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ค าน า 

 

  ด้วยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองขาม ให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลที่
ระเบียบ กฎหมายได้บัญญัติไว้เพื่อบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขแก่ประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม จึงได้
จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ.2548 ข้อ 26 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.2๕๖๑ ข้อ 
27  
 

  แผนการด าเนินงาน เป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการจริงทั้งหมด
ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้ทราบถึงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนา
ในพื้นที่ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565    
เพื่อให้การด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม 
เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ.2548 ข้อ 26 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.25๖๑ ข้อ 27 
 

  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม มีความตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติงานพัฒนาท้องถ่ินให้
ส าเร็จ  ตามที่ได้แถลงนโยบายต่อประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม ให้อยู่ดีมีสุข โดยใช้
งบประมาณทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าที่สุด เพื่อแก้ไขปัญหาของท้องถ่ิน 
รายละเอียดปรากฏตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ฉบับนี ้
 
        องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
สารบัญ 

 
หน้า 

ส่วนท่ี 1 บทน า    
  องค์ประกอบ ประกอบด้วย 
   - บทน า                       1 
   - วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน            1 
   - ข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน            2 
   - ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน             3 
ส่วนท่ี 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม  
  องค์ประกอบ ประกอบด้วย 
   - บัญชีสรุปจ านวนโครงการพฒันาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ                     4
     (แบบ ผด.01)     
   - บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ                  ๖ 
                                 (แบบ ผด.02) 

- บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน          33 
     (แบบ ผด.02/1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

 

ส่วนท่ี 1 
บทน า 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



 
 
 
 

ส่วนที่ 1   
บทน า 

 
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน      

พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ 26 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ตามหมวด 5 ข้อ 26 การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตาม
ระเบียบนี้ โดยมีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินรวบรวม
แผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณารา่งแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถ่ินประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบ โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และข้อ 27 
แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ
กลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน           
ในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถ่ิน  

 

ภายใต้กฎหมายดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ข้ึน เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประจ าปีงบประมาณนั้น และใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขามให้มีความชัดเจน 
ในการปฏิบัติมากข้ึนมีการประสานบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของ
แผนงาน โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิน้ปีงบประมาณมีความสะดวกมากข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 1. เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประจ าปงีบประมาณ  
 2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองขามให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 
 3. เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ 
ของแผนงาน โครงการในแผนการด าเนินงาน จะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวก
มากขึ้น 
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ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด 5 การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 26 การจัดท าแผน    
การด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการ   
ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถ่ินประกาศ
เป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนั บแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้
ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.25๖๑ ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือ
ได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้อง
ด าเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมาณนัน้ 
 การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถ่ิน” 
 

 การจัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม 
 ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้จัดท าแผนการด าเนินงานแล้วหากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยราชการ ส่วนกลาง   
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมาณนั้น 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่มีการจัดตั้ง
งบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดท าเป็นแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1,2,3,4,...) 
 ร่างแผนการด าเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน คือ 

ส่วนที ่1  บทน า 
 ส่วนที ่2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
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จากขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ ดังน้ี 
 

 
 
คณะกรรมการสนับสนุน     
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
คณะกรรมการสนับสนุน     
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
คณะกรรมการสนับสนุน     
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น     
 

 
 
 
        ผู้บริหารท้องถิ่น     
 

 
    

 
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 
ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

1. ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 
2. ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณในแตล่ะปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 
3. ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล เมือ่สิ้นปีมคีวามสะดวก รวดเร็วมากยิง่ข้ึน 

                4. ใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไป
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 
 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานอื่น 
รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
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ส่วนท่ี 2 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม 

 
ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน 

จ านวนโครงการ 
ท่ีด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 ท้ังหมด ท้ังหมด 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.1 แผนงานเคหะและหมู่บ้าน 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
 

รวม 0 0 0 0  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
    2.1 แผนงานงบกลาง 
    2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
    2.3 แผนงานสาธารณสุข 
    2.4 แผนงานการศึกษา 
    2.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
    2.6 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
    2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของหมูบ่้าน 

 
5 
3 
9 

๑4 
๑๒ 
๓ 
4 

 
7.04 
๔.22 

12.67 
๑9.71 
๑6.90 
4.22 
5.63 

 
๑0,986,000 

๒1๐,000 
750,000 

๓,๕64,287 
๕15,000 
80,000 

350,000 

 
60.54 
๑.15 
4.๑3 

๑9.64 
2.83 
0.44 
1.92 

 
กองสวัสดิการฯ/ส านักปลัดฯ 

กองสวัสดิการฯ 
กองการศึกษา 

 

กองการศึกษา 

ส านักปลัดองค์การ
บรหิารส่วนต าบล 

 

กองสวัสดิการฯ/ส านักปลัดฯ 

รวม ๕0 70.40 ๑6,455,287 90.70  
 
 

แบบ ผด.01 
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม 
 

ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน 

จ านวนโครงการ 
ท่ีด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

 ท้ังหมด ท้ังหมด 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
บ้านเมืองท่ีดี 
    3.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 
    3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของหมูบ่้าน 

 
 

10 
1 
๑ 

 
 

14.08 
1.40 
๑.40 

 
 

493,000 
1๐0,000 
๒0,000 

 
 

๒.71 
๐.55 
๐.11 

 
 

ส านักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล,กองคลัง 

กองคลงั 
 

รวม 12 16.90 613,000 ๓.37  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ     
    4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของหมูบ่้าน 
    ๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
1 
1 

 
1.40 
1.40 

 
50,000 

648,000 

 
0.27 
3.57 

 
กองสวัสดิการฯ 
ส านักปลัด อบต. 

รวม 2 2.80 698,000 3.84  
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 
    5.1 แผนงานการเกษตร 
    5.2 แผนงานเคหะและหมู่บ้าน 

 
 

5 
๒ 

 
 

7.04 
๒.81 

 
 

25๐,000 
130,000 

 
 

1.37 
0.71 

 
 
 

กองสาธารณสุขฯ/กองสวัสดกิารฯ/ 
ส านักปลัดฯ 

 

กองสาธารณสุขฯ/กองสวัสดิการฯ 

รวม 7 9.90 ๓8๐,000 2.09  
รวมท้ังสิ้น 71 100 18,146,๒87 100  

แบบ ผด.01 
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.1 แผนงานเคหะและหมู่บ้าน 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

รวม 0 โครงการ  0               
ยุทธศาสตร์ที่ 1 รวมทั้งสิ้น 0 โครงการ 0               

 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
    ๒.1 แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

7,954,800 หมู่บ้านในเขต
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

2 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชพี
คนพิการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพคนพิการ 

๒,923,200 หมู่บ้านในเขต
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

แบบ ผด.02 



3 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผูป้่วยเอดส์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

๔8,๐00 หมู่บ้านในเขต
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
    ๒.1 แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 โครงการส่งเสริมกิจการจราจร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ
การจัดการจราจร แก้ไข
ปัญหาเก่ียวกับการจราจร 

30,000 องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม 

ส านักปลัด 
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบล 

            

5 โครงการส่งเสริมการสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการหมู่บ้าน
องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองขาม 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนสวัสดิการหมู่บ้าน
องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองขาม 

30,000 องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

รวม 5 โครงการ  10,986,000               

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
    ๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

๑ โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ส าหรับคนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมอาชีพส าหรับคน
พิการและผู้ด้อยโอกาส 

5๐,๐๐๐ องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

๒ โครงการวันผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินโครงการ 
วันผู้สูงอายุ 

8๐,๐๐๐ องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

  ๓ โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินโครงการ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 

๘๐,๐๐๐ องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

รวม 3 โครงการ  210,000               

 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
    ๒.๓ แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

๑ โครงการการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินโครงการ 
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ฝุน่ละออง 
ขนาดเล็ก PM 2.5 

1๐,๐๐๐ หมู่บ้านในเขต
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม 

ส านักปลัด
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบล 

            

2 โครงการควบคุมโรค เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินโครงการ
ควบคุมโรค โดยการ 
เฝ้าระวังและควบคุมโรค
ระบาดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

10๐,๐๐๐ หมู่บ้านในเขต
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม 

ส านักปลัด
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบล 

            

3 โครงการควบคุมและป้องกัน 
โรคไข้เลือดออก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินโครงการ
ควบคุมและป้องกัน 
โรคไข้เลือดออก 

๕๐,๐๐๐ หมู่บ้านในเขต
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม 

ส านักปลัด
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบล 

            

4 โครงการควบคุมและป้องกัน 
โรคเอดส์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินโครงการ
ควบคุมและป้องกัน 
โรคเอดส์ 

๒๐,๐๐๐ องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม 

ส านักปลัด
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบล 

            

แบบ ผด.02 



- 10 - 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม 
 

๒. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
    ๒.๓ แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

๕ โครงการหมู่บ้านน่าอยู่ หน้า
บ้านน่ามอง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินโครงการ
หมู่บ้านน่าอยู่ หน้าบ้าน 
น่ามอง 

5๐,๐๐๐ หมู่บ้านในเขต
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบลต าบล 
คอนสวรรค์ 

ส านักปลัด
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบล 

            

6 โครงการป้องกันและควบคุม 
โรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า  
ตามพระปณิธานสมเด็จ 
พระเจ้าน้องนางเธอ  
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง 
ควัฒน วรขัตติยราชนารี 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินโครงการ
ป้องกันและควบคุมโรค 
พิษสุนัขบ้า  
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราช
นารี 

๒๐,๐๐๐ หมู่บ้านในเขต
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบลต าบล 
คอนสวรรค์ 

ส านักปลัด
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบล 

            

แบบ ผด.02 



- 11 - 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม 
 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
    ๒.๓ แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 โครงการอาหารปลอดภัย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินโครงการ
อาหารปลอดภัย 

๒๐,๐๐๐ องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม 

ส านักปลัด
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบล 

            

8 โครงการสนับสนุนเงินสมทบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น 
หรือพื้นที่ 

๑๐๐,๐๐๐ องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม 

ส านักปลัด
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบล 

            

9 โครงการอุดหนุนอาสาสมัคร 
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านตามแนวทาง 
โครงการพระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข 

38๐,๐๐๐ องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม 

ส านักปลัด
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบล 

            

รวม 9 โครงการ  750,000               

 
 

แบบ ผด.02 



- 12 - 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม 

 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
    ๒.๔ แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

๑ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
การบริหารสถานศึกษา  
(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน – 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองขาม) 

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรม
วิชาการ กิจกรรม 
ทัศนศึกษา กิจกรรม
คุณธรรมจริยธรรม 
  

๑5,0๕๐ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม 

กอง
การศึกษา  

            

๒ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
การบริหารสถานศึกษา  
(ค่าเครื่องแบบนักเรียน –  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองขาม) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ
นักเรียนของเด็กนักเรียน 
อายุ ๓ – ๕ ปี 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองขาม  

๑0,5๐๐ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม 

กอง
การศึกษา  

            

๓ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
การบริหารสถานศึกษา  
(ค่าจัดการเรียนการสอน –  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองขาม) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียน
การสอนของเด็กนักเรียน 
อายุ ๒ – ๕ ปี 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองขาม 

93,5๐๐ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม 

กอง
การศึกษา  

            

แบบ ผด.02 



- 13 - 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
    ๒.๔ แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

๔ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
การบริหารสถานศึกษา  
(ค่าหนังสือเรียน – ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองขาม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือ 
เรียนส าหรับเด็กปฐมวัย 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองขาม  

๗,0๐๐ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม 

กอง
การศึกษา  

            

๕ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
การบริหารสถานศึกษา  
(ค่าอุปกรณ์การเรียน –  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองขาม) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ 
หนังสือส าหรับเด็ก  
อายุ ๓ – ๕ ปี 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองขาม  

๗,0๐๐ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม 

กอง
การศึกษา  

            

๖ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
การบริหารสถานศึกษา  
(อาหารกลางวัน – ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองขาม 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหา 
อาหารกลางวัน 
ส าหรับเด็กปฐมวัย 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองขาม 
จ านวน 55 คน  

282,๙75 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม 

กอง
การศึกษา  

            

แบบ ผด.02 



- 14 - 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม 
 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
    ๒.๔ แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

๗ ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ 
อาหารเสริม (นม)  
ส าหรับเด็กศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองขาม  
และส าหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนในเขตต าบลหนอง
ขาม 
 

๙77,262 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม/ 
โรงเรียนเขต

ต าบลหนองขาม 
 

กอง
การศึกษา  

            

๘ โครงการทัศนศึกษา 
แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา  
“วันวิทยาศาสตร์” 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้กับโรงเรียนบ้านฝาย 
 

๑๐๐,๐๐๐ โรงเรียนเขต
ต าบลหนองขาม 

 
 

กอง
การศึกษา  

            

 
 
 
 

แบบ ผด.02 



- 15 - 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม 
 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
    ๒.๔ แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

๙ โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันนักเรียนโรงเรียน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
อาหารกลางวันโรงเรียน 
 

๑,911,๐๐๐ โรงเรียนเขต
ต าบลหนองขาม 

 

กอง
การศึกษา  

            

๑๐ โครงการอุดหนุนสมาคมครู
อ าเภอคอนสวรรค์ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้กับสมาคมครูอ าเภอ 
คอนสวรรค์ เพื่อด าเนิน
โครงการมหกรรมวิชาการ 
นักเรียนอ าเภอคอนสวรรค์ 
 

๒๐,๐๐๐ สมาคมครู
อ าเภอ 

คอนสวรรค์ 

กอง
การศึกษา  

            

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



- 16 - 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
    ๒.๔ แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

๑๑ โครงการเครือข่ายสร้างสรรค์ 
สภาเด็กและเยาวชน 
รักษ์สิง่แวดล้อม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินโครงการ
เครือข่ายสร้างสรรค์ 
สภาเด็กและเยาวชน 
รักษ์สิง่แวดล้อม 

8๐,๐๐๐ องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม 

กอง
การศึกษา  

            

๑2 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานศึกษา ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองขาม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินโครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้และ 
ทัศนศึกษานอกสถานศึกษา  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองขาม 

๕๐,๐๐๐ นอกเขตพื้นที่
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม 

กอง
การศึกษา  

            

๑3 โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินโครงการ 
เยี่ยมบ้านเด็ก ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองขาม 

5,๐๐๐ บ้านเด็กเล็ก 
ในสังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม 

กอง
การศึกษา  

            

แบบ ผด.02 



- 17 - 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม 
 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
    ๒.๔ แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

๑4 โครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินโครงการ 
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

๕,๐๐๐ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม 

กอง
การศึกษา  

            

รวม 14 โครงการ  3,564,287               

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
- 18 - 

 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม 

 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
    ๒.๕ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลกั 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

๑ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินโครงการ 
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
กิจกรรมการแสดงต่างๆ 

5๐,๐๐๐ องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม 

กอง
การศึกษา  

            

๒ โครงการพาลูกจูงหลาน 
สู่ลานแห่งบุญ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินโครงการ 
พาลูกจูงหลานสู่ลาน 
แห่งบุญ พาเด็กท าบุญ 
บ าเพ็ญประโยชน์ในวัด 

๕,๐๐๐ วัดในเขต 
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม 

กอง
การศึกษา  

            

๓ โครงการหนูน้อยบอกรกัแม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินโครงการ 
หนูน้อยบอกรักแม่ 
กิจกรรมส่งเสริมความรัก
ความอบอุ่นในสถาบัน
ครอบครัว 

5,๐๐๐ องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม 

กอง
การศึกษา  

            

 

แบบ ผด.02 



- 19 - 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม 
 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
    ๒.๕ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

๔ โครงการงานประเพณีของดี
คอนสวรรค์ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้กับอ าเภอคอนสวรรค์ 
เพื่อด าเนินโครงการ
ประเพณีของดีคอนสวรรค์ 

๕๐,๐๐๐ อ าเภอ 
คอนสวรรค์ 

กอง
การศึกษา  

            

๕ โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
หมู่บ้านสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินโครงการ
แข่งขันกีฬาหมู่บ้านสัมพันธ์
ต้านยาเสพติด 

1๐๐,๐๐๐ สนามกีฬา กอง
การศึกษา  

            

๖ โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินโครงการ
จัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์ของ อปท.ในเขต
อ าเภอคอนสวรรค์ 

5๐,๐๐๐ สนามกีฬา กอง
การศึกษา  

            

๗ โครงการจัดงานประเพณี 
ของดีคอนสวรรค์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินโครงการ 
จัดงานประเพณีของดี 
คอนสวรรค์ 

3๐,๐๐๐ อ าเภอ 
คอนสวรรค์ 

กอง
การศึกษา  

            

แบบ ผด.02 



- 20 - 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม 
 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
    ๒.๕ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

๘ โครงการจัดงานประเพณี 
วันขึ้นปีใหม่ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินโครงการ 
จัดงานประเพณี 
วันขึ้นปีใหม่ กิจกรรม 
สวดมนต์ข้ามปี ท าบุญ 
ตักบาตร 

15,๐๐๐ องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม 

กอง
การศึกษา  

            

๙ โครงการจัดงานประเพณี 
วันเข้าพรรษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินโครงการ 
จัดงานประเพณี 
วันเข้าพรรษา กิจกรรม
ขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา 

1๐,๐๐๐ องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม 

กอง
การศึกษา  

            

๑๐ โครงการจัดงานประเพณี 
วันลอยกระทง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินโครงการ 
จัดงานประเพณี 
วันลอยกระทง การแสดง 
สืบสานวัฒนธรรมไทย 

๑๐๐,๐๐๐ องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม 

กอง
การศึกษา  

            

 

แบบ ผด.02 



- 21 - 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม 
 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
    ๒.๕ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

๑๑ โครงการจัดงานประเพณี 
วันสงกรานต์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินโครงการ 
จัดงานประเพณี 
วันสงกรานต์ กิจกรรม
ขบวนแห่นางสงกรานต์ 

๘๐,๐๐๐ องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม 

กอง
การศึกษา  

            

๑๒ โครงการเดิน-ว่ิง เพื่อสุขภาพ 
ผู้สูงอายุ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินโครงการ 
เดิน-ว่ิง เพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ 

2๐,๐๐๐ องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม 

กอง
การศึกษา 

            

รวม ๑๒ โครงการ  515,000               

 
 

 
 
 

 

แบบ ผด.02 



- 22 - 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม 
 

๒. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
    ๒.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

๑ โครงการซ้อมแผนป้องกัน 
และระงับอัคคีภัย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินโครงการ 
ซ้อมแผนป้องกันและ 
ระงับอัคคีภัย 

๑๐,๐๐๐ องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม 

ส านักปลัด 
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบล 

            

2 โครงการป้องกัน 
และลดอุบัติเหตุทางถนน 
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
ทางถนนในช่วงเทศกาล 
ปีใหม่ สงกรานต์ 

2๐,๐๐๐ องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม 

ส านักปลัด 
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบล 

            

3 โครงการฝึกซักซ้อม 
แผนป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินโครงการ 
ซักกซ้อมและแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

5๐,๐๐๐ องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม 

ส านักปลัด 
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบล 

            

รวม ๓ โครงการ  8๐,๐๐๐               

 
 

 

แบบ ผด.02 



- 23 - 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
    ๒.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรี 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนา 
ศักยภาพกลุ่มสตรี 

๑๐๐,๐๐๐ องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

2 โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการหมู่บ้าน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินโครงการ
อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน 

10๐,๐๐๐ องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

3 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนา 
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

10๐,๐๐๐ 
 

องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

4 โครงการสร้างความปรองดอง 
สมานฉันท์ของคนในชาติ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินโครงการ 
สร้างความปรองดอง 
สมานฉันท์ของคนในชาติ 

5๐,๐๐๐ องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม 

ส านักปลัด 
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบล 

            

รวม 4 โครงการ  ๓5๐,๐๐๐               
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ รวมทั้งสิ้น 50 โครงการ 16,455,287               

แบบ ผด.02 



- 24 - 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม 

 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
    ๓.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 โครงการงานศพปลอดเหล้า 
ไร้แอลกอฮอล์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินโครงการ 
งานศพปลอดเหล้า 
ไร้แอลกอฮอล์ 

๑๐,๐๐๐ องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม 

ส านักปลัด 
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบล 

            

2 โครงการจัดกิจกรรม 
วันองค์การบริหารส่วนต าบล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินโครงการ 
วันองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

๑๐,๐๐๐ องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม 

ส านักปลัด 
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบล 

            

3 โครงการทบทวนชุดปฏิบัติการ 
จิตอาสาภัยพิบัติฯ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินโครงการ
ทบทวนชุดปฏิบัติการ 
จิตอาสาภัยพิบัติฯ 

20๐,๐๐๐ องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม 
 

ส านักปลัด 
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบล 

            

4 โครงการป้องกันการทุจริต 
ในภาครัฐ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินโครงการ
ป้องกันการทุจริตในภาครัฐ 

2๐,๐๐๐ องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม 
 

ส านักปลัด 
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบล 

            

แบบ ผด.02 



- 25 - 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
    ๓.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 โครงการเร่งด่วนตามนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินโครงการ
เร่งด่วนตามนโยบาย 
เร่งด่วนของรัฐบาล 

๓๐,๐๐๐ องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม 
 

ส านักปลัด 
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบล 

            

6 โครงการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี 
และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินโครงการ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรี 
และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

5๐,๐๐๐ องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม 
 

ส านักปลัด 
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบล 

            

7 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินโครงการ
อบรมและศึกษาดูงาน 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

๑2๐,๐๐๐ องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม/ 
นอกเขต
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม 

ส านักปลัด 
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบล 

            

แบบ ผด.02 



8 โครงการอุทยานธรณี  
“ชัยภูมิจีโอพาร์ค” 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินโครงการ
อุทยานธรณี  
“ชัยภูมิจีโอพาร์ค” 

5,๐๐๐ องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม 
 

ส านักปลัด 
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบล 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 26 - 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
    ๓.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้กับองค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนสะอาด  
เพื่อด าเนินโครงการ 
เพิ่มประสิทธิภาพ 
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

28,๐๐๐ องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม/ 
อบต. 

โนนสะอาด 
 

ส านักปลัด 
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบล 

            

10 โครงการให้บริการช าระภาษี 
นอกสถานที่ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินโครงการ
ให้บริการช าระภาษี 
นอกสถานที่ 

20,๐๐๐ องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม 
 

กองคลัง             

รวม 10 โครงการ  493,000               

 
 
 
 

แบบ ผด.02 



- 27 - 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม 
 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
    ๓.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

๑ โครงการแผนที่ภาษี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินโครงการ 
แผนที่ภาษี การจัดท า 
แผนที่ภาษีและทรัพย์สิน 

1๐๐,๐๐๐ องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม 
 

กองคลัง             

รวม ๑ โครงการ  1๐๐,๐๐๐               

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

แบบ ผด.02 



- 28 - 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม 
 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
    ๓.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

๑ โครงการจัดประชาคมท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินโครงการ 
จัดประชาคมท้องถิ่น  
จัดประชุมประชาคม 
ท้องถิ่น ประชุม
คณะกรรมการ 
อนุกรรมการ คณะท างาน
ต่างๆ  เก่ียวกับจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

๒๐,๐๐๐ องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลต าบล 
คอนสวรรค์ 

ส านักปลัด 
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบล 

            

รวม ๑ โครงการ  ๒๐,๐๐๐               
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ รวมทั้งสิ้น 12 โครงการ 613,000               

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



- 29 - 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม 
 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
    ๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

๑ โครงการฝึกอบรมอาชีพ 
ส าหรับประชาชนทั่วไป 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมอาชีพ 
ส าหรับประชาชนทั่วไป 

5๐,๐๐๐ 
 

องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

รวม ๑ โครงการ  5๐,๐๐๐               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



- 30 - 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม 

 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ๕.๑ แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 โครงการเยาวชน 
รักษ์สิ่งแวดล้อม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินโครงการ
เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม 

๒๐,๐๐๐ 
 

องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม 

ส านักปลัด
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบล 

            

2 โครงการในน้ ามีปลา  
ชาวประชาแสนสุข 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินโครงการ 
ในน้ ามีปลา ชาวประชา 
แสนสุข 

2๐,๐๐๐ 
 

ศูนย์เรียนรู้ 
น้ าคือชีวิต 
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช 
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินโครงการ 
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) 

1๐,๐๐๐ 
 

องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม 

ส านักปลัด 
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบล 

            

แบบ ผด.02 



- 31 - 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม 
 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ๕.๑ แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 โครงการคลองสวยน้ าใส เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินโครงการ 
คลองสวยน้ าใส  
ก าจัดผักตบชวาและวัชพืช 
ในแหล่งน้ าสาธารณะ 

5๐,๐๐๐ 
 

แหล่งน้ า 
สาธารณะ 

ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล

หนองขาม 

ส านักปลัด 
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบล 

            

รวม 4 โครงการ  250,๐๐๐               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



- 32 - 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม 
 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ๕.๒ แผนงานเคหะและหมู่บ้าน 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

๑ โครงการรณรงค์และส่งเสริม
การคัดแยกขยะมูลฝอย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินโครงการ
รณรงค์และส่งเสริม 
การคัดแยกขยะมูลฝอย 

๕๐,๐๐๐ 
 

องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง
ขาม/หมู่บ้าน
ในเขตองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม 

ส านักปลัด
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบล 

            

๒ โครงการ “น้ าคือชีวิต”  
ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตร
ผสมผสานประชารัฐ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินโครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุน 
ศูนย์เรียนรู้ “น้ าคือชีวิต” 
ศาสตร์พระราชาสู่แปลง
เกษตรผสมผสาน 

80,๐๐๐ 
 

องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม/ 
ศูนย์เรียนรู้ 
น้ าคือชีวิต 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

รวม ๒ โครงการ  ๑3๐,๐๐๐               
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ ๓80,000               

ยุทธศาสตร์ที่ 1 – ๕ รวมทั้งสิ้น 71 โครงการ 18,146,๒87               

แบบ ผด.02 



- 3๓ - 
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม 

1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
    1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 
 

เก้าอ้ีส านักงาน จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน 
จ านวน 3 ตัวๆ ละ  
4,๐๐๐ บาท 

12,๐00 องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม 

ส านักปลัด 
องค์การบริหาร

ส่วนต าบล 

            

2 ตู้เหล็ก จัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 
จ านวน 1 ตู้ 

5,900 องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม 

ส านักปลัด 
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบล 

            

3 โต๊ะท างาน จัดซ้ือโต๊ะท างาน  
จ านวน 2 ตวัๆ ละ 
4,900 บาท 

9,800 องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม 

ส านักปลัด 
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบล 

            

4 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส าหรับงานประมวลผล 

จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ 
โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน 
ประมวลผล  
จ านวน 1 เครื่อง 

22,000 องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม 

ส านักปลัด 
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบล 

            

 

แบบ ผด.02/1 



- 34 - 
 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม 
1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
    1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 
 

ตู้บานเลื่อนกระจก จัดซ้ือตู้บานเลื่อนกระจก 
ขนาด 4 ฟุต  
จ านวน 3 ตู้ๆ ละ  
3,99๐ บาท 

11,970 องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม 

กองคลัง             

6 ตู้บานเลื่อนกระจกสูง จัดซ้ือตู้บานเลื่อนกระจกสูง 
จ านวน 4 ตู้ๆ ละ 
5,500 บาท 

22,000 องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม 

กองคลัง             

รวม 6  83,67๐               

 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผด.02/1 



- 35 - 
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม 

 
1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
 1.2 แผนงานการศึกษา 

ที่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

๑ 
 

เก้าอ้ีส านักงาน จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน 
จ านวน 4 ตัวๆ ละ  
4,๐00 บาท 

16,๐00 องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม 

กอง
การศึกษา 

            

2 เครื่องปรับอากาศ  
แบบแยกส่วน  
(ราคารวมค่าติดตั้ง) 

จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน  
(ราคารวมค่าติดตั้ง)  
ขนาด 26,000 บีทียู 
จ านวน 4 เครื่องๆ ละ  
36,๐00 บาท 

144,๐00 องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม 

กอง
การศึกษา 

            

3 ชั้นวาง ชั้นเก็บของ
อเนกประสงค์ 

จัดซ้ือชั้นวาง ชั้นเก็บของ 
อเนกประสงค์ 
จ านวน 6 ตัวๆ ละ  
1,๐00 บาท 

6,๐00 องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม 

กอง
การศึกษา 

            

รวม 3  166,๐๐๐               

 

แบบ ผด.02/1 



- 36 - 
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม 

1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
    1.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครภุัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

๑ 
 

พัดลมติดเพดาน จัดซ้ือพัดลมติดเพดาน 
3 ใบพัด ขนาด 56 น้ิว 
จ านวน 3 ชุดๆ ละ  
2,500 บาท 

7,500 องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม 

ส านักปลัด
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบล 

            

รวม ๑  7,5๐๐               
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 



1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

๑ 
 

ตู้เหล็กบานเลื่อน จัดซ้ือตู้เหล็กบานเลื่อน 
2 ชั้น จ านวน 2 ตู้ๆ ละ 
๕,๐00 บาท 

1๐,๐00 องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

2 โต๊ะพับอเนกประสงค์ จัดซ้ือโต๊ะพับอเนกประสงค์ 
15 ตัวๆ ละ 1,500 บาท 

22,500 องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

รวม 2  32,5๐๐               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 37 - 
 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม 
 

1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
    1.5 แผนงานเคหะและหมู่บ้าน 

ที่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครภุัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

๑ 
 

เก้าอ้ีส านักงาน จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน 
จ านวน 1 ตัว  

4,000 องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม 

กองช่าง             

2 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จัดซ้ือตู้เหล็กบานเลื่อน 
กระจก ขนาด 4 ฟุต 
จ านวน 1 ตู้ 

4,000 องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง

ขาม 

กองช่าง             

รวม 2  8,0๐๐               
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รวมทั้งสิ้น 14 รายการ 297,670               

ประเภทครุภัณฑ์ รวมทั้งสิ้น 14 รายการ 297,670               
 

 
 

 

แบบ ผด.02/1 


