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คำนำ 
 

   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้วน้ัน  เพื่อให้การดำเนินงานตามข้อบัญญัติเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ตามกำหนดระยะเวลา  จำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนเพื่อให้เป็นไปตามห้วงระยะเวลาและ
สอดคล้องกับงบประมาณ  ดังน้ันจึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยข้ึน  
สำหรับเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหาร  เพื่อควบคุมการดำเนินงานใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม  โดย
แผนการดำเนินงานน้ีได้แสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาทีด่ำเนินงานใน
พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย  นอกจากน้ีแผนการดำเนินงานดังกล่าวยังเป็นเครื่องมือสำหรับ
คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาอีกด้วย 

   หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานฉบับน้ี  จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย และคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองหอยได้เป็นอย่างดี 
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ส่วนท่ี  1   
บทนำ 

องค์ประกอบ  ประกอบด้วย 
- บทนำ 
- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
- ข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
- ประโยชน์ของแผนการดำเนนิงาน 

 



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย 

  อำเภอพระทองคำ  จังหวัดนครราชสีมา 
******************* 

ส่วนท่ี 1  

1.1  บทนำ 
   แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ถือเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของ              
คณะผู้บริหารในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากแผนการ
ดำเนินงานจะแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลประจำปงีบประมาณน้ัน ๆ   และยังเป็นแนวทางในการดำเนินงานใน
ปีงบประมาณน้ันๆขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มคีวามชัดเจนในการปฏิบัตมิากข้ึน นอกจากน้ันยังลดความ
ซ้ำซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของ
แผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน 
   ดังน้ัน จะเห็นได้ว่าแผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร
ท้องถ่ิน เพื่อควบคุมการดำเนินงานใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
  1. เพื่อแสดงรายละเอียดของแผนงาน โครงการทั้งหมด  ที่จะดำเนินการจริงในปีงบประมาณ
น้ัน  ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
   2. เพื่อใช้เป็นเอกสารสำคัญในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน  ให้มีความสะดวกและ
ชัดเจนในการดำเนินการต่างๆ 
   3. เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บรหิารทอ้งถ่ิน เพื่อควบคุมการดำเนินงาน
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

1.3 ข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนนิงาน 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน               
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 26  การจัดทำแผนการดำเนินงานให้จัดทำตาม
ระเบียบน้ี โดยมีข้ันตอนดำเนินการดังน้ี 

   1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถ่ิน 
   2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน
ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งน้ีให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพื่อให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทัว่กันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 
  ๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจา่ยประจำป ีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือ
ได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่



ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปงีบประมาณน้ัน  การขยายเวลาการจดัทำและการแก้ไข
แผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารทอ้งถ่ิน 
  ๔  หนังสือกระทวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่  29 มกราคม 
2559 เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ได้กำหนดรูปแบบแผนการดำเนินงาน ออกเป็น 2 ส่วน คือ 
   ส่วนที่ 1    บทนำ 
    1.1 บทนำ 
    1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
   1.3  ข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
    1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
   ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ 
    2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 
    2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

   การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม 
   ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้จัดทำแผนการดำเนินงานแล้วหากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงาน
ราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในปีงบประมาณน้ัน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 1,2,3,4,......) 



แผนภูมิข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนนิงาน 
 

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนนิงาน 
  1. เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อควบคุมการดำเนินงานได้เป็น
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  2. ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน โดยใช้แผนการดำเนินงาน
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถ่ิน 
  3. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีแผนงานโครงการพัฒนา ตรงตามความต้องการและ
ตอบสนองปัญหาของท้องถ่ิน 
  4. เป็นการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ให้ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน 
  5. ทำให้ประชาชนทราบล่วงหน้าว่าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  จะดำเนินการกิจกรรมหรือ
มีโครงการพัฒนาอะไรในพื้นที่บ้าง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส 
  6. การจัดทำแผนการดำเนินงาน จะทำใหก้ารติดตามประเมินผลเมื่อส้ินปีมีความสะดวกมาก
ข้ึน 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทำแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทำแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทำแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 

เสนอร่างแผนการดำเนินงานให้ 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน 

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 

อปท. 

หน่วยงานอื่น 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี  2  
บัญชีโครงการ / กิจกรรม 
องค์ประกอบ  ประกอบด้วย 

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการ / กิจกรรม           
และงบประมาณ 

- บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
 



ส่วนที่ 2  
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย  อำเภอพระทองคำ  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการ 

ที่ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว        
1.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 2.35 130,000 0.38 สำนักงานปลัด อบต. 

รวม 2 2.35 130,000 0.38  
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา      
2.1 แผนงานการศึกษา 18 21.18 4,751,695 13.93 กองการศึกษาฯ 
    2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 1.18 100,000 0.29 กองการศึกษาฯ 
    2.3 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.18 100,000 0.29 กองการศึกษาฯ 

รวม 20 23.54 4,951,695 14.52  
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร        
    3.1 แผนงานการเกษตร 8 9.41 50,000 0.15 สำนักงานปลัด อบต. 

รวม 8 9.41 50,000 0.15  
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม        
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 4.71 280,000 0.82 สำนักงานปลัด อบต. 
4.2 แผนงานงบกลาง 3 3.53 15,708,000 46.06 สำนักงานปลัด อบต. 

รวม 7 8.24 15,988,000 46.88  
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข        
5.1 แผนงานสาธารณสุข 6 7.06 1,103,574 3.24 สำนักงานปลัด อบต. 
5.2 แผนงานงบกลาง 1 1.18 150,000 0.44 สำนักงานปลัด อบต. 

รวม 7 8.24 1,253,574 3.68  



บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย  อำเภอพระทองคำ  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการ 
ที่ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน        
    6.1  แผนงานเคหะและชุมชน 12 14.12 8,128,000 23.83 กองช่าง 
    6.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8 9.41 2,103,000 6.17 กองช่าง 

รวม 20 23.53 10,231,000 30.00  
7. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  และกีฬา        
7.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 5 5.88 210,000 0.62 กองการศึกษาฯ 

รวม 5 5.88 210,000 0.62  
8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี         
8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 9 10.59 920,000 2.70 สำนักงานปลัด อบต./กองคลัง 

8.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 1.18 99,500 0.29 กองช่าง 
รวม 10 11.76 1,019,500 2.99  

9.ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน      
9.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 1.18 30,000 0.09 สำนักงานปลัด อบต. 

รวม 1 1.18 30,000 0.09  
10. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

     

10.1 แผนงานการเกษตร 3 3.53 190,000 0.55 สำนักงานปลัด อบต. 
10.2 แผนงานสาธารณสุข 2 2.35 50,000 0.15 สำนักงานปลัด อบต. 

 รวม 5 5.88 240,000 0.70  
รวมทั้งสิ้น 85 100 34,103,769 100  

แบบ  ผด. 01 



บัญชีโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย  อำเภอพระทองคำ  จังหวัดนครราชสีมา 
    1.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
         1.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการพัฒนาทักษะ
การประกอบอาชีพ 

(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 98/115) 
 

อบรมให้ความรู้ด้านอาชีพกับประชาชน
ตำบลหนองหอย  ด้านงานศิลปะประดิษฐ์
การทำดอกไม้จันท์ และการผูกผ้า   
จำนวน  50  คน  
 

30,000 อบต. 
หนองหอย 

 

สำนักปลัด             

2 โครงการพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 98/115) 
 

1.อบรมให้ความรู้หลักป รัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง อัน เป็นการเพ่ิมรายได้แ ละลด
รายจ่าย ในระดับครัวเรือน ระดับหมู่บ้าน 
จำนวน 90 คน 
2.ศึกษาดูงานจังหวัดสุพรรณบุรี 

100,000 อ บ ร ม แ ล ะ
ศึก ษ าดู ง า น
จั ง ห วั ด
สุพรรณบุรี 

สำนักปลัด             

รวม 2 โครงการ  130,000               
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผด. 02 



2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
       2.1 แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดงานวันเด็ ก
แห่งชาติ 
 
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 62/115) 

1.จัดให้มีการแสดงของเด็กและเยาวชนใน
ตำบล 
2.จัดนิทรรศการให้ คว าม รู้แก่ เด็กและ
เยาวชน 
3.จัดหาของขวัญ ของรางวัลให้แก่ในการ
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
4.ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เป็นเด็ ก เยาวชน และประชาชนตำบล
หนองหอย จำนวนประมาณ 300 คน 
 

80,000 อบต. 
หนองหอย 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2 โครงการอาหารเส ริม
(น ม ) ส ำ ห รั บ เ ด็ ก
นักเรียน 
 
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 65/115) 

ค่าอาหารเส ริม(นม) สำหรับเด็กเล็กของ 
ศพด . จำนวน  3 แห่ ง และนัก เรียนชั้ น
อนุบาล  1 - ป ระถมศึกษ าปี ที่  6 ขอ ง
โรงเรียนสั งกัดสำนั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้ น พ้ื น ฐาน  (สพฐ .) จำน วน       
6 แห่ง ดังนี้ 
1. เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกั ด
อบต.หนองหอย  จำนวน  100คนๆละ 
7.37 บาท จำน วน  260 วัน  เ ป็น เงิ น 
1 9 1 , 6 2 0  บ า ท 
2. นักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)
จำ น ว น  5 9 0 ค น  ๆ  ล ะ  7.37 บ า ท             
250 วัน เป็นเงิน 1,087,075 บาท 

1,278,695 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯและ
โรงเรียนสังกัด 
สปฐ. ในพ้ืนที่

ตำบล 
หนองหอย 
 6 โรงเรียน 

กอง
การศึกษาฯ 

            

  



  2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
        2.1 แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โค ร งก า รเ ส ริม ส ร้า ง
ประสบการเรียนรู้ 
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 64/115) 

นำเด็กเล็ก/ผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย 
จำนวน 177คน ไปเรียนรู้และทัศนศึกษา 

50,000 สวนสัตว์
นครราชสีมา 

กอง
การศึกษาฯ 

            

4 โครงการจัดหาสื่อการ
เรียนการสอน 
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 63/115) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนให้แก่
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
อบต .หนองหอย จำนวน 100 คนๆละ 
1,700 บาท เป็นเงิน 170,000 บาท 

170,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอบต.
หนองหอย

จำนวน3 แห่ง 

กอง
การศึกษาฯ 

            

5 โค ร งก าร ส นั บ ส นุ น
ค่ า ใช้ จ่ายก ารบ ริห าร
สถานศึ กษา (อ าห าร
กลางวัน) 
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 62/115) 

เพ่ือ จ่าย เป็น ค่าอาหารกลางวันของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองหอยจำนวน 3 
แห่ง รวมจำนวน 100 คนๆละ 20 บาท 
จำนวน 245  วั น เป็น เงิน 490,000 
บาท 
 

490,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.
หนองหอย

จำนวน3 แห่ง 

กอง
การศึกษาฯ 

            

6 โค ร งก าร ส นั บ ส นุ น
ค่ า ใช้ จ่ายก ารบ ริห าร
สถานศึกษา (ค่าหนังสือ
เรียน) (ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 63/115) 

เพ่ือ จ่ายเป็นค่ าหนัง สือ เรียน ให้ แก่ เด็ ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอบต.
หนองหอย จำนวน 100 คนๆละ 200 
บาท เป็นเงิน 20,000 บาท 

20,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.
หนองหอย

จำนวน3 แห่ง 

กอง
การศึกษาฯ 

            

7 โค ร งก าร ส นั บ ส นุ น
ค่ า ใช้ จ่ายก ารบ ริห าร
สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์
การเรียน) 
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 63/115) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอบต.
หนองหอย จำนวน 100 คนๆละ 200 
บาท เป็นเงิน 20,000 บาท 

20,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.
หนองหอย

จำนวน3 แห่ง 

กอง
การศึกษาฯ 

            

แบบ  ผด. 02 



   2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
        2.1 แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 โค ร งก าร ส นั บ ส นุ น
ค่ า ใช้ จ่ายก ารบ ริห าร
สถานศึกษา  
(ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน) 
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 63/115) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเคร่ืองแบบนักเรียนให้แก่
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
อบต .หนองหอย จำนวน 100 คนๆละ 
300 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท 

30,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.
หนองหอย

จำนวน3 แห่ง 

กอง
การศึกษาฯ 

            

9 โค รง ก า รอ บ ร ม เ พ่ื อ
พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 
บุคลากรทางการศึกษา
และคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 
(ข้อบัญญัติฯ 
หน้า 64/115) 

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและ
อำนาจหน้ าที่ของผู้บ ริหารบุคลากรทาง
การศึกษาและคณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กดังนี้ 
1. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหอย 6 ท่าน 
2. บุคลากรกองการศึกษาฯ 3 คน 
3. ครูและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย 
จำนวน 6คน 
4. คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย 
จำนวน 15คน 

70,000 อบรมที่อบต. 
หนองหอย 
และศึกษาดู
งานศพด.
ต้นแบบ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

10 โค ร งก าร ส นั บ ส นุ น
ค่ า ใช้ จ่ายก ารบ ริห าร
สถานศึกษา  
(ค่ ากิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า
ผู้เรียน) (ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 63/115) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
อบต .หนองหอย จำนวน 100 คนๆละ 
430 บาท เป็นเงิน 43,000 บาท 

43,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.
หนองหอย

จำนวน3 แห่ง 

กอง
การศึกษาฯ 

            

แบบ  ผด. 02 



    2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
         2.1 แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 โค ร งก า รขั บ เค ลื่ อ น
ป รั ช ญ า เศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง (ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 67/115) 

อุด ห นุ น งบ ป ระม าณ ให้ แก่ โรง เ รีย น          
บ้ าน หน อ งหอ ย เพ่ื อ ดำเนิ น โครงก าร
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

20,000 โรงเรียน          
บ้าน 

หนองหอย 
 

กอง
การศึกษาฯ 

            

12 โ ค ร ง ก า ร เ ก ษ ต ร
สนับสนุนผลผลิต เพ่ือ
อ า ห า ร ก ล า ง วั น         
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 66/115) 

อุด ห นุ น งบ ป ระม าณ ให้ แก่ โรง เ รีย น          
บ้านหนองกก เพ่ือดำเนินโครงการเกษตร
สนับสนุนผลผลิตเพ่ืออาหารกลางวัน          
 

20,000 โรงเรียน 
บ้านหนองกก 

กอง
การศึกษาฯ 

            

13 โครงการเกษตรทฤษฎี
ใ ห ม่ ต า ม แ น ว
พระราชดำริ 
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 65/115) 

อุด ห นุ น งบ ป ระม าณ ให้ แก่ โรง เ รีย น          
บ้านถนนหัก เพ่ือดำเนินโครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ 
 
 

20,000 โรงเรียน 
บ้านถนนหัก 

กอง
การศึกษาฯ 

            

14 โค ร งก า รขั บ เค ลื่ อ น
ป รั ช ญ า เศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง 
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 66/115) 

อุด ห นุ น งบ ป ระม าณ ให้ แก่ โรง เ รีย น          
บ้ าน ต ลุ ก ชั่ ง โค เ พ่ื อ ดำ เนิ น โค รงก า ร
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

20,000 โรงเรียน 
บ้านตลุกชั่งโค 

กอง
การศึกษาฯ 

            

15 โค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
คุณธรรม จริยธรรม 
 
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 69/115) 

อุด ห นุ น งบ ป ระม าณ ให้ แก่ โรง เ รีย น          
บุญ เห ลื อ วิท ย านุ ส รณ์  2 เ พ่ื อดำเนิ น
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

20,000 โรงเรียน 
บุญเหลือ

วิทยานุสรณ์2 

กอง
การศึกษาฯ 

            

แบบ  ผด. 02 



   2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
        2.1 แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

16 โค ร ง ก า ร เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง 
 
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 67/115) 

อุด ห นุ น งบ ป ระม าณ ให้ แก่ โรง เ รีย น          
บ้านบุเขว้าเ พ่ือดำเนินโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 

20,000 โรงเรียน 
บ้านบุเขว้า 

กอง
การศึกษาฯ 

            

17 โ ค ร ง ก า ร เ ก ษ ต ร
สนับสนุนผลผลิต เพ่ือ
อาหารกลางวัน 
 
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 66/115) 

อุด ห นุ น งบ ป ระม าณ ให้ แก่ โรง เ รีย น          
บ้านทำนบพัฒนา  เพ่ือดำเนินโครงการ
เกษตรสนับสนุนผลผลิตเพ่ืออาหารกลางวัน          
 

20,000 โรงเรียนบ้าน
ทำนบพัฒนา   

กอง
การศึกษาฯ 

            

18 โครงการอาหารกลางวัน
สำหรับเด็กนักเรียน 
 
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 68/115) 

เพ่ือจ่าย เป็น เงิน อุดหนุนให้ กับโรงเรียน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการขั้นพ้ืนฐาน
(สพฐ) ในเขตตำบลหนองหอย เพ่ือดำเนิน
โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน 
จำนวน590คนๆละ 20 บาท/วัน จำนวน 
200 วัน เป็นเงิน 2,360,000 บาท 
 

2,360,000 โรงเรียนสังกัด 
สปฐ. ในพ้ืนที่

ตำบล 
หนองหอย 
 6 โรงเรียน 

กอง
การศึกษาฯ 

            

รวม 18 โครงการ  4,751,695               



   2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
        2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็ก
เ ล็ ก สั ง กั ด อ ง ค์ ก า ร
บริหารส่วนตำบล 
หนองหอย 
 
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 103/115) 
 

เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และป รับภู มิทัศน์ศูน ย์พัฒนาเด็ กสั งกั ด
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย 
จำนวน 3 แห่ง 

100,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.
หนองหอย

จำนวน3 แห่ง 

กอง
การศึกษาฯ 

            

รวม 1 โครงการ  100,000               
 
   2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
        2.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการก่อสร้างสนาม
เด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านบุเขว้า 
 
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 95/115) 
 

เพ่ือก่อสร้างสนามเด็กเล่นพร้อมเคร่ืองเล่น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุเขว้าจำนวน 
1 แห่ง ประกอบด้วย จัดซื้อไม้กระดกหกที่
นั่ง  ม้าหมุนหกที่นั่ง ท่อลอดอุโมงค์ ชุดปีน
ป่ายท่อลอด โยกเยกเรือ  

100,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

บ้านบุเขว้า 

กอง
การศึกษาฯ 

            

รวม 1 โครงการ  100,000               

แบบ  ผด. 02 



  3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
      3.1 แผนงานการเกษตร 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการส่ งเ สริมและ
พัฒ นาเกษตรอินท รีย์
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 106/115) 

จัดอบรมสาธิตให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำ
ปุ่ยอินทรีย์ชีวภาพให้แก่ประชาชนตำบล        
หนองหอย จำนวน 45 คน 

20,000 อบต. 
หนองหอย 

 

สำนักปลัด             

2 โครงการปลูก /รักษา/
อนุรักษ์พืชในสมุนไพร  
อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก
พระราช ดำริ  สมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 105/115) 

อบรมศึกษาดูงานให้ความรู้แก่ผู้ เข้ าร่วม
โครงการด้านการอนุรักษ์ รักษา และปลูก
พืชสมุนไพรในครัวเรือน  จำนวน 40 คน 

30,000 อบรมอบต. 
หนองหอย 
และศึกษา 
ดูงานแปลง
สมุนไพร

ตำบลคลองไผ่
อำเภอสีคิ้ว

จังหวัด
นครราชสีมา 

สำนักปลัด             

3 โครงการปรับปรุงพันธ์
สั ต ว์  (กิ จ ก ร รม ผ ส ม
เทียม) 

ผสมเทียมให้กับโค-กระบือของเกษตรกรที่
สนใจ จำนวน 250 ตัว/ปี 

กรม 
ปศุสัตว์ 

พ้ืนที่ตำบล
หนองหอย

จำนวน  
15 หมู่บ้าน 

สำนักงาน
ปศุสัตว์
อำเภอ 

พระทองคำ 

            

4 โค ร ง ก า ร ฉี ด วั ค ซี น
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ า 
ในสุนัขและแมวจรจัด 
 

สำรวจจำนวนสุนั ข แมวในวัด/โรงเรียน 
และให้ อาสาส มัครปศุสั ตว์ รับวัคซีนไป
ดำเนินการปีละ 1 คร้ัง 

กรม 
ปศุสัตว์ 

วัด/โรงเรียน
ทุกแห่งใน
พ้ืนที่ตำบล
หนองหอย 

สำนักงาน
ปศุสัตว์
อำเภอ 

พระทองคำ 

            

5 โค ร ง ก า ร ฉี ด วั ค ซี น
ป้องกันโรคปากและเท้า
เปื่ อ ย ใน โค -ก ระบื อ -
แพะ-แกะ 

ให้ อาสาสมัครปศุสั ตว์ส ำรวจจำนวนโค -
กระบื อ -แพ ะ -แ กะ แล ะเบิ ก วั คซี น ไป
ดำเนินการในหมู่บ้านปีละ 2 คร้ัง 
 

กรม 
ปศุสัตว์ 

พ้ืนที่ตำบล
หนองหอย

จำนวน  
15 หมู่บ้าน 

สำนักงาน
ปศุสัตว์
อำเภอ 

พระทองคำ 

            

แบบ  ผด. 02 



   3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
       3.1 แผนงานการเกษตร 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โค รง ก ารธ น าค า รโค 
กระบื อเพ่ื อเกษตรกร
ตามพระราชดำริ 

1.ประชาสัมพันธ์โครงการเน้นคุณสมบัติ
เกษตรกร 
2.เกษตรกรยื่นความประสงค์เป็นรายกุล่ม 
ดำเนินการตลอดทั้งปี 
3.เกษตรกรยื่นความประสงค์เป็นรายบุคคล 
 

กรม 
ปศุสัตว์ 

พ้ืนที่ตำบล
หนองหอย

จำนวน  
15 หมู่บ้าน 

สำนักงาน
ปศุสัตว์
อำเภอ 

พระทองคำ 

            

7 โครงก ารควบ คุ มโรค
ไข้หวัดนกและโรคอื่นใน
สัตว์ปีก 

1.แจก จ่าย วั คซีน ป้ อ งกัน โรค โดย ให้
เกษตรกรมาติดต่อขอรับที่สำนักงานปศุสัตว์
อำเภอพระทองคำ 
2.พ่นยาฆ่าเชื้อ โรคในคอก  เล้า ที่ มีโรค
ระบาดของโรคติดต่อและคอกเล้าใกล้เคียง
ดำเนินการ ปีละ 4 คร้ัง 
 

กรม 
ปศุสัตว์ 

พ้ืนที่ตำบล
หนองหอย

จำนวน  
15 หมู่บ้าน 

สำนักงาน
ปศุสัตว์
อำเภอ 

พระทองคำ 

            

8 โค รง ก ารส ร้า ง พ้ื น ที่
ปลอดโรคบรูเซลล่ าใน
แพะแกะ(กิจกรรมเจาะ
เลือดค้นหาโรค) 

1.สำรวจจำนวนแพะแกะทั้งหมดในพ้ืนที่ 
2.จัดทำแผนเจาะเลือดเพ่ือตรวจที่ศูนย์วิจัย
แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร สั ต ว แ พ ท ย์ ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
 

- พ้ืนที่ตำบล
หนองหอย

จำนวน  
15 หมู่บ้าน 

สำนักงาน
ปศุสัตว์
อำเภอ 

พระทองคำ 

            

รวม 8 โครงการ  50,000               
 

แบบ  ผด. 02 



   4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
       4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการป้อ งกัน และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ตำบลหนองหอย 
 
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 97/115) 

1.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
2.เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้ องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3.สุ่มตรวจหาผู้ติดยาเสพติด 
4.ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เป็นเด็ก เยาวชน และประชาชนจำนวน 
75 คน 

 

20,000 อบต. 
หนองหอย 

สำนักปลัด             

2 
 
 
 
 

โครงการป้อ งกัน และ
แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ก า ร มี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควร การตั้ ง ครรภ์ ใ น
วัยรุ่น  
 
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 96/115) 

จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 ชั้น
มัธยมศึกษา ปีที่ 4 -6 เร่ืองการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร  
จำนวน  60  คน 

20,000 อบต. 
หนองหอย 

สำนักปลัด             

3 โครงการฝึกอบรมและ
ศึก ษ าดู ง าน เ พ่ื อ เ พ่ิ ม
ศักยภาพของผู้สูงอายุ
ตำบลหนองหอย  
 
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 97/115) 

1.จัดอบรมให้ความรู้กับผู้ สูงอายุตำบล
หนองหอยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 
2.ศึกษาดูงานจังหวัดอยุธยา 
3.ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน 100 คน 

200,000 1 .อ บ รม ให้
ค ว า ม รู้  ณ 
อบต. 
หนองหอย 
2.ศึกษาดูงาน
จังหวัดอยุธยา 
 

สำนักปลัด             

 

แบบ  ผด. 02 



   4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
        4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โค ร ง ก า ร จ้ า ง เ ด็ ก
นักเรียนนักศึกษาทำงาน
ในช่วงปิดภาคเรียน 
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 95/115) 

1.จ้าง เด็กนั ก เรียน /นั กศึกษาช่ วงอายุ
ระหว่าง 15 – 25 ปี ทำงานในช่วงปิดภาค
เรียน 
2.ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เป็นเด็กนักเรียน/นักศึกษา จำนวน30คน 

40,000 อบต. 
หนองหอย 

สำนักปลัด             

รวม 4 โครงการ  280,000               
 
   4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
        4.2 แผนงานงบกลาง 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 111/115) 
 

จ่าย เบี้ ย ยัง ชีพผู้พิก ารตำบลหนองหอย            
คนละ 800 บาท ต่อเดือน จำนวน  
12 เดือน 

3,648,000 พ้ืนที่ตำบล
หนองหอย 
15 หมู่บ้าน 

สำนักปลัด             

2 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 111/115) 
 

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์จำนวน 12ราย 
รายละ 500 บาทจำนวน 12 เดือน 

72,000 พ้ืนที่ตำบล
หนองหอย 
15 หมู่บ้าน 

สำนักปลัด             

3 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 110/115) 
 

จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุแยกตามช่วง
อายุ จำนวน 12 เดือน 

11,988,000 พ้ืนที่ตำบล
หนองหอย 
15 หมู่บ้าน 

สำนักปลัด             

รวม 3 โครงการ  15,708,000               

แบบ  ผด. 02 



  5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
      5.1 แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โ ค ร ง ก า ร ร ะ บ บ
การแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) 
องค์ ก าร บ ริ หาร ส่ ว น
ตำบลหนองหอย            
 
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 74/115) 

1.จ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานขับรถยนต์กู้
ชีพและพนักงานกู้ชีพจำนวน   6  คน 
2.อบรมให้ความรู้แก่พนักงานขับรถยนต์กู้
ชีพและพนักงานกู้ชีพ 
3.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
4.ออกช่วยเหลือผู้ประสบ เหตุ ฉุกเฉิ นใน
ตำบล 

624,000 พ้ืนที่ตำบล
หนองหอย 
10 หมู่บ้าน 

สำนักปลัด             

2 โครงการรณรงค์แล ะ
กำจัดลูกน้ำยุงลาย 
 
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 74/115) 

ดำ เนิ น ก าร คว บ คุ ม แล ะ ป้ อ งกั น โร ค
ไข้เลือดออกในเขต อบต. เช่น จัดกิจกรรม
เดิน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความ รู้การ
กำจัดลู กน้ ำยุงล าย  จัดหาทรายอะเบท 
น้ำยาเคมีสำหรับพ่นยุง น้ำมันดีเซล น้ำมัน
เบนซิน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฉีดพ่นหมอก
ควันโรงเรียน วัดในพ้ืนที่ตำบลหนองหอย 

60,000 พ้ืนที่ตำบล
หนองหอย 
15 หมู่บ้าน 

สำนักปลัด             

3 อุดหนุน โครงการตาม
พ ร ะ ร า ช ด ำ ริ ด้ า น
สาธารณสุข 
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 79/115) 
 

อุดหนุน งบประมาณให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้ าน  อสม.จำนวน  15 หมู่บ้านๆละ 
20,000  บาท 

300,000 พ้ืนที่ตำบล
หนองหอย 
15 หมู่บ้าน 

สำนักปลัด             

4 โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 75/115) 

สุนัขและแมวในพ้ืนที่ตำบลหนองหอย 
ได้รับการฉีดวัคซีน จำนวน 1,139 ตัว 
 

56,940 พ้ืนที่ตำบล
หนองหอย 
15 หมู่บ้าน 

สำนักปลัด             

แบบ  ผด. 02 



   5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
       5.1 แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการเ งิน อุ ดหนุ น
สำห รับ สำรวจข้ อ มู ล
จำน ว น สั ต ว์ แ ล ะ ขึ้ น
ท ะ เบี ย น สั ต ว์ ต า ม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี 
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 71/115) 

สำรวจจำนวนสุนัขและแมวในพ้ืนที่ตำบล
หนองหอย จำนวน1,139 ตัว 

 

5,694 พ้ืนที่ตำบล
หนองหอย 
15 หมู่บ้าน 

สำนักปลัด             

6 โครงการเ งิน อุ ดหนุ น
สำห รับ สำรวจข้ อ มู ล
จำน ว น สั ต ว์ แ ล ะ ขึ้ น
ท ะ เบี ย น สั ต ว์ ต า ม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี(ข้อบัญญัติ
ฯ หน้า 72/115) 

สุนัขและแมวในพ้ืนที่ตำบลหนองหอย 
ได้รับการฉีดวัคซีน จำนวน1,139 ตัว 

 

56,940 พ้ืนที่ตำบล
หนองหอย 
15 หมู่บ้าน 

สำนักปลัด             

รวม 6 โครงการ  1,103,574               

แบบ  ผด. 02 



   5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
        5.2 แผนงานงบกลาง 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เ งิ น ส ม ท บ ก อ ง ทุ น
หลั กป ระกั น สุ ข ภ าพ
องค์ การ บ ริ หาร ส่ ว น
ตำบลหนองหอย 
 
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 128/129) 
 

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
หนองหอย (ตามสัดส่วน เงินสมทบของ 
อบต.ขนาดกลางสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 
40 ของค่ าหลักสาธ ารณสุขที่ ได้รับจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) 

150,000 อบต. 
หนองหอย 

สำนักปลัด             

รวม 1 โครงการ  150,000               
 
   6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
        6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรเคพซีลบ้านโค้ง
สำโรงหมู่ที่4 – เขตบ้าน
หนองโพธิ์ ตำบลชีวึก 
 
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 102/115) 
 
 

ขุดร้ือผิวทางเดิมพร้อมบดอัดแน่นขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร  คิด
เป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า1,500.00 ตารางเมตร 
พร้อมเสริมชั้นพ้ืนทางหินคลุกบดอัดแน่น
หนา0.15 เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 225.00 ลบ.ม. พร้อมผิวทาง 
เคพซี ลขนาดผิ วจราจรกว้าง  5.00 เมตร 
ยาว 300.00 เมตร   คิดเป็นพ้ืนที่ไ ม่น้อย
กว่ า  1,500.00ตาราง เมตร  พร้อมป้ าย
โครงการจำนวน 1 ปา้ย 

463,000 บ้านโค้งสำโรง
หมู่ที่ 4 – เขต
บ้านหนองโพธิ์ 
ตำบลชีวึก 

กองช่าง             

แบบ  ผด. 02 



 6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
      6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอ น ก รีต เส ริม เห ล็ ก  
บ้ านหนองกก  ห มู่ที่ 5
ซอ ย บ้ าน น .ส . จำ รู ญ  
สารโชติ  - บ้านนายสาย  
วนสันเทียะ 
 
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 101/115) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน
น.ส.จำรูญ  สารโชติ  - บ้านนายสาย  วน
สันเทีย ะขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ย าว
95.00 เมตร หนา 0.15 เมตร คิด เป็น
ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 57.00  
ลบ.ม.   หรือคิดเป็นพ้ืนที่ คอนกรีต หนา 
0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า 380.00 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังหรือหินคลุกไหล่ทาง
ข้างละ 0.30 เมตร พร้อมป้าย โครงการ 
จำนวน  1 ป้ าย  รายละเอีย ดตามแบบ
มาตรฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดนครราชสีมาเลขที่ ทถ.นม.01-201 

253,000 บ้านหนองกก 
หมู่ที่5 
ซอยบ้าน 
น .ส . จ ำ รู ญ  
ส า ร โ ช ติ   - 
บ้านนายสาย  
วนสันเทียะ 
 

กองช่าง             

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอ น ก รีต เส ริม เห ล็ ก 
บ้านตลุกชั่งโค หมู่ที่ 7
ซอยบ้ านนายเวีย งชั ย  
แซพุทรา –บ้านนางสาว
กันนิกา กันนิกากลาง 
 
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 101/115) 
 
 
 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน
นายเวี ย งชั ยแซกพุทรา– บ้ านนางสาว
กรรณิกา  กัน นิ ก ากลาง  ขนาด กว้ าง  
4.00  เมตร  ยาว305.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร คิดเป็นปริมาตรคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 184.80  ลบ.ม.   หรือคิดเป็น
พ้ืนที่คอนกรีต หนา 0.15 เมตร ไม่น้อย
กว่า  1,232.00 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังหรือหินคลุ กไหล่ทางข้างละ 0.30 
เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย  
รายละเอียดตามแบบมาตรฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา
เลขที่ ทถ.นม.01-201 

816,000 บ้านตลุกชั่งโค 
หมู่ที่ 7 
ซอยบ้าน 
นายเวียงชัย  
แซพุทรา –
บ้านนางสาว
กันนิกา 
กันนิกากลาง 

กองช่าง             

 

แบบ  ผด. 02 



   6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
        6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการปรับปรุงโดย
เสริมหินคลุกบ้านใหม่
โนนทอง หมู่ที่13 สาย
บ้านนายนิตย์ ศูนย์
สันเทียะ– บ้านนายฟ้า
สาง  อินตรา 
 
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 103/115) 
 

ช่วงที่1 ร้ือปรับเกรดผิวทางเดิม พร้อมบด
อัดแน่น    กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 
700.00 เมตรคิดเป็น พ้ืนที่ ไ ม่น้อยกว่ า 
2,800.00  ตร.ม พร้อมลงหินคลุก กว้าง
เฉลี่ย  4 เมตร ยาว700.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร คิดเป็นปริมาตรไม่น้อยกว่า 
420.00  ลบ.ม.หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 2,800.00 ตร.ม.พร้อมเกรดเกลี่ยบด
อัดแน่น  
ช่วงที่2 ร้ือปรับเกรดผิวทางเดิม พร้อมบด
อัดแน่น    กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 
1,100.00 เมตรคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
3,300.00  ตร.ม พร้อมลงหินคลุก กว้าง
เฉลี่ย 3เมตร ยาว1,100.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร คิดเป็นปริมาตรไม่น้อยกว่า 
495.00  ลบ.ม.หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 3,300.00 ตร.ม.พร้อมเกรดเกลี่ยบด
อัดแน่นพร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา 
เลขที่ ทถ.นม.01-106 
 
 
 
 

929,000 บ้านใหม่โนน
ทอง หมู่ที่13 
สายบ้าน 
นายนิตย์ ศูนย์
สันเทียะ– 
บ้านนาย 
ฟ้าสาง 
อินตรา 
 

กองช่าง             

    

แบบ  ผด. 02 



6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
       6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการป รับปรุงถนน
โดยเส ริมหินคลุกบ้าน
ห้ว ยปะคำ  ห มู่ที่  10
สายแยกบ้านหนองโพธิ์
เชื่อมกุดจิก 
 
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 104/115) 
 

ร้ือปรับเกรดผิวทางเดิม พร้อมบดอัดแน่น   
กว้างเฉลี่ ย 5.00 เมตร ย าว 400.00 
เมตรคิดเป็นพ้ืนที่ไ ม่น้อยกว่า 2 ,000.00  
ตร.ม พร้อมลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย 5 เมตร 
ยาว400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร คิด
เป็นปริมาตรไม่น้อยกว่า 300.00  ลบ.ม.
หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2 ,000.00 
ตร.ม.พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่นพร้อมป้าย
โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ ทถ.นม.
01-106 

306,000 บ้าน 
ห้วยปะคำ  
หมู่ที่ 10 

สายแยกบ้าน
หนองโพธิ์
เชื่อมกุดจิก 

กองช่าง             

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านพระงาม หมู่ที่14
ซอยบ้านนายองอาจ  
อินทร์จำนงค์  - บ้าน
นางจันทร์  วนสันเทียะ 
 
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 102/115) 
 
 
 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน
นายองอาจ  อินท ร์จำนงค์  - บ้ านนาง
จันทร์  วนสันเทียะ  ขนาด กว้าง  3.00 
เมตร  ย าว270.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร คิดเป็นปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
121 .50  ลบ .ม .   ห รือคิ ด เป็ น พ้ื นที่
คอนกรีต  หนา 0.15 เมตร ไม่น้ อยกว่ า 
810.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังหรือ
หินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร พร้อม
ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย  รายละเอียด
ตามแบบมาตรฐานขององค์กรปกครองส่ว
น้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมาเลขที่ ทถ.นม.
01-201 

528,000 บ้านพระงาม 
หมู่ที่14ซอย
บ้านนาย
องอาจ  
อินทร์จำนงค์  
- บ้านนาง
จันทร์  วน
สันเทียะ 

กองช่าง             

แบบ  ผด. 02 



6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับท่ี โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเส ริมเหล็ ก
สายบ้ านหนองหอย           
ห มู่ ที่  1  –บ้ าน โค้ ง
สำโรง หมู่ที่ 4 
 

(กัน เงินโครงการจ่าย
ขาดเงินสะสมประจำปี 
งบประมาณ  2562
ตามมติที่ประชุมสภ า
อบต.หนองหอย สมัย
ส า มั ญ  ส มั ย ที่  
3/2562 ลงวันที่    
1 สิงหาคม 2562) 
 
 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบ้าน
หนองหอย–บ้านโค้งสำโรง  
ช่วงท่ี1 หน้าวัดหนองหอย ขุดร้ือผิวทาง 
AC.เดิมพร้อมบดอัดแน่น คิดเป็นพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 196.00 ตารางเมตร พร้อมเท
คอนกรีตเสริมเหล็ก  คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 340.00 ตารางเมตร  หนา 0.15 
เมตร คิดเป็นปริมาตรคอนกรีตไม่นอ้ยกวา่
51.00ลบ.ม. พร้อมลงลูกรังหรือหินคลุก
ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร   
ช่วงท่ี2 แยกร้านค้า-บ้านกำนัน  ขนาด
กว้าง  6.00 เมตร  ยาว 156.00 เมตร 
หนา 0.1 5 เม ตร คิ ด เป็น ป ริมาต ร
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 140.40 ลบ.ม.   
หรือคิดเป็นพ้ืนที่คอนกรีต หนา 0.15 
เมตร ไม่น้อยกว่า 936.00 ตารางเมตร
พร้อมลงลูกรังหรือหินคลกุไหล่ทางข้างละ 
0.30 เมตร ช่วงท่ี3 ยาว 24.00 เมตร 
คิดเป็นพ้ืนที่ไ ม่น้อยกว่า 118.20 ตร.ม. 
หนา0.1 5 เมตร  คิ ด เป็น ป ริมาต ร
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 17.73  ลบ .ม . 
พร้อมป้ าย โครงการ จำนวน  1 ป้ าย  
รายละเอี ยดตามแบบมาตรฐานของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น จังหวั ด
นครราชสีมาเลขที่ ทถ.นม.01-202 

894,000 ช่วงท่ี1 หน้า
วัดหนองหอย 
ช่วงท่ี2 แยก
ร้านค้า-บ้าน
กำนัน   
 
 

กองช่าง             
 
 

แบบ  ผด. 02 



6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน 
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับท่ี โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 โครงการปรับปรุงถนน
โดยเสริมหินคลุกบ้าน
ถนนหัก หมู่ที่2 -บ้าน
ห้วยปะคำ หมู่ที่10 
 
(กัน เงินโครงการจ่าย
ขาดเงินสะสมประจำปี 
งบประมาณ  2562
ตามมติที่ประชุมสภ า
อบต.หนองหอย สมัย
ส า มั ญ  ส มั ย ที่  
3/2562 ลงวันที่    
1 สิงหาคม 2562) 
 

ปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกสายจาก
สุดถนนคอนกรีตบ้านถนนหัก  - เขต
บ้านห้วยปะคำ  ร้ือปรับเกรดผิวทางเดิม
พร้อมบดอัดแน่น 
ช่วงท่ี1 กว้างเฉลี่ย  4.50เมตร ยาว 
424.00 เมตรคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า
1,908.00  ตร.ม พร้อมลงหินคลุ ก 
กว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาว 424.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาตร
ไม่น้ อยกว่า 286.20  ลบ .ม.หรือคิด
เป็นพ้ืนที่ไ ม่น้อยกว่า1,908.00 ตร.ม.
พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น  ร้ือป รับ
เกรดผิวทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น                                                                                                                                                                                                                                   
ช่วงท่ี2  กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 
329.00 เมตรคิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า
1,316.00  ตร.ม พร้อมลงหินคลุ ก 
กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว329.00 
เมตรหนา 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาตร
ไม่น้ อยกว่า 197.40  ลบ.ม .ห รือคิด
เป็นพ้ืนที่ไ ม่น้อยกว่า1,316.00 ตร.ม.
พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น ร้ือปรับเกรด
ผิวทางเดิม พร้อมบดอัดแน่น 
 

627,000 จากสุดถนน
คอนกรีตบ้าน
ถนนหัก  - 
เขตบ้านห้วย
ปะคำ 

กองช่าง             
 
 

แบบ ผด. 02 



     6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
   6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ลำดับท่ี โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  ช่วงท่ี3   กว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร 
ยาว 197.00 เมตรคิดเป็นพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า886.50  ตร.ม พร้อมลง
หินคลุกกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาว
197.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
คิ ด เป็ น ป ริ ม า ต ร ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 
132.975  ลบ.ม.หรือคิดเป็นพ้ืนที่
ไม่น้ อยกว่า886.50 ตร.ม .พร้อม
เกรดเกลี่ยบดอัดแน่นพร้อมป้าย
โค ร ง ก า ร  จ ำ น ว น  1  ป้ า ย 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
นครราชสีมา เลขที่  ทถ .นม.01 -
106 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 
 

แบบ ผด. 02 



  6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
  6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับท่ี โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 โครงการปรับปรุงถนน
โดยเสริมหินคลุกบ้าน
หนองหอย  ห มู่ที่ 1–
บ้านถนนหัก หมู่ที่2 
 (คุ้มเดิ่นมะขามป้อม) 
 
(กัน เงินโครงการจ่าย
ขาดเงินสะสมประจำปี 
งบประมาณ  2562
ตามมติที่ประชุมสภ า
อบต.หนองหอย สมัย
ส า มั ญ  ส มั ย ที่  
3/2562 ลงวันที่    
1 สิงหาคม 2562) 
 
 

ร้ือปรับเกรดผิวทางเดิมพร้อมบดอัด
แน่น   กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 
1,930.00 เมตรคิดเป็น พ้ืนที่ไ ม่
น้อยกว่า 9,650.00  ตร.ม พร้อม
ลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร 
ยาว1,930.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร คิดเป็นปริมาตรไม่น้อยกว่ า 
1,447.50  ลบ.ม.หรือคิดเป็นพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 9,650.00 ตร.ม.พร้อม
เกรดเกลี่ยบดอัดแน่นพร้อมป้าย
โค ร ง ก า ร  จ ำ น ว น  1  ป้ า ย 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
นครราชสีมา เลขที่  ทถ .นม.01 -
106 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,468,000 บ้านหนอง
หอย หมู่ที่1-
บ้านถนนหัก 
หมู่ที่2 (คุ้ม
เดิ่น
มะขามป้อม) 

 

กองช่าง             
 
 

แบบ ผด. 02 



    6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
    6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับท่ี โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 โครงการปรับปรุงถนน
คอนก รีต เส ริมเหล็ ก
บ้านทำนบพัฒนา  
หมู่ที่3  
(ซอยหงษ์ทอง) 
 
(กัน เงินโครงการจ่าย
ขาดเงินสะสมประจำปี 
งบประมาณ  2562
ตามมติที่ประชุมสภ า
อบต.หนองหอย สมัย
ส า มั ญ  ส มั ย ที่  
3/2562 ลงวันที่    
1 สิงหาคม 2562) 
 
 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านทำนบพัฒนา หมู่ที่3  (ซอย
หงษ์ทอง)  ขนาด กว้าง  5.00 
เมตร  ยาว 85.00 เมตร หนา 
0.1 5 เ มตร คิด เป็น ป ริมาต ร
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 63.75 ลบ.
ม. หรือคิดเป็นพ้ืนที่คอนกรีต หนา 
0.15 เมตร ไม่น้อยกว่า 425.00 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังหรือหิน
คลุกไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร 
พร้อมป้ าย โครงการ จำนวน  1 
ป้ าย   ราย ละ เอี ย ด ต าม แ บ บ
มาตรฐานขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น จังหวัดนครราชสีมาเลขที่  
ทถ.นม.01-202 
 
 
 
 
 
 
 
 

275,000 บ้ า น ท ำ น บ
พัฒนา 
หมู่ที่3  
(ซอยหงษ์ทอง) 

 

กองช่าง             
 
 

แบบ ผด. 02 



   6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
    6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับท่ี โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 โครงการปรับปรุงถนน
โดยเสริมหินคลุก สาย
สี่แยกบุเขว้าศรีพัฒนา 
–สี่แยกซอยครูพันธ์ 
บุเขว้า 
 
(กัน เงินโครงการจ่าย
ขาดเงินสะสมประจำปี 
งบประมาณ  2562
ตามมติที่ประชุมสภ า
อบต.หนองหอย สมัย
ส า มั ญ  ส มั ย ที่  
3/2562 ลงวันที่    
1 สิงหาคม 2562) 
 

ปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สาย
สี่แยกบุเขว้าศรีพัฒนา – สี่แยกซอย
ครูพันธ์บุเขว้า  โดยการร้ือปรับเกรด
ผิวทางเดิม พร้อมบดอัดแน่น  กว้าง
เฉลี่ ย 4.00 เมตร ยาว 915.00  
เม ตรคิ ด เป็ น พ้ื น ที่ ไ ม่น้ อ ยก ว่ า
3,660.00 ตร.ม พร้อมลงหินคลุก 
กว้ าง เฉ ลี่ ย  4 .0 0  เม ต ร  ย า ว
915.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
คิ ด เป็ น ป ริ ม า ต ร ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 
549.00  ลบ.ม.หรือคิดเป็นพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 3,660.00 ตร.ม.พร้อม
เกรดเกลี่ยบดอัดแน่นพร้อมวางท่อ
ค.ส.ล.จำนวน 3 จุด  จุดที่1 วางท่อ
ค.ส .ล . ลอดถนน  ขนาด Ø0.4 0 
เมตรจำนวน  9 ท่อน  จุดที่2 วาง
ท่อค.ส.ล.ลอดถนน ขนาดØ0.30 
เมตร จำนวน 6 ท่อน จุดที่3วางท่อ
ค.ส.ล.ลอดถนน ขนาดØ0.30 เมตร 
จำนวน 6 ท่อน  พร้อมป้ายโครงการ 
จำนวน  1 ป้าย  รายละเอีย ดตาม
แบบมาตรฐานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้อ งถิ่น จังหวัดนครราชสีมา 
เลขที่ ทถ.นม.01-106 

574,000 สายสี่แยก 
บุ เ ข ว้ า ศ รี
พัฒนา – 
สี่แยกซอยค รู
พันธ์บุเขว้า 

 

กองช่าง             
 
 

แบบ ผด. 02 



  6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
   6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับท่ี โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 โครงการปรับปรุงถนน
โดยลงหินคลุกบ้าน 
โคกเพชร  หมูที่ 8 
 
(กันเงินโครงการใน
ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี  2562) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกสาย
จากสุดลาดยางบริเวณอ่าง เก็บน้ ำ
ห้วยซันโพรง - บ้ านโคกเพชร-เขต
ติดต่อบ้านห้วยสมบูรณ์ ตำบลชีวึก 
โดยการปรับเกรดผิวทางเดิม พร้อม
บดอัดแน่น    กว้างเฉลี่ย   5.00 
เมตร ยาว 2,095เมตรคิดเป็นพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 10,475  ตร.ม พร้อม
ลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย  5.00 เมตร 
ยาว 2,095 เมตร หนา 0.15 เมตร 
คิ ด เป็ น ป ริ ม า ต ร ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 
1,571.25  ลบ.ม.หรือคิดเป็นพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 10,475  ตร.ม.พร้อม
เกรดเกลี่ยบดอัดแน่นพร้อมป้าย
โค ร ง ก า ร  จ ำ น ว น  1  ป้ า ย 
รายละเอียดตามแบบมาตรฐานของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น จังหวัด
นครราชสีมาเลขที่ ทถ.นม.01-106 
 
 
 
 

995,000 สายจากสุด
ลาดยาง
บริเวณอ่าง
เก็บน้ำห้วยซัน
โพรง - บ้าน
โคกเพชร-เขต
ติดต่อบ้าน
ห้วยสมบูรณ์ 
ตำบลชีวึก 

กองช่าง             
 
 

รวม 12 โครงการ  8,128,000               

แบบ ผด. 02 



6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
         6.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการขุดคลองใส้ไก่
รับ น้ ำ เข้ าส ระป ระป า 
บ้านหนองกก หมู่ที่ 5 
 
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 94/115) 
 

ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ท้อง
คลองกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร  ยาว1 ,000 
เมตร ลึกเฉลี่ย1.00 เมตร คิดเป็นปริมาตร
งานดินขุด ไม่น้อยกว่า 1,500  ลบ.ม. หรือ
คิดเป็นพ้ืนที่ปากคลองไม่น้อยกว่า 2 ,000 
ตร.ม. รายละเอียดตามแบบของ อบต. 
หนองหอย 
 

39,000 บ้านหนองกก  
หมู่ที่ 5 

 

กองช่าง             

2 โครงการขยายท่อเมนท์
ประปา บ้านห้วยน้อย  
ห มู่ ที่ 9  – เข ต ต ำบ ล
มะคา่ อำเภอโนนไทย 
 
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 94/115) 
 

ขุดวาง ต่อท่อ พีวีซี ท่อประปา ชั้น 8.5 เส้น
ผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 1,190.00 เมตร 
พร้อมต่อประตูน้ำ  ข้อต่อข้องอและอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง  พร้อมถมปรับเกลี่ยแต่งพร้อมป้าย
โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตาม
แบบของอบต.หนองหอย 
 

172,000 บ้านห้วยน้อย  
หมู่ที่9 – เขต
ตำ บ ล ม ะ ค่ า 
อำเภอ 
โนนไทย 

กองช่าง             

3 โครงการขยายท่อเมนท์
ป ร ะป า บ้ าน ท ำ น บ
พัฒนาใต้ ห มู่ที่  12 – 
บ้านนางชุน วันพังเทียม 
 
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 94/115) 
 

ขุดวาง ต่อท่อ พีวีซี  ท่อประปา  ชั้น 13.5  
เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว  ยาว 2,200.00 
เมตร พร้อมต่อประตูน้ำ  ข้อต่อข้องอและ
อื่น ๆที่ เกี่ยวข้อง  พร้อมถมปรับเกลี่ยแต่ง
พ ร้อม ป้ าย โครง การ  จ ำน วน  1  ป้ า ย  
รายละเอียดตามแบบของอบต.หนองหอย 
 

225,000 บ้ า น ท ำ น บ
พัฒนาใต้  
ห มู่ ที่ 1 2  – 
บ้ าน น างชุ น  
วันพังเทียม 

กองช่าง             

   

แบบ  ผด. 02 



6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
       6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการก่ อส ร้าง ราง
ระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านศรีพัฒนา  
หมู่ที่ 15 
 
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 93/115) 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้ าง ภาย ในราง 0 .50 เมตร ลึ ก
ภายในราง 0.50 เมตร หนา 0.125 เมตร 
ยาว 167.00 เมตร พร้อมฝาคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดกว้าง  0.75 เมตร ยาว 
167.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม
ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียด
ตามแบบมาตรฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมาเลขที่ ทถ.นม.
02-201 
 

383,000 บ้านศรีพัฒนา 
หมู่ที่15 

 

กองช่าง             

5 โครงการก่ อ ส ร้างท่ อ
ลอดเหลี่ ย มคอนก รีต
เส ริมเหล็กบ้านบุเขว้ า 
หมู่ที่ 6 
(กั น เงิ น โครงการจ่าย
ขาดเงินสะสม ประจำปี
งบ ป ระม าณ  2 5 6 0 
ตามมติที่ ป ระชุมสภ า
อบต.หนองหอย  สมัย
สามัญ สมัยที่2/2560 
ลงวันที่  18 กันย ายน 
2560) 
 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมค.ส.ล.ชนิด 2 ช่อง
ขนาด 2.40 เมตร x2.40 เมตร ความยาว 
7.00 เมตรทำมุม 0 องศากับแนว ตั้งฉาก
ตั้งฉากแนวทาง  พร้อมเทดาดคอนก รีต
ขนาด ข้างท่อลอดเหลี่ยม สันคอนกรีตกว้าง 
4.00 เมตร ยาวรวม 2 ด้าน 8.00 เมตร 
สูง 2.30 เมตรฐานกว้าง   9.40 เมตร  
พร้อมงานทิ้งหินใหญ่ กว้าง 3.00 เมตร 
ย าว  15 .00 เมตร หน า 0 .25 เมต ร  
พ ร้อ มป้ าย โค รงก าร จำน ว น  1  ป้ า ย 
รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต. 
หนองหอย 

 

319,000 บ้านบุเขว้า 
หมู่ที่ 6 

 

กองช่าง             

 

แบบ  ผด. 02 



  6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
       6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการวางท่อระบาย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ ก
บ้ านท ำน บพั ฒ นาใต้             
หมู่ที่ 12 
(กันเงินโครงการจ่ายขาด
เงิ น ส ะ ส ม ป ระ จำปี
งบประมาณ 2560 ตาม
มติที่ ประชุมสภาอบต .
หนองหอย ส มัยสามัญ 
สมัยที่2/2560 ลงวันที่ 
18 กันยายน 2560) 

ตัดร้ือถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมขนาดกว้าง 
1.20 เมตร ยาว 68.00 เมตร คิดเป็นพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 81.60 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดø 0.80 
เมตร จำนวน 61 ท่อนพร้อมบ่อพักขนาด 
1.20 x 1.20 x1.20 ห น า  0.10 เม ต ร  
พร้อมฝา จำนวนไม่น้อยกว่า 7 จุดพร้อมเท
คอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อขนาดกว้าง 1.20 
เมตร ยาว 60.80 เมตร หนา 0.15 เมตร คิด
เป็นปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 10.94 ลบ.
ม .พ ร้อ ม ป้ ายโค รงก ารจำน วน  1 ป้า ย 
รายละเอียดตามแบบของอบต.หนองหอย 

199,000 บ้ า น ท ำ น บ
พั ฒ น า ใ ต้             
หมู่ที่ 12 
 

กองช่าง             

7 โครงการก่อสร้างฝายน้ำ
ล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองนกกระเรียน 
หมู่ที่ 11 
 
(กั น เงิ น โครงการจ่าย
ขาดเงินสะสม ประจำปี
งบ ป ระม าณ  2 5 6 0 
ตามมติที่ ป ระชุมสภ า
อบต.หนองหอย  สมัย
สามัญ สมัยที่2/2560 
ลงวันที่  18 กันย ายน 
2560) 
 

ขนาด สันฝาย กว้าง  4 .0 0  เมต ร  ยาว 
26.00 เมตร  สูง 2.00  เมตร พร้อมดาด
คอนกรีต รวมพื้นท่ี 344 ตารางเมตร หนา 
0.12 เมตร คิดเป็นปริมาตรคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 41.28  ลบ.ม. พร้อมเทคอนกรีตอาคาร
สลายพลังน้ำ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 18.00 
เมตร   หนา 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาต ร
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 10.80 ลบ.ม. พร้อม เท
คอ นกรีตค าน GB1 ,GB2 ,GB3 ,GB4 , รวม 
38.92 ลบ.ม.  พร้อมท้ิงหินใหญ่ คิดเป็นพื้นท่ี 
126.00 ตารางเมตร หนา 0.25 เมตร พร้อม
งานเรียงหินยาแนว คิดเป็นพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
70.00 ตารางเมตรพร้อมป้ายโครงการจำนวน 
1 ป้าย รายละเอียดตามแบบของอบต. 
หนองหอย       

467,000 บ้านหนอง 
นกกระเรียน  
หมู่ที่ 11 

กองช่าง             

แบบ  ผด. 02 



  6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
       6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 โครงการก่อสร้างฝายน้ำ
ล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านทำนบพัฒนาใต้  
หมู่ที่ 12 
 
(กั น เงิ น โครงการจ่าย
ขาดเงินสะสม ประจำปี
งบ ป ระม าณ  2 5 6 0 
ตามมติที่ ป ระชุมสภ า
อบต.หนองหอย  สมัย
สามัญ สมัยที่2/2560 
ลงวันที่  18 กันย ายน 
2560) 
 

ขนาดสันฝายค.ส.ล.  กว้าง  5.00 เมตร  
ยาว 8.00 เมตร หนา 0.20 เมตร  พร้อม
เสาค .ส.ล.ขนาด 0.25x0.30 เมตร สู ง 
3.50 เมตร จำนวน 10 ต้นคาน ค.ส.ล. 
ขนาด  0.20x0.30 เมตร ยาว 5.00 
เมตร จำนวน  6 คาน   พร้อมผนั งหนา 
0.25 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 139.20 
ตร.ม. คิดเป็นปริมาตรคอนกรีตรวมไม่น้อย
กว่า 47.23  ลบ.ม. พร้อมงานดินถมไม่
น้อยกว่า 112 ลบ .ม. พร้อมลงหินคลุ ก 
เสริมผิวทาง พร้อมป้ายโครงการจำนวน1 
ป้าย รายละเอียดตามแบบของอบต.หนอง
หอย 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

299,000 บ้ า น ท ำ น บ
พัฒนาใต้  
หมู่ที่ 12 

 

กองช่าง             

รวม 8 โครงการ  2,103,000               
 

แบบ  ผด. 02 



   7.  ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
       7.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โค ร ง ก า ร แ ห่ เ ที ย น
เข้าพรรษา  
 
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 100/115) 
 
 

1.ตกแต่งขบวนรถเทียน/จัดขบวนแห่เทียน 
2.แห่เทียน ร่วมกับส่วน ราชการในพ้ืนที่
อำแภอพระทองคำ 
3.ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เป็นคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงาน
ส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และ
ประชาชน จำนวน 100 คน 

70,000 ที่ว่าการ
อำเภอ 

พระทองคำ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2 โครงการฝึกซ้อมและส่ง
ตัวนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่ ง ขั น กี ฬ าท้ อ งถิ่ น
สัมพันธ์  
 
(ข้อบัญญัติฯ 
หน้า 99/115) 
 

1.ฝึกซ้อมนักกีฬาที่จะร่วมแข่งขัน 
2.ส่งนักกีฬาเข้าร่วมทำการแข่งขันกีฬาใน
ระดับอำเภอ 
3.ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เป็นคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงาน
ส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน 
จำนวน 112 คน 
 

80,000 1.ฝึกซ้อม
นักกีฬา ณ 
อบต. 
หนองหอย 
2.ร่วมแข่งขัน
กีฬา ณ ที่ว่า
การอำเภอ
พระทองคำ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

3 โครงการแข่ งขัน สวด
ม น ต์ ห มู่ ท ำ น อ ง
สรภัญญะ 
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 100/115) 

จัดกิจกรรมการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนอง
สรภัญญะให้แก่เด็กนักเรียนและเยาวชนใน
ตำบลหนองหอย 

20,000 วัดบ้าน 
หนองหอย 

กอง
การศึกษาฯ 

            

4 โค ร ง ก า ร บ ร ร พ ช า
สามเณรภาคฤดูร้อน 
 
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 100/115) 

1.จัดบรรพชาสามเณรและศีลจาริณีภาคฤดู
ร้อนให้เด็ก เยาวชน 
2.ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เป็นเด็ก เยาวชน จำนวน 70 คน 
 

20,000 วัดบ้าน       
หนองหอย 

กอง
การศึกษาฯ 

            

แบบ  ผด. 02 



   7.  ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
       7.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการแข่ ง ขันกีฬ า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 99/115) 

1.จัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวน 3 แห่ง 
2.ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เป็นเด็ก เยาวชน และประชาชน จำนวน 
170 คน 
 

20,000 อบต. 
หนองหอย 

กอง
การศึกษาฯ 

            

รวม 5 โครงการ  210,000               
 

แบบ  ผด. 02 



   8.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
        8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการฝึกอบรมและ
ศึก ษ าดู ง าน เ พ่ื อ เ พ่ิ ม
ศักยภาพการบริหารงาน
ข อ ง ค ณ ะ ผู้ บ ริ ห า ร 
สมาชิก อบต. พนักงาน
ส่ ว น ต ำ บ ล 
ลู ก จ้ างป ระ จ ำ แ ล ะ
พนักงานจ้าง  
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 15/115) 

1.อบรมให้ความรู้เก่ียวกับบทบาท อำนาจ
หน้าท่ี แนวทางการบริหาร การปฏิบัติงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานในการพัฒนา
ท้องถ่ิน  ให้แก่บุค ลากรท้องถ่ินของ อบต . 
ได้ แ ก่  น าย ก อ บ ต . รอ งน าย ก อ บ ต .  
เลขานุการนายก อบต. สมาชิกสภา พนักงาน
ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ของ อบต. จำนวน 70 คน 
2. ศึกษาดูงานศูนย์กสิกรรมท่ามะขามและ
แหล่งเรียนรู้วิถี ชุมชนพอเพี ยง อ.เมื อง จ . 
กาญจนบุรี/เครือข่ายป่าครอบครัว ต.ลุ่มสุ่ม อ.
ไทรโยค /การจัดการขยะ จ.กาญจนบุรี/ศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จ.กาญจนบุรี 

300,000 1.จัดอบรม ณ 
อบต.             
หนองหอย 
2.ศึกษาดูงาน
จังหวัด
กาญจนบุรี 

สำนักปลัด 
 

            

2 โครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม บุคลากรของ 
อบต.หนองหอย  
(ข้อบัญญัติฯ 
หน้า 15/115) 

ฝึกอบรมผู้นำโดยใช้หลักธรรมพระพุทธศาสนา 
/อบรมคุณธรรมสำหรับบุคลากร ฝึกจิตเจริญ
ปัญญา  พัฒนาคุณภาพชีวิต ของนายก อบต. 
รองนายก อ บต. เลขานุการนายก อบต .  
สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ 
และพนักงานจ้างของ อบต.จำนวน 70 คน 

20,000 อำเภอ 
ปากช่อง
จังหวัด

นครราชสีมา 

สำนักปลัด             

3 โครงการปกป้องสถาบัน
สำคัญของชาติ  
 
(ข้อบัญญัติฯ 
หน้า 14/115) 
 

ดำเนินการในการจัด กิจกรรมและโครงการ
ปกป้อ งสถาบันสำคัญของชาติโด ยเฉพาะ
สถาบันพระมหากษัตริย์ ซ่ึงเป็นสถาบันของ
ชาติอันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและ
ความสามัคคี ของคนในชาติ  (ตามหนังสือ
กระ ท รวงม หา ด ไท ย ด่ วน ท่ี สุ ด  ท่ี  ม ท 
0310.4/ว2128 ลว. 31 ก.ค.2557) 
 

50,000 อบต. 
หนองหอย 

สำนักปลัด             

แบบ  ผด. 02 



   8.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
        8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โค ร ง ก า ร อ บ รม เชิ ง
ปฏิบั ติ ก ารการมี ส่ วน
ร่ ว ม ใ น ก า ร จั ด ท ำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 34/115) 

จัดอบ รม ให้ คว าม รู้แก่ คณะก รรมก าร
สนับสนุนการจัดทำแผน คณะกรรมการ
พั ฒ น า  ค ณ ะก ร รม ก าร ติ ด ต าม แ ล ะ
ประเมินผลแผน และประชาชนตำบลหนอง
หอย จำนวน 15 หมู่บ้าน 

50,000 อบต. 
หนองหอย 

สำนักปลัด             

5 โครงก ารรณรงค์ ก าร
จัดเก็บภาษี  
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 40/115) 

ดำเนินการโครงการรณรงค์การจัดเก็บภาษี 
เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าป้าย  ค่าวัสดุ
และค่ าใช้ จ่ายอื่ น ๆ ฯลฯที่ เข้ าราย จ่าย
ประเภทนี้ 

10,000 พ้ืนที่ตำบล
หนองหอย 
15 หมู่บ้าน 

กองคลัง             

6 โค ร งก าร อ บ รม แ ล ะ
จัดทำทะเบี ยนแผนที่
ภ า ษี แ ล ะ ท รัพ ย์ สิ น           
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 41/115) 
 

ดำเนิน โครงการจัดท ำแผนที่ ภ าษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 1 เช่น ค่าใช้จ่าย
ในก ารเต รีย มการจัดทำแผ นที่ แ ม่บ ท 
ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การดำเนินง านค่ าใช้จ่าย ในการคัดลอก
ข้อ มูลจากสำนัก งานที่ ดิ น  ค่ าจ้างเหมา
บุคคลภายนอกสำหรับปฏิบัติงานด้านแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

150,000 อบต.             
หนองหอย 

กองคลัง             

7 โค ร งก า รเ ส ริม ส ร้า ง
ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ
ประชาธิปไตยและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 16/115) 

1.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
2.ผู้ เข้ า ร่วมโครงก ารเป็ น ข้ าราชก าร 
พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.
และประชาชนตำบลหนองหอย จำนวน  
80  คน 
 

20,000 อบต. 
หนองหอย 

สำนักปลัด             

แบบ  ผด. 02 



    8.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
         8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 โครงการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น  
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 14/115) 

ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภาฯ 
ก รณี แ ท น ต ำ แ ห น่ ง ว่ า ง  แ ล ะ ก ร ณี
คณะกรรมการการเลือกตั้ งสั่ งใ ห้ มีก าร
เลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่นๆ) อีกทั้งให้ความ
ร่วมมือในการประชาสัมพันธ์  การรณรงค์
หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้
ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วม
ท า ง ก า ร เ มื อ ง ใ น ก า ร เลื อ ก ตั้ ง ส ภ า
ผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ 
ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ งพิมพ์ ค่ า
หนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่า
เช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหาร
ว่างและเคร่ืองดื่ ม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ 
ค่ าป้ ายป ระชาสั มพั น ธ์  ค่ าตอ บแ ท น
คณะกรรมการ ค่ าใ ช้ จ่ าย อื่ นที่ จำ เป็ น
สำหรับการจัดทำโครงการ 
 
 

300,000 พ้ืนที่ตำบล
หนองหอย 
15 หมู่บ้าน 

สำนักปลัด             

 

แบบ  ผด. 02 



   8.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
        8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง งาน
สารบรรณสำหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน 
ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองหอย 
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 16/115) 
 

1.จัดอบรมเชิ งปฏิบั ติ ก ารภาคทฤษฏี     
(การบรรยายเกี่ ยวกับระเบี ยบง านสาร
บรรณ) ภาคปฏิบัติ (ฝึกปฏิบัติ การจัดทำ
หนังสือราชการแต่ละประเภท) 
2.ผู้ เ ข้ า ร่วม โค รงก าร ป ระก อบ ด้ ว ย          
คณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง 
ประจำ และพนักงานจ้าง จำนวน 34คน 

20,000 อบต. 
หนองหอย 

สำนักปลัด             

รวม 9 โครงการ  920,000               
 
 

แบบ  ผด. 02 



    8.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
         8.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดทำป้ายบอก
เขตตำบลหนองหอย 
 
(กันเงินโครงการใน
ข้อบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี  
2562) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทำป้ายเหล็กบอกเขตตำบล ขนาด กว้าง 
1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร เสาเหล็ ก
ขนาด Ø 3 นิ้ว สูง 3.00 เมตร  จำนวน 7 
ป้าย พร้อมติดตั้ ง จุดที่1 เขตติดต่ อบ้าน
ทำนบพัฒนาใต้ กับบ้านตะเคียนงาม ตำบล
ทัพร้ัง จุดที่2เขตติดต่อบ้านทำนบพัฒนา 
กับเขตบ้ านสามหลักพัฒนา จุดที่ 3 เขต
ติดต่อบ้านหนองกก กับบ้านสายออ ตำบล
สายออ จุดที่ 4เขตติดต่อบ้านบุเขว้า กับ
บ้านมาบค่ าย  ตำบลทัพ ร้ัง จุดที่ 5 เขต
ติดต่อบ้านหนองนกกะเรียน กับบ้านทับ
มะขาม ตำบลบ้านปรางค์ จุดที่6 เขตติดต่อ
บ้านถนนหักกับบ้านสระตอง ตำบลสายออ 
จุดที่ 7 เขตติดต่อบ้านโค้งสำโรง กับบ้าน
หนองโพธิ์ ตำบลชีวึกรายละเอียดตามแบบ
แปลนของ อบต.หนองหอย 
 

99,500 พ้ืนที่ตำบล
หนองหอย 
15 หมู่บ้าน 

กองช่าง             

รวม 1 โครงการ  99,500               

แบบ  ผด. 02 



   9.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
       9.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสำคัญ  
 
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 46/115) 
 

1.จัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 
2.จัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 
3.จัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงวันหยุด
ยาว 
 

30,000 หน้าที่ทำการ
อบต. 

หนองหอย
และตู้ยาม

บ้าน 
ทำนบพัฒนา 

สำนักปลัด             

รวม 1 โครงการ  30,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผด. 02 



    10.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          10.1 แผนงานการเกษตร 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการส่ ง เส ริมการ
ปลูกหญ้าแฝกตามแนว
พระราชดำริฯ  
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 107/115) 

ดำเนินการจัดหาพันธุ์ กล้าหญ้ าแฝกเพ่ือ
ปลูกในพ้ืนที่ตำบลหนองหอยเนื่องในวัน
สำคัญต่าง ๆ 
 

20,000 อ่างเก็บน้ำ
ห้วยซันโพรง 

หมู่ที่ 1 

สำนักปลัด             

2 โค ร ง ก า ร อ นุ รั ก ษ์
พั น ธุ ก ร ร ม พื ช อั น
เนื่องมาจากพระราชดำริ  
ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ
รัตนราชสุดาฯ  สย าม
บรมราชกุมารี(อพ.สธ.) 
 
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 108/115) 

1.จัดทำขอบเขตพ้ืนที่ปกปักทรัพยากร 
2.สำรวจข้ อมูลภู มิปัญญาท้องถิ่น  และ
วัฒนธรรมต่างๆ 
3.สำรวจ ทำรหัสพิกัดของทรัพยากรทาง
ชีวภาพและกายภาพ 
4.สำรวจเก็บรวบรวมตั วอย่างท รัพยากร
ทางชีวภาพและกายภาพและทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
5.สำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรชีวภาพเพ่ือ
เป็นตั ว อย่ างแห้ งตั ว อย่ างดองรวมถึ ง
ตัวอย่างกายภาพเพ่ือเป็นตัวอย่างการศึกษา 
6.ปลูกรักษาต้นพันธุกรรมในแปลงปลูก 
7.คัดเลือก เก็บรักษาพันธุกรรมพืช 
8.จัดตั้งศูนย์เ รียนรู้ อนุรักษ์ พัฒนาและใช้
ประโยชน์ 
9.จัดทำฐานข้อมูลระบบดิจิทัลและพัฒนา
โป รแ ก รม ส ำ ห รับ ระ บ บ ศู น ย์ ข้ อ มู ล
ทรัพยากร 
10.จัดประชุมคณะทำงานดำเนินการ
กิจกรรมด้านต่างๆ 

150,000 พ้ืนที่ตำบล
หนองหอย         
15 หมู่บ้าน 

สำนักปลัด             

    

แบบ  ผด. 02 

แบบ  ผด. 02 



10.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          10.1 แผนงานการเกษตร 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการปลูกป่ าเฉลิ ม
พระเกียรติฯ 
 
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 106/115) 

ดำเนินการจัดหาต้นไม้ชนิดต่างๆเพ่ือปลูก
ใน พ้ืนที่ ตำบลหนองหอย เพ่ือ เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 /สมเด็จ
พระนางเจ้าสุทธิดาฯพระบรมราชินี และ
ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ้ า สิ ริ กิ ติ์  
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวงและเนื่องในโอกาสสำคัญ 

20,000 อ่างเก็บน้ำ
ห้วยซันโพรง 

หมู่ที่ 1 

สำนักปลัด             

รวม 3 โครงการ  190,000               
 
   10.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         10.2 แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงก ารรณรงค์ ก าร         
คัดแยกขยะในครัวเรือน  
 
(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 73/115) 

1.จัดอบรมให้ความรู้เ ร่ืองคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน 
2.สาธิตการคัดแยกขยะในครัวเรือน 
3.ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นประชาชนตำบล
หนองหอย 

30,000 อบต. 
หนองหอย          

สำนักปลัด             

2 โครงการอบรมเยาวชน
สัมพันธ์ เพ่ืออนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม(ข้อบัญญัติฯ  
หน้า 76/115) 

1.อบรมให้ความรู้กับเยาวชนโรงเรียนใน
พ้ืนที่ตำบลหนองหอยจำนวน 7 แห่ง 
2.ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นประชาชนตำบล
หนองหอยจำนวน 60 คน 
 

20,000 อบต. 
หนองหอย          

สำนักปลัด             

รวม 2 โครงการ  50,000               



บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับทีไ่ม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิน่ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย  อำเภอพระทองคำ  จังหวัดนครราชสีมา 
1. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี 
 

ครุภัณฑ์ 
 

รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบ 

ประมาณ
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดซื้อเคร่ืองมัลติมี เดี ย
โป ร เจ ค เต อ ร์ ระ ดั บ 
XGA ข น า ด  3 ,5 0 0 
ANSL  Lumens 
 
(ข้อบัญญัติฯ 
หน้า 30/115) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500  
ANSL Lumens จำนวน 1 เคร่ือง   
- โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ ๑ สำนักงานประมาณ เดือน
ธันวาคม 2561  ดังนี้ 
1) เป็นเคร่ืองฉายภาพเลนส์เดียว สามารถ
ต่อกับอุปกรณ์เพ่ือฉายภาพจาก
คอมพิวเตอร์และวิดีโอ 
2) ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP 
3) ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความ
ละเอียดของภาพที่ True 
4) ขนาดที่กำหนด เป็นขนาดค่าความส่อง
สว่างขั้นต่ำ 
 

33,700 ห้อง 
ประชุม อบต. 
หนองหอย 

สำนักปลัด             

รวม 1  33,700               

แบบ  ผด. 02/1 



 
 
 

 
 

 


