
3.  ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 3 :   พัฒนาคุณภาพชีวิต สัวสดิการสังคม และสาธารณสุข

รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หนวย
กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปองกันและลดอุบัติ เพื่อจายเปนคาใชจายตาม 12,000          หมูที่ 9 สํานักปลัด
เหตุทางถนนชวงเทศกาล โครงการปองกันและลดอุบัติ หมูที่  4

เหตุทางถนน ชวงเทศกาล
สําคัญ เชน เทศกาลปใหม
เทศกาลสงกรานต  ประจําป
2563

2 โครงการปองกันและแกไข เพื่อเปนคาใชจายตางๆ  ตาม 10,000          อบต. หนองอม สํานักปลัด
ปญหายาเสพติด โครงการปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติด 

3 โครงการสงเสริมความรูเกี่ยวกับ เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ 15,000          
สาธารณภัยและปองกันภัย ตามโครงการสงเสริมความรูเกี่ยว อบต.หนองอม สํานักปลัด

กับสาธารณภัยและปองกันภัย
ของอบต.หนองอม ประจําป
2563

26

แบบ ผด.02

3. 1   แผนงาน      :  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หนวย
กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปองกันไฟปาและ เพื่อจายเปนคาใชจายตาม 15,000          อบต. สํานักปลัด
หมอกควัน โครงการปองกันไฟปาและหมอก หนองอม

ควัน ของ อบต.หนองอม 
ประจําป 2563

2 โครงการปองกันและระงับ เพื่อเปนคาใชจายตางๆ  ตาม 15,000          อบต. หนองอม สํานักปลัด
อัคคีภัย โครงการปองกันและระงับอัคคีภัย

ของ อบต. หนองอม
ประจําป  2563
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3.  ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 3 :   พัฒนาคุณภาพชีวิต สัวสดิการสังคม และสาธารณสุข
3. 2   แผนงาน      : ปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02



รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หนวย
กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการรณรงคปองกันโรค เพื่อจายเปนคาใชจายในการ 30,000          อบต.หนองอม สํานักปลัด
พิษสุนัขบา ดําเนินงานตามโครงการรณรงค

ปองกันโรคพิษสุนัขบา

2 อุดหนุนตามโครงการ เพื่อจายตามโครงการพระราช 200,000 หมู 1 -10 สํานักปลัด
พระราชดําริดานสาธารณสุข ดําริดานสาธารณสุข

28

3. 3   แผนงาน  :   แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 3 :   พัฒนาคุณภาพชีวิต สัวสดิการสังคม และสาธารณสุข



รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หนวย
กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสงเสริมและพัฒนา เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ตาม 80,000          อบต.หนองอม สํานักปลัด
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุตําบล โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณ
หนองอม ภาพชีวิตผูสูงอายุตําบลหนองอม

28

แบบ ผด.02

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 3 :   พัฒนาคุณภาพชีวิต สัวสดิการสังคม และสาธารณสุข
3. 4   แผนงาน  :   แผนงานสังคมสงเคราะห

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หนวย
กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการผูสูงวัยถายทอดภูมิ เพื่อเปนคาใชจายตางๆ ตาม 10,000          อบต. สํานักปลัด
ปญญาทองถิ่นในชุมชน โครงการผูสูงวัย ถายทอดภูมิ หนองอม
ตําบลหนองอม ปญญาทองถิ่นในชุมชนตําบล

หนองอม

2 โครงการฝกอาชีพทําขนมของ เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ 20,000          อบต. สํานักปลัด
องคการบริหารสวนตําบล ตามโครงการฝกอบรมอาชีพ หนองอม
หนองอม ทําขนมขององคการบริหารสวน

ตําบลหนองอม

3 โครงการรณรงคและสงเสริม เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ 10,000          อบต. สํานักปลัด
การลดปริมาณขยะ การทิ้งการ ตามโครงการฝกอาชีพชุมชน หนองอม
คัดแยกขยะและการกําจัดขยะ การประดิษฐทําเหรียญโปรย

ทาน ของ อบต. หนองอม

29
แบบ ผด.02

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 3 :   พัฒนาคุณภาพชีวิต สัวสดิการสังคม และสาธารณสุข
3. 5  แผนงาน  :   แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หนวย
กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการสงเสริมอาชีพ เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ 10,000          อบต. สํานักปลัด
ผูพิการ/ครอบครัวผูพิการ ตามโครงการสงเสริมอาชีพ หนองอม
ตําบลหนองอม ผูพิการ/ครอบครัวผูพิการตําบล

หนองอม

5 โครงการอบรมเสริมสราง เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ 20,000          อบต. สํานักปลัด
ความรูเรื่องศักยภาพสิทธิ ตามโครงการอบรมเสริมสราง หนองอม
และบทบาทสตรี ความรูเรื่องศํกยภาพสิทธิและ
ตําบลหนองอม บทบาทสตรี ตําบลหนองอม

6 โครงการประชาคมแผนพัฒนา เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ 20,000          อบต. สํานักปลัด
อบต. ตามโครงการประชาคมแผนพัฒนา หนองอม

อบต.

31

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หนวย
กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปลูกตนไมเนื่องใน เพื่อเปนคาใชจายในการจัด 10,000          อบต. สํานักปลัด
วันสําคัญ ทําโครงการปลูกตนไม เนื่องใน หนองอม

วันสําคัญตางๆ

2 วัสดุเกษตร เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการ 10,000          อบต. สํานักปลัด
เกษตร เชน พันธพืช สารเคมี หนองอม

3 โครงการรณรงคใหความรูการ เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ตาม 10,000          อบต. สํานักปลัด
บริหารจัดการทรัพยากรธรรม โครงการรณรงคใหความรูการ หนองอม
ชาติ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

32

แบบ ผด.02

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 3 :   พัฒนาคุณภาพชีวิต สัวสดิการสังคม และสาธารณสุข
3. 6  แผนงาน  :   แผนงานการเกษตร

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หนวย
กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 คาจางเหมาเครื่องถายเอกสาร เพื่อจายเปนคาใชจายจางเหมา 50,000          อบต. สํานักปลัด
บริการเครื่องถายเอกสาร หนองอม

2 คาจางเหมาบริการ (พนักงาน เพื่อจายเปนคาใชจายจางเหมา 72,000          อบต. สํานักปลัด
ขับรถบรรทุกน้ําดับเพลิง) บริการพนักงานขับรถบรรทุกน้ํา หนองอม

ดับเพลิง

3 คาจางเหมาบริการ (พนักงาน เพื่อจายเปนคาใชจายจางเหมา 72,000          อบต. สํานักปลัด
วิทยุ) บริการพนักงานวิทยุ  หนองอม

4 คาจางเหมาบริการ เพื่อจายเปนคาใชจายจางเหมา 84,000          อบต. สํานักปลัด
(คนงานทั่วไป) บริการคนงานทั่วไป ดูแลรักษา หนองอม

ความสะอาดสํานักงาน อบต.
หนองอม

5 คาจางเหมาบริการ เพื่อจายเปนคาใชจายจางเหมา 72,000          อบต. สํานักปลัด
เวรยาม องคการบริหารสวน บริการเวรยาม อบต.หนองอม หนองอม
ตําบลหนองอม

33

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02
4.  ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 7:   บริหารทรัพยากรของ อปท.
4. 1   แผนงาน      :   บริหารงานทั่วไป

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ



รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หนวย
กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 คาจางเหมาบริการ เพื่อจายเปนคาใชจายจางเหมา 72,000          อบต. สํานักปลัด
พนักงานดับเพลิง บริการพนักงานดับเพลิง หนองอม

7 คาจางเหมาพิมพผาไวนิล เพื่อจายเปนคาใชจายจางเหมา 20,000          อบต. สํานักปลัด
พิมพผาไวนิล หนองอม

8 คาจางเหมาบริการ (คนงาน เพื่อจายเปนคาใชจายจางเหมา 84,000          อบต. สํานักปลัด
ทั่วไป) ดูแลรักษาบริเวณ คนงานทั่วไป ดูแลรักษาบริเวณ  หนองอม
ปราสาทและงานสวน ปราสาทและงานสวน

9 คาใชจายในการจัดทําระบบ เพื่อจายเปนคาใชจายการจัด 21,000          อบต. สํานักปลัด
งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ทําระบบงานสารบรรณอิเล็ก หนองอม
พรอมการดูแลระบบโดเมน ทรอนิกส พรอมการดูแลระบบ

โดเมน

10 คาใชจายในการเดินทาง เพื่อจายเปนคาใชจายในการ 190,000        อบต. สํานักปลัด
ไปราชการ ลงทะเบียนฝกอบรม และคา หนองอม

สัมนาของกรมสงเสริมฯ และ
สมาคมตางๆ 

11 คาใชจายในโครงการอบรม เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ 70,000          อบต. สํานักปลัด
คุณธรรม จริยธรรม ผูบริหาร อบรมในการดําเนินโครงการ หนองอม
พนักงานและ สอบต. อบรมคุณธรรม จริยธรรม

ผูบริหารและสมาชิก อบต. 34

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หนวย
กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 โครงการดําเนินการจัดการ เพื่อจายเปนคาใชจายในการ 400,000        อบต. สํานักปลัด
เลือกตั้ง ดําเนินโครงการจัดการเลือกตั้ง หนองอม

นายกองคการบริหารสวนตําบล
และสมาชิกสภา อบต.

13 โครงการศูนยปฏิบัติการรวม เพื่อจายเปนคาใชจาย 10,000          อบต. สํานักปลัด
ในการชวยเหลือประชาชน โครงการศูนยปฏิบัติการรวม หนองอม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการชวยเหลือประชาชน
อําเภอทุงศรีอุดม จังหวัด ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
อุบลราชธานี อําเภอทุงศรีอุดม จังหวัด

อุบลราชธานี

14 โครงการใหความรูดาน เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ 10,000          อบต. สํานักปลัด
กฎหมาย ผลประโยชนทับซอน ใหความรูดาน กฎหมาย หนองอม

ผลประโยชนทับซอม

15 คาบํารุงรักษาและซอมแซม เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุง 50,000          อบต. สํานักปลัด
รักษาเพื่อใหสามารถใชงาน หนองอม
ไดตามปกติ
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หนวย
กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

16 คาวัสดุ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ 80,000          อบต. สํานักปลัด
สํานักงาน โดยมีสภาพเปนวัสดุ หนองอม
คงทนและวัสดุสิ้นเปลืองตาม
จําแนกประเภทรายจาย

17 วัสดุไฟฟาและวิทยุ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟา 10,000          อบต. สํานักปลัด
และวิทยุ โดยมีสภาพวัสดุคงทน หนองอม
วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ
ประกอบและอะไหล

18 วัสดุงานบานงานครัว เพื่อจายเปนรายจายคาวัสดุ 10,000          อบต. สํานักปลัด
งานบานงานครัว โดยมีสภาพ หนองอม
เปนวัสดุคงทนและสิ้นเปลือง
และวัสดุอุปกรณประกอบอะไหล

19 วัสดุยานพาหนะและขนสง เพื่อเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ 25,000          อบต. สํานักปลัด
และขนสง โดยมีสภาพเปนวัสดุ หนองอม
คงทนและสิ้นเปลือง
และวัสดุอุปกรณประกอบอะไหล
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
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รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หนวย
กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

20 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ 80,000          อบต. สํานักปลัด
เชื้อเพลิงและหลอลื่น โดยมี หนองอม
สภาพเปนวัสดุสิ้นเปลือง
และวัสดุอุปกรณประกอบ
และอะไหล

21 วัสดุคอมพิวเตอร เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอม 70,000          อบต. สํานักปลัด
พิวเตอร โดยมีสภาพเปนวัสดุ หนองอม
คงทน วัสดุสนเปลือง วัสดุ
ประกอบและอะไหล

22 วัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่อง 24,000          อบต. สํานักปลัด
ดับเพลิง ยกหิ้วชนิดผงเคมีแหง หนองอม
ผงเคมีไมเปนอันตรายตอสุขภาพ
เหมาะสําหรับติดตั้งตามบานพัก

23 คาไฟฟา เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับ 200,000        อบต. สํานักปลัด
ที่ทําการอบต.หนองอม และ หนองอม
สถานที่ในความรับผิดชอบของ
อบต.หนองอม
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
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รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หนวย
กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

24 คาบริการไปรษณีย เพื่อจายเปนคาไปรษณีย 2,000            อบต. สํานักปลัด
คาธนานัติ คาดวงตราไปรษณีย หนองอม
คาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียม
การโอนเงินในระบบฯ

25 คาบริการสื่อสารและ เพื่อจายเปนคาบริการทางสื่อ 30,000          อบต. สํานักปลัด
โทรคมนาคม สารและโทรคมนาคม หนองอม

26 คาบํารุงรักษาและปรับปรุง เพื่อจายเปนรายจายบํารุงรักษา 124,000        อบต. สํานักปลัด
ครุภัณฑ และปรับปรุงครุภัณฑใหสามารถ หนองอม

ใชงานไดตามปกติ คําบํารุงรักษา
ทรัพยสินอื่นๆ เปนตน

27 โครงการสํารวจความพึงพอใจ เพื่อจายเปนใชจายตามโครงการ 30,000          อบต. สํานักปลัด
ของผูรับบริการในดานการ สํารวจความพึงพอใจของผูรับ หนองอม
ดําเนินงานและคุณภาพการ บริการในดานการดําเนินงาน
ใหบริการขององคการบริหาร และคุณภาพการใหบริการของ
สวนตําบลหนองอม องคการบริหารสวนตําบลหนองอม

ประจําป 2562
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
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รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หนวย
กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

28 คาใชจายในการเดินทาง เพื่อจายเปนคาใชจายในการ 80,000          อบต. กองคลัง
ไปราชการ ลงทะเบียนฝกอบรม และคา หนองอม

สัมนาของกรมสงเสริมฯ และ
สมาคมตางๆ 

29 โครงการสํารวจขอมูลภาคสนาม เพื่อจายเปนคาใชจายในการ 80,000          อบต. กองคลัง
เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดิน ดําเนินโครงการสํารวจขอมูล หนองอม
และสิ่งปลูกสราง ภาคสนาม เพื่อรองรับการจัด

เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
30 โครงการอบรมใหความรู เพื่อจายเปนคาใชจายในการ 150,000        อบต. กองคลัง

ระเบียบการจัดเก็บภาษีที่ดิน ดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ หนองอม
และสิ่งกอสราง การจัดซื้อจัดจาง

38 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ เพื่อจายเปนคาใชจายในการ 25,000          อบต. กองคลัง
บันทึกบัญชีคอมพิวเตอรของ ดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ หนองอม
องคกรปกครองสวนทองถิ่น การบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร
(e-laas) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

39 โครงการสํารวจภาคเพื่อ เพื่อจายเปนใชจายในการดําเนิน 150,000        อบต. กองคลัง
ปรับปรุงฐานขอมูลเพื่อเสีย โครงการสํารวจภาคสนามเพื่อ หนองอม
ภาษี ปรับปรุงฐานขอมูลผูเสียภาษี

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หนวย
กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

40 คาบํารุงรักษาและซอมแซม เพื่อจายเปนรายจายเพื่อซอมแซม 20,000          อบต. กองคลัง
บํารุงรักษาเพื่อใหครุภัณฑหรือ หนองอม
ทรัพยสิน สามารถใชงานไดปกติ

41 คาวัสดุสํานักงาน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานัก 70,000          อบต. กองคลัง
งาน โดยมีสภาพเปนวัสดุคงทน หนองอม
และวัสดุสิ้นเปลืองฯลฯ

42 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อจายเปนคาใชจายในการ 150,000        อบต. กองคลัง
การจัดซื้อจัดจาง ดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ หนองอม

การจัดซื้อจัดจาง

43 วัสดุไฟฟาและวิทยุ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟา 20,000          อบต. กองคลัง
และวัสดุ  โดยมีสภาพวัสดุคงทน หนองอม
วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ
ประกอบและอะไหล

44 คาวัสดุคอมพิวเตอร เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอร 80,000          อบต. กองคลัง
โดยมีสภาพวัสดุคงทน วัสดุสิ้น หนองอม
เปลื้องและวัสดุอุปกรณประกอบ
และอะไหล

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หนวย
กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

45 คาบริการไปรษณีย เพื่อจายเปนคาไปรษณีย 20,000          อบต. กองคลัง
คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณีย หนองอม
คาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียม
การโอนเงินในระบบบริหารการ
เงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็ก
ทรอนิกส (GFMIS) เปนตน

46 ครุภัณสํานักงาน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน 8,000            อบต. กองคลัง
แบบมีลอเลื่อนมีพนักพิง หนองอม
จํานวน 2 ตัว

47 โครงการจัดซื้อโตะทํางาน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน 14,000          อบต. กองคลัง
เหล็กพรอมกระจก ขนาด เหล็กพรอมกระจก ขนาด 4.5 ฟุต หนองอม
4.5 ฟุต  จํานวน 2 ตัว จํานวน 2 ตัว

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
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รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หนวย
กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

48 เงินเดือน (ฝายการเมือง) เพื่อจายเปนเงินเดือนนายก/ 514,080        อบต. สํานัก
รองนายก หนองอม ปลัด

49 คาตอบแทนประจําตําแหนง เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทน 42,120          อบต. สํานัก
นายก/รองนายก ประจําตําแหนงนายก/รองนายก หนองอม ปลัด

50 เงินคาตอบแทนเลขานุการ เพื่อจายเปนคาตอบแทนเลขา 86,400          อบต. สํานัก
ที่ปรึกษานายกองคการบริหาร นุการนายกองคการบริหารสวน หนองอม ปลัด
สวนตําบล ตําบล

51 เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทน 1,886,400     อบต. สํานัก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น รายเดือนประธานสภา รองประ หนองอม ปลัด

ธานสภา เลขานุการสภาและ
สมาชิก สภาอบต.

52 เงินเดือนพนักงาน เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงาน 2,052,840     อบต. สํานัก
สวนตําบล สวนตําบล หนองอม ปลัด

53 เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของ 105,300        อบต. สํานัก
พนักงานสวนตําบล หนองอม ปลัด

54 เงินประจําตําแหนง เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง 126,000        อบต. สํานัก
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล หนองอม ปลัด

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หนวย
กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

55 เงินคาตอบแทนพนักงานจาง เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทน 973,800        อบต. สํานัก
พนักงานจาง หนองอม ปลัด

56 เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของ 69,240          อบต. สํานัก
พนักงานจาง หนองอม ปลัด

57 เงินคาตอบแทนผูปฎิบัติราชการ เพื่อจายเปนคาเงินคาตอบแทน 590,000        อบต. สํานัก
อันเปนประโยชนแกองคกร อันเปนประโยชนแกองคกรปก หนองอม ปลัด
ปกครองสวนทองถิ่น ครองสวนทองถิ่น

58 เงินคาตอบแทนการปฏิบัติ เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทน 10,000          อบต. สํานัก
งานนอกเวลาราชการ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หนองอม ปลัด

ใหกับพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจางที่ไดรับอนุมัติให
ปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการ
เชนวันหยุดราชการ

59 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการ 40,000          อบต. สํานัก
ศึกษาบุตร หนองอม ปลัด

60 รายจายเกี่ยวกับการรับรอง เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการ 50,000          อบต. สํานัก
และพิธีการ ประชุมสภาองคการบริหารสวน หนองอม ปลัด

ตําบลหรือคณะกรรมการฯ

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หนวย
กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

61 เงินเดือนพนักงาน เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแก 1,451,220     อบต. กองคลัง
พนักงานสวนตําบล หนองอม

62 เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของ 24,000          อบต. กองคลัง
พนักงานจาง หนองอม

63 เงินประจําตําแหนง เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง 42,000          อบต. กองคลัง
ใหแกผูอํานวยการกองคลัง หนองอม

64 คาตอบแทนพนักงานจาง เพื่อจายเปนคาตอบแทนของ 493,440        อบต. กองคลัง
พนักงานจาง หนองอม

65 เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของ 36,000          อบต. กองคลัง
พนักงานจาง หนองอม

66 คาตอบแทน เพื่อจายเปนคาตอบแทนผู 80,000          อบต.
ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน หนองอม กองคลัง
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

67 คาตอบแทนการปฏิบัติงาน เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทน 30,000          อบต. กองคลัง
นอกเวลาราชการ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หนองอม

ใหแกพนักงานสวนตําบล พนัก
งานจาง

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



45

รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หนวย
กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

68 คาเชาบาน เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานหรือ 114,000        อบต. กองคลัง
เชาซื้อ ใหแกพนักงานสวนตําบล หนองอม

69 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการ 10,000          อบต. กองคลัง
ศึกษาบุตร หนองอม

70 รายจายเพื่อใหมาซึ่งบริการ เพื่อจายเปนรายจายเพื่อใหมา 30,000          อบต. กองคลัง
ซึ่งบริการ หนองอม

71 คาใชจายในการเดินทางไป เพื่อจายเปนคาใชจายในการลง 150,000        อบต. กองคลัง
ราชการ ทะเบียนฝกอบรมและคาสัมนา หนองอม

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



46

รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หนวย
กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 คาจางเหมาพนักงานจางทั่วไป เพื่อจายเปนคาจางเหมาพนักงาน 84,000          อบต. กองชาง
(คนงานทั่วไป) จางทั่วไป หนองอม

2 คาใชจายในการเดินทางไป เพื่อจายเปนคาใชจายในการลง 50,000          อบต. กองชาง
ราชการ ทะเบียนฝกอบรมและคาสัมนา หนองอม

3 คาวิเคราะหคุณภาพน้ําประปา เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ที่ 40,000          หมูที่ 1-10 กองชาง
หมูบาน จําเปนตามโครงการตรวจสอบ อบต.

คุณภาพน้ําอุปโภค บริโภค องค หนองอม
การบริหารสวนตําบลหนองอม

4 คาบํารุงและชอมแซม เพื่อจายเปนรายจายเพื่อซอม 30,000          อบต. กองชาง
แซมบํารุงรักษาเพื่อใหครุภัณฑ หนองอม
หรือทรัพยสินสามารถใชงาน
ไดตามปกติ

5 วัสดุสํานักงาน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานัก 40,000          อบต. กองชาง
งาน หนองอม

พ.ศ. 2563

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 7:   บริหารทรัพยากรของ อปท.
4. 2   แผนงาน      :  เคหะและชุมชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2562



รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หนวย
กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 วัสดุไฟฟาและวิทยุ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ 50,000          อบต. กองชาง
เชื้อเพลิงและหลอลื่น โดยมี หนองอม
สภาพเปนวัสดุสิ้นเปลือง
และวัสดุอุปกรณประกอบ
และอะไหล

7 วัสดุคอมพิวเตอร เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอม 40,000          อบต. กองชาง
พิวเตอร โดยมีสภาพเปนวัสดุ หนองอม
คงทน วัสดุสนเปลือง วัสดุ
ประกอบและอะไหล

8 วัสดุกอสราง เพื่อเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง 30,000          อบต. กองชาง
เปนวัสดคงคน วัสดุสิ้นเปลือง หนองอม

9 คาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและ 60,000          อบต. กองชาง
ปรับปรุงครุภัณฑใหสามารถ หนองอม
ใชงานไดตามปกติ

10 เงินเดือนพนักงาน เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแก 573,580        อบต. กองชาง
พนักงานสวนตําบล หนองอม

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หนวย
กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ เชน 24,000          อบต. กองชาง
เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว หนองอม

12 เงินประจําตําแหนง เพื่อเปนเงินประจําตําแหนง 42,000          อบต. กองชาง
ใหแกผูอํานวยการกองการชาง หนองอม

13 คาตอบแทนพนักงานจาง เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทน 503,040        อบต. กองชาง
ของพนักงานจาง สังกัด กองชาง หนองอม

14 เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง เพื่อเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนัก 27,360          อบต. กองชาง
งานจาง เชน เงินเพิ่มคาครองชีพ หนองอม
ชั่วคราว ใหแกพนักงานจาง

15 คาตอบแทนการปฏิบัติงาน เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทน 10,000          อบต. กองชาง
นอกเวลาราชการ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หนองอม

ใหแกพนักงานสวนตําบล พนัก
งานจางของ กองชาง อบต.
หนองอม

16 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทน 27,360          อบต. กองชาง
อันเปนประโยชนแกองคกร อื่นเปนกรณีพิเศษอันเปนลักษณะ หนองอม
ปกครองสวนทองถิ่น เปนเงินรางวัลประจําปแกพนัก

งานสวนทองถิ่น 

49
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หนวย
กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุน 180,000        อบต. สํานัก
หลักประกันสังคมของพนักงาน หนองอม ปลัด
จาง คิดเปนรอยละ 5 ของคา
ตอบแทนและเงินเพิ่มพนักงาน
จาง

2 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพราย 7,172,400     อบต. สํานัก
เดือนใหแกผูสูงอายุในตําบล หนองอม ปลัด
หนองอม

3 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพ 2,121,600     สํานัก
รายไดใหแกคนพิการในตําบล อบต. ปลัด
หนองอม หนองอม

4 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพ 60,000          อบต. สํานัก
รายไดใหแกผูปวยเอดสในตําบล หนองอม ปลัด
หนองอม

50

งบประมาณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02
4.  ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 7:   บริหารทรัพยากรของ อปท.
4. 3   แผนงาน      :  งบกลาง

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม



รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หนวย
กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 สํารองจาย เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณี 106,316        อบต. สํานัก
จําเปนฉุกเฉินทีมีสาธารณภัย หนองอม ปลัด
เกิดขึ้นเพื่อบรรเทาปญหาความ
เดือดรอนเสียหายของประชาชน
จากสาธารณภัยอันไมคาดการณ
ลวงหนา

6 คาปรับจราจร เพื่อจายเปนเงินคาปรับจราจร 33,000          อบต. สํานัก
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย หนองอม ปลัด
วาดวยการจายเงินรางวัลในคดี
จับกุม

7 เงินสมทบกองทุนหลัก เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุน 95,000          อบต. สํานัก
ประกันสุขภาพ หลักประกันสุขภาพแหงชาติ หนองอม ปลัด

(สปสช.) ของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับทองถิ่นตําบล

8 เงินชวยพิเศษ เพื่อจายเปนเงินชวยพิเศษ 20,000          อบต. สํานัก
ในกรณีที่พนักงาน ลูกจาง หนองอม ปลัด
พนักงานจางของ อบต.
ถึงแกความตายในระหวาง
รับราชการ

51

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หนวย
กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุน 173,000        อบต. สํานัก
บํานาญขาราชการสวนทอง บําเหน็จบํานาญขาราชการสวน หนองอม ปลัด
ถิ่น ทองถิ่น (กบท.) รอยละ 1 

ของเงินรายได ตาม พรบ.บําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น

10 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุน 7,200            อบต. สํานัก
เปนรายป เงินทดแทน ประจําป 2563 หนองอม ปลัด

                                                                                                                                                                          

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

















































































                                                                                                                                                                          


	ข้อ 3

