้นทามจาน ศาสนา

(ต่อยอดจากโครงการเดิม) การเรียนรู้เพื่อน้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพยีง และวฒันธรรม

(ต่อยอดจากโครงการเดิม)

14 โครงการเกษตรน้ าหยดจากพลังงาน อุดหนุนโรงเรียนบา้นหนองโสน 25,000      โรงเรียน กองการศึกษา

ทดแทน เพื่อสนับสนุนโครงการเกษตรน้ าหยด บา้นหนองโสน ศาสนา

จากพลังงานทดแทน และวฒันธรรม
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ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

แบบ ผด.02

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก อ าเภอจัตรุัส จังหวัดชยัภูมิ
3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสังคมและส่งเสรมิคุณภาพชีวิต

   3.1 แนวทางการพัฒนาการศึกษา

15 โครงการส่งเสริมการด าเนินการ อุดหนุนโรงเรียนบา้นโสกรวกหนองซึก 25,000      โรงเรียน กองการศึกษา

ตามหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพยีง เพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมการด าเนินการ บา้นโสกรวก ศาสนา

ตามหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพยีง หนองซึก และวฒันธรรม
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ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีและรัฐพธิี เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมในวนัประเพณี 5,000        อบต.หนองบวัโคก กองการศึกษา

ส าคัญต่างๆ เปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ ศาสนา

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และวฒัธรรม

2 โครงการจัดงานวนัผู้สูงอายุ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 50,000      อบต.หนองบวัโคก กองการศึกษา

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้แก่ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าเช่าเต็นท ์เคร่ืองด่ืม ศาสนา

ของรางวลั เงินรางวลั และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และวฒันธรรม

3 โครงการส่งเสริมประเพณีกวนข้าวทพิย์ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าจัดซ้ือวสัดุ 1,000        วดับา้นหนองโสน กองการศึกษา

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ศาสนา

 และวฒันธรรม
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พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

แบบ ผด.02

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก อ าเภอจัตรุัส จังหวัดชยัภูมิ
3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสังคมและส่งเสรมิคุณภาพชีวิต

   3.2 แนวทางการพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม





ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดกิจกรรมวนัเด็กแหง่ชาติ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 10,000       โรงเรียนในเขตพื้นที่ กองการศึกษา

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 วนัเด็กแหง่ชาติ ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าน้ าด่ืม อบต.หนองบวัโคก ศาสนา

ค่าวสัดุอุปกรณ์ เงินรางวลัส าหรับผู้เข้าร่วม จ านวน 4 แหง่ และวฒันธรรม

กิจกรรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

จ านวน 2 แหง่
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พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

แบบ ผด.02

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก อ าเภอจัตรุัส จังหวัดชยัภูมิ
3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสังคมและส่งเสรมิคุณภาพชีวิต

   3.3 แนวทางการส่งเสรมิและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ



ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ 36,500      ม.1 - ม.11 กองสวสัดิการ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้แก่ การรณรงค์ ประชาสัมพนัธ ์ สังคม

และการด าเนินการอื่นๆที่เกี่ยวกับการปอ้งกัน

และควบคุมโรคฯ

2 เงินสมทบกองทนุหลักประกันสุขภาพ เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบกองทนุหลักประกันสุขภาพ 100,000    ม.1 - ม.11 งานสาธารณสุข อบต.

ในระดับทอ้งถิ่น อบต.หนองบวัโคก สถานีอนามัยฯ

หนองบวัโคก
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แบบ ผด.02

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก อ าเภอจัตรุัส จังหวัดชยัภูมิ
3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสังคมและส่งเสรมิคุณภาพชีวิต

   3.4 แนวทางการส่งเสรมิด้านการสาธารณสุข



ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปอ้งกันอุบติัเหตุจราจร เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการปอ้งกันอุบติัเหตุจราจร 10,000      ถนนสายรอง ส านักงานปลัด

ในช่วงเทศกาล ประจ าปงีบประมาณ ในช่วงเทศกาลปใีหม่ และเทศกาลสงกรานต์ ในเขตพื้นที่

พ.ศ. 2560 อบต.หนองบวัโคก

2 โครงการรณรงค์รวมพลังเทดิทนูสถาบนั เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ 40,000      ม.1 - ม.11 ส านักงานปลัด

สร้างความปรองดองสมานฉันท ์ เช่น ค่าปา้ยโครงการฯ ค่าวสัดุอุปกรณ์ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3 โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ 50,000      ม.1 - ม.11 ส านักงานปลัด

ด้านการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั เช่น ค่าปา้ยโครงการฯ ค่าวสัดุอุปกรณ์ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4 จัดซ้ือวสัดุอื่น ที่เกี่ยวกับการปฏบิติั เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุที่เกี่ยวกับการปฏบิติัหน้าที่ 10,000      อบต.หนองบวัโคก ส านักงานปลัด

หน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย รักษาความสงบเรียบร้อย การบรรเทาสาธารณภยั 

การบรรเทาสาธารณภยั อุปกรณ์ในการ อุปกรณ์ในการปฏบิติังานของ อปพร. อบต.หนองบวัโคก

ปฏบิติังานของ อปพร. อบต.หนองบวัโคก หนองบวัโคก ได้แก่ ไฟฉาย กระบองไฟ แผงกั้นจราจร

เส้ือสะทอ้นแสง และวสัดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

   3.5 แนวทางการพัฒนาสังคม การจัดระเบยีบชุมชน และการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

แบบ ผด.02

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก อ าเภอจัตรุัส จังหวัดชยัภูมิ
3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสังคมและส่งเสรมิคุณภาพชีวิต
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พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   3.5 แนวทางการพัฒนาสังคม การจัดระเบยีบชุมชน และการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

แบบ ผด.02

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก อ าเภอจัตรุัส จังหวัดชยัภูมิ
3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสังคมและส่งเสรมิคุณภาพชีวิต

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

5 โครงการพฒันาคุณภาพชีวติผู้ยากไร้ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ 20,000      ม.1 - ม.11 กองสวสัดิการ

ยากจน ด้อยโอกาส "บา้นทอ้งถิ่น เช่น ค่าวสัดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สังคม

ประชารัฐร่วมใจ เทดิไทอ้งค์ราชัน ราชินี" 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

6 อุดหนุนกลุ่มพฒันาสตรี เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มพฒันาสตรี 20,000      อ าเภอจัตุรัส กองสวสัดิการ

ต าบลหนองบวัโคก ต าบลหนองบวัโคก กิจกรรมวนัสตรีสากล สังคม

และกิจกรรมอื่นๆ

7 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายใหก้ับผู้มีสิทธไิด้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,533,200  ม.1 - ม.11 กองสวสัดิการ

ในต าบลหนองบวัโคก สังคม

8 สนับสนุนเบี้ยความพกิาร เพื่อจ่ายใหก้ับผู้มีสิทธไิด้รับเบี้ยความพกิาร 1,920,000  ม.1 - ม.11 กองสวสัดิการ

ในต าบลหนองบวัโคก สังคม

9 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ เพื่อจ่ายใหก้ับผู้มีสิทธไิด้รับเบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ 53,000      ม.1 - ม.11 กองสวสัดิการ

ในต าบลหนองบวัโคก สังคม
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ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   3.5 แนวทางการพัฒนาสังคม การจัดระเบยีบชุมชน และการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

แบบ ผด.02

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก อ าเภอจัตรุัส จังหวัดชยัภูมิ
3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสังคมและส่งเสรมิคุณภาพชีวิต

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

10 กองทนุพฒันาบทบาทสตรี ประชาคมคัดเลือกอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทนุ - ม.1 - ม.11 ส านักงาน

พฒันาบทบาทสตรีระดับหมู่บา้น และคณะท างาน พฒันาชุมชน

ขับเคล่ือนกองทนุพฒันาบทบาทสตรีต าบล อ าเภอจัตุรัส
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ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา 20,000      ม.1 - ม.11 ส านักงานปลัด

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ยาเสพติด เช่น การรณรงค์ต่อต้านและการปอ้งกัน

การแพร่ระบาดของยาเสพติดในรูปแบบต่างๆ 

การแก้ไขปญัหายาเสพติดในโรงเรียน 

การสนับสนุนการจัดหาวสัดุอุปกรณ์ในการตรวจหา

สารเสพติดในร่างกาย การสนับสนุนการบ าบดัรักษา

และฟื้นฟสูภาพร่างกายและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่ากรรมการ 110,000    ม.1 - ม.11 กองการศึกษา

อบต.หนองบวัโคก ประจ าปงีบประมาณ ตัดสิน ค่าของขวญัหรือเงินรางวลั และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ศาสนา

พ.ศ. 2560 ที่เกี่ยวข้อง และวฒันธรรม
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พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

แบบ ผด.02

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก อ าเภอจัตรุัส จังหวัดชยัภูมิ
3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสังคมและส่งเสรมิคุณภาพชีวิต

   3.6 แนวทางการส่งเสรมิและสนับสนุนการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด



ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ และก าจัด เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 20,000       ม.1 - ม.11 ส านักงานปลัด

วชัพชืข้างถนน และแหล่งน  าสาธารณะ ได้แก่ ค่าวสัดุ ค่าปา้ยโครงการ ค่าน  าด่ืม ฯลฯ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

2 โครงการประชาชนร่วมใจ สร้างพื นที่สีเขียว เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 10,000       ม.1 - ม.11 ส านักงานปลัด

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้แก่ ค่าวสัดุ ค่าปา้ยโครงการ ค่าพนัธุก์ล้าไม้ 

ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าน  าด่ืม  และวสัดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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แบบ ผด.02

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก อ าเภอจัตรุัส จังหวัดชยัภูมิ
4. ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนรว่ม

   4.1 แนวทางการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม





ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะ 450,000      ม.1 - ม.11 กองช่าง

ภายในเขต อบต.หนองบวัโคก ค่าจ้างคนงาน

จัดเก็บขยะ คนงานขับรถขยะ งานฝังกลบขยะ 

และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2 จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 50,000       อบต.หนองบวัโคก กองช่าง

ได้แก่ น้้ามันเชื้อเพลิง น้้ามันเคร่ือง 

และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในงานจัดเก็บขยะ 

ของ อบต.หนองบวัโคก

3 ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเปน็ค่าซ่อมแซมบ้ารุงรักษาทรัพย์สิน 60,000       อบต.หนองบวัโคก กองช่าง

ที่ช้ารุดเสียหายใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ 

เช่น รถบรรทกุขยะ และวสัดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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แบบ ผด.02

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก อ าเภอจัตรุัส จังหวัดชยัภูมิ
4. ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนรว่ม

   4.2 แนวทางการบรหิารจัดการขยะและสิ่งปฏกูิล





ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการพฒันาบคุลากร อบต.หนองบวัโคก เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของโครงการฯ  30,000       อบต.หนองบวัโคก ส านักงานปลัด

ใหม้ีประสิทธภิาพ ประจ าปงีบประมาณ เช่น ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าเคร่ืองเสียง 

พ.ศ. 2560 ค่าวทิยากร  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

แบบ ผด.02

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก อ าเภอจัตรุัส จังหวัดชยัภูมิ
5. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี

    5.1 แนวทางการพัฒนาบคุลากร คุณธรรมจรยิธรรมในการปฏบิตัิงาน



ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังผู้บริหาร/สมาชิก เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ผู้บริหาร/ 10,000       อบต.หนองบวัโคก ส านักงานปลัด

สภา อบต. สมาชิกสภา อบต.  

2 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นขาม เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 32,000       ศูนย์รวมข้อมูล ส านักงานปลัด

ตามโครงการเพิ่มประสิทธภิาพศูนย์รวมข้อมูล ข่าวสารการจัดซ้ือ

ข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างของการบริหาร จัดจ้าง

ส่วนต าบลระดับอ าเภอ และศูนย์ประสานงาน ของการบริหาร

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น (ส านักงานส่งเสริม ส่วนต าบล

การปกครองส่วนทอ้งถิ่นอ าเภอจัตุรัส) ระดับอ าเภอ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560

3 โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างตัวเสาติดต้ังล าโพง 49,000       ม.3 กองช่าง

หมู่ที่ 3 และเดินสายระบบเสียงกระจายข่าว

4 โครงการจัดท าแผนพฒันาหมู่บา้น/ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ได้แก่ ค่าวสัดุ 20,000       ม.1 - ม.11 ส านักงานปลัด

แผนพฒันา อบต.หนองบวัโคก อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ประชุมคณะกรรมการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง
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พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

แบบ ผด.02

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก อ าเภอจัตรุัส จังหวัดชยัภูมิ
5. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี

    5.2 แนวทางการส่งเสรมิการมีส่วนรว่มของประชาชนในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยและมีส่วนรว่มตรวจสอบ



ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

แบบ ผด.02

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก อ าเภอจัตรุัส จังหวัดชยัภูมิ
5. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี

    5.2 แนวทางการส่งเสรมิการมีส่วนรว่มของประชาชนในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยและมีส่วนรว่มตรวจสอบ

5 โครงการจัดประชุมบรูณาการ การท างาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 20,000       อบต.หนองบวัโคก ส านักงานปลัด

ร่วมกันระหวา่งผู้น าชุมชน ส่วนราชการ ประจ าเดือน ได้แก่ ค่าวสัดุ อุปกรณ์ 

กับอบต.หนองบวัโคก ประจ าปงีบประมาณ ค่าอาหารวา่ง เอกสารต่างๆ และวสัดุอื่น ๆ 

พ.ศ. 2560 ที่เกี่ยวข้อง
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ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดท าแผนที่ภาษแีละทะเบยีน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินงาน 100,000      อบต.หนองบวัโคก กองคลัง

ทรัพย์สิน จัดท าข้อมูลแผนที่ภาษ/ีทะเบยีนทรัพย์สิน 

เพื่อน าไปใช้ในการเพิ่มศักยภาพในการจัดเก็บ

รายได้
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พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

แบบ ผด.02

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก อ าเภอจัตรุัส จังหวัดชยัภูมิ
5. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี

    5.3 แนวทางการพัฒนารายได้ทอ้งถ่ินและการจัดเก็บภาษี





ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ค่าจัดซ้ือวารสาร/หนังสือพมิพ์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวารสาร/หนังสือพมิพ์ 10,000      อบต.หนองบวัโคก ส านักงานปลัด

2 ค่าท าประกันภยัรถยนต์ชั้น 3  เพื่อจ่ายเปน็ค่าท าประกันภยัรถยนต์ชั้น 3 10,000      อบต.หนองบวัโคก ส านักงานปลัด

ของ อบต.หนองบวัโคก

3 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเปน็ค่าโฆษณาและเผยแพร่กิจการ 20,000      อบต.หนองบวัโคก ส านักงานปลัด

ของ อบต.เช่น การจ้างท าวารสาร การเผยแพร่

ข่าวสารของ อบต.

4 ค่าปรับปรุงเวบ็ไซด์ อบต.หนองบวัโคก เพื่อจ่ายเปน็ค่าปรับปรุงเวบ็ไซด์ อบต.หนองบวัโคก 10,000      อบต.หนองบวัโคก ส านักงานปลัด

5 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เพื่อจ่ายเปน็ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 90,000      อบต.หนองบวัโคก ส านักงานปลัด

ของ อบต.หนองบวัโคก 

    5.4 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพงานบรกิารประชาชน
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แบบ ผด.02

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก อ าเภอจัตรุัส จังหวัดชยัภูมิ
5. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

    5.4 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพงานบรกิารประชาชน

แบบ ผด.02

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก อ าเภอจัตรุัส จังหวัดชยัภูมิ
5. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ อบต.หนองบวัโคก

  - ส านักงานปลัด อบต. เช่น จ้างเหมาจัดท าปา้ยประชาสัมพนัธง์านต่างๆ 170,000     ส านักงานปลัด

  - กองคลัง ค่าจ้างเหมาดายวชัพชื ค่าจ้างเหมาก าจัดส่ิงปฏกิูล 200,000     กองคลัง

  - กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ค่าจ้างเหมาเย็บปกเอกสาร หนังสือ ฯลฯ 150,000     กองการศึกษาฯ

และจ้างเหมาปฏบิติังานในภารกิจ

ของ อบต.หนองบวัโคก 

7 ค่าตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณ 20,000      ม.1 - ม.11 ส านักงานปลัด

ประโยชน์ เปน็ค่ารังวดั ค่าชี้แนวเขต ค่าหลักเขต 

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ

แนวเขตที่สาธารณประโยชน์

8 โครงการออกบริการ อบต.เคล่ือนที่ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมออกบริการ 20,000      ม.1 - ม.11 ส านักงานปลัด

(อบต.พบประชาชน) ประจ าปงีบประมาณ เคล่ือนที่ใหบ้ริการประชาชน เช่น ค่าอาหาร 

พ.ศ. 2560 ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าเคร่ืองเสียง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง 
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ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

    5.4 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพงานบรกิารประชาชน

แบบ ผด.02

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก อ าเภอจัตรุัส จังหวัดชยัภูมิ
5. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

9 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุและอุปกรณ์เคร่ืองใช้ อบต.หนองบวัโคก

  - ส านักงานปลัด อบต. ส านักงาน เช่น กระดาษ แฟม้ ปากกา ดินสอ 124,000     ส านักงานปลัด

  - กองคลัง ผงหมึก น้ าด่ืม ธงชาติ แบบพมิพ ์ใบเสร็จแบบต่างๆ 100,000     กองคลัง

  - กองช่าง ฯลฯ 30,000      กองช่าง

  - กองการศึกษา ศาสนาและวฒัธรรม 50,000      กองการศึกษาฯ

  - กองสวสัดิการสังคม 20,000      กองสวสัดิการฯ

10 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ เช่น แผ่น อบต.หนองบวัโคก

  - ส านักงานปลัด อบต. หรือจานบนัทกึข้อมูลโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 70,000      ส านักงานปลัด

  - กองคลัง และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพวิเตอร์ 60,000      กองคลัง

  - กองช่าง 30,000      กองช่าง

  - กองการศึกษา ศาสนาและวฒัธรรม 30,000      กองการศึกษาฯ

  - กองสวสัดิการสังคม 30,000      กองสวสัดิการฯ

11 จัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง  เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000      อบต.หนองบวัโคก ส านักงานปลัด

เช่น ยางใน ยางนอก หวัเทยีน แบตเตอร่ี 

ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ
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ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

    5.4 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพงานบรกิารประชาชน

แบบ ผด.02

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก อ าเภอจัตรุัส จังหวัดชยัภูมิ
5. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

12 จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนต่างๆ อบต.หนองบวัโคก

  - ส านักงานปลัด อบต. เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล น้ ามันเคร่ือง 150,000     ส านักงานปลัด

  - กองช่าง ส าหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ เคร่ืองตัดหญ้า 20,000      กองช่าง

ฯลฯ ของ อบต.หนองบวัโคก

13 จัดซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000      อบต.หนองบวัโคก ส านักงานปลัด

ในการปดิประกาศ และโฆษณากิจกรรมต่างๆ 

ของ อบต. เช่น แผ่นปา้ย กระดาษโปสเตอร์ 

14 ค่าไฟฟา้ เพื่อจ่ายเปน็ค่าไฟฟา้ ส าหรับที่ท าการองค์การ 300,000     อบต.หนองบวัโคก ส านักงานปลัด

บริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก  

15 ค่าบริการโทรศัพท ์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าโทรศัพท ์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ 10,000      อบต.หนองบวัโคก ส านักงานปลัด

การใช้บริการโทรศัพท ์ส าหรับที่ท าการองค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก
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ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

    5.4 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพงานบรกิารประชาชน

แบบ ผด.02

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก อ าเภอจัตรุัส จังหวัดชยัภูมิ
5. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

16 ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ 15,000      อบต.หนองบวัโคก ส านักงานปลัด

ค่าซ้ือดวงตราไปรษณีย์ ฯลฯ  

17 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม 160,000     อบต.หนองบวัโคก ส านักงานปลัด

เช่าพื้นที่เวบ็ไซต์ อบต. ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 

และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต

ของ อบต.หนองบวัโคก

18 ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วจิัย ประเมินผล เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กรหรือสถาบนั 25,000      อบต.หนองบวัโคก ส านักงานปลัด

หรือพฒันาระบบต่างๆ ซ่ึงมิใช่เพื่อการจัดหา ส ารวจ หรือวจิัย ความพงึพอใจของประชาชน

หรือปรับปรุงครุภณัฑ์ที่ดิน และ/หรือ ที่มารับบริการ ของ อบต.หนองบวัโคก

ส่ิงก่อสร้าง

19 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเปน็ค่าโฆษณาและเผยแพร่กิจการ 20,000      อบต.หนองบวัโคก กองคลัง

ของ อบต. เช่น การจ้างท าวารสาร การเผยแพร่

ข่าวสารของ อบต.ฯลฯ
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ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

    5.4 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพงานบรกิารประชาชน

แบบ ผด.02

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก อ าเภอจัตรุัส จังหวัดชยัภูมิ
5. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

20 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน อบต.หนองบวัโคก

  - กองคลัง หรือครุภณัฑ์ที่ช ารุดเสียหายใหส้ามารถใช้งาน 100,000     กองคลัง

  - กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ได้ตามปกติ  เช่น  รถยนต์  รถจักรยานยนต์ 10,000      กองการศึกษาฯ

  - กองช่าง เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 100,000     กองช่าง

เคร่ืองขยายเสียง เคร่ืองอัดส าเนาเคร่ืองตัดหญ้า 

เคร่ืองรับ-ส่งวทิยุ  ฯลฯ

21 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว  60,000      อบต.หนองบวัโคก กองคลัง

เช่น แก้วน้ า ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ 

22 โครงการเติมฝัน สานความคิด ใกล้ชิด เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของโครงการฯ 10,000      ม.1 - ม.11 กองคลัง

ประชาชน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 เช่น ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าเคร่ืองเสียง 

ค่าปา้ยโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

23 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 28,000      อบต.หนองบวัโคก กองคลัง

ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) 

ขนาด 24,000 บทียีู พร้อมค่าติดต้ัง 

จ านวน 1 เคร่ือง
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ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

    5.4 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพงานบรกิารประชาชน

แบบ ผด.02

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก อ าเภอจัตรุัส จังหวัดชยัภูมิ
5. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

24 จัดซ้ือโทรทศัน์ แอล อี ดี (LED TV) เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือโทรทศัน์ แอล อี ดี 13,000      อบต.หนองบวัโคก กองคลัง

(LED TV) ขนาด 32 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง 

รายละเอียดดังนี้ 

1) ระดับความละเอียด เปน็ความละเอียด

ของจอภาพ (Resolution)
 1920 x 1080 พกิเซล

2) ขนาดที่ก าหนดเปน็ขนาดจอภาพขั้นต่ า 32 นิ้ว

3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight

4) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกวา่ 2 ช่องสัญญาณ 

เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง

5) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกวา่ 1 ช่องสัญญาณ 


รองรับไฟล์ภาพ
เพลง และภาพยนต์

6) ช่องการเชื่อมต่อแบบ AV , DVD Component 

7) มีช่องต่อ Digital tuner (DVB - T2) 
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ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

    5.4 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพงานบรกิารประชาชน

แบบ ผด.02

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก อ าเภอจัตรุัส จังหวัดชยัภูมิ
5. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

25 จัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) 26,000      อบต.หนองบวัโคก กองคลัง

จ านวน 4 หลัง ใช้ในการจัดเก็บเอกสาร

ในกองคลัง อบต.หนองบวัโคก

26 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้าง 10,000      อบต.หนองบวัโคก กองคลัง

ของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมแซม

บ ารุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง 

27 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุไฟฟา้และวทิยุ เช่น สายไฟ 20,000      อบต.หนองบวัโคก กองช่าง

ปล๊ักไฟ สวติช์ไฟฟา้ หลอดไฟฟา้ เบรกเกอร์ ฯลฯ

28 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ทอ่น้ า และ 50,000      อบต.หนองบวัโคก กองช่าง

อุปกรณ์ประปา ไม้ต่างๆ สี ปนูซีเมนต์ ทราย ฯลฯ

29 จัดซ้ือวสัดุการเกษตร เพื่อจัดซ้ือวสัดุที่เกี่ยวข้องกับงานเกษตร 5,000        อบต.หนองบวัโคก ส านักงานปลัด

ได้แก่ เคร่ืองมือการเกษตร ปุ๋ย วสัดุพนัธุพ์ชื 

ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก ใบมีดตัดหญ้า และวสัดุอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้อง
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ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

    5.4 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพงานบรกิารประชาชน

แบบ ผด.02

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก อ าเภอจัตรุัส จังหวัดชยัภูมิ
5. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

30 เงินสมทบกองทนุประกันสังคม เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบกองทนุประกันสังคม 148,000     อบต.หนองบวัโคก ทกุส านัก/กอง

พนักงานจ้าง

31 ส ารองจ่าย เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจ าเปน็เร่งด่วน 332,080     อบต.หนองบวัโคก ทกุส านัก/กอง

และไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้

32 เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญ โดยหกัเงินรายได้สมทบเข้ากองทนุบ าเหน็จบ านาญ 136,000     อบต.หนองบวัโคก ทกุส านัก/กอง

ข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น (กบท.)  ข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น ในอัตราร้อยละ 1 

ของเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน
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