
แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาดา้นสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา
แผนงานบริหารทัว่ไป (ดา้นบริหารทัว่ไป)

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2561
ที่ โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 350,000

จัดนิทรศการ ประกวดการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายใน
การแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชน
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และสัมมนา ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าบริการจอดรถ ณ 
ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน
ต่าง ๆ ค่าเบีย้เล้ียงพยาน ค่าของรางวัล หรือ
เงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

พ.ศ.2562



แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาดา้นสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2561
ที่ โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการ ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน 250,000 อบต. กองการ

แข่งขันกีฬา ต าบลหาดนางแก้ว หาดนางแก้ว ศึกษา
ต้านยาเสพติด

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

พ.ศ.2562



แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาดา้นสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมและท้องถ่ิน

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2561
ที่ โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการ โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา 30,000 อบต. กองการ

หล่อเทียนและ หาดนางแก้ว ศึกษา
ถวายเทียน
เข้าพรรษา

2 โครงการ โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 100,000 อบต. กองการ
จัดงานสืบสาน แห่งชาติ หาดนางแก้ว ศึกษา
ประเพณีสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ

3 โครงการ ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 100,000 อบต. กองการ
วันเด็ก หาดนางแก้ว ศึกษา
แห่งชาติ

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

พ.ศ.2562



แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาดา้นสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมและท้องถ่ิน

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2561
ที่ โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการ โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 20,000 อบต. กองการ

จัดกิจกรรม พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินาถ ในรัชกาลที ่9 หาดนางแก้ว ศึกษา
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิต์ิ
พระบรม
ราชินีนาถ

พ.ศ.2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี



แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาดา้นสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา
แผนงานสาธารสุข

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2561
ที่ โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 61,800 อบต. สารณสุข

หาดนางแก้ว หาดนางแก้วร่วมใจ ลด คัดแยกขยะในชุมชน หาดนางแก้ว
ร่วมใจ ลด 
คัดแยกขยะ

6 โครงการ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 96,090 อบต. สารณสุข
รณรงค์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หาดนางแก้ว
ป้องกันโรค
พิษสุขบ้า

7 โครงการ เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนส านักงาน ปศุสัตว์ จ. 30,000 อบต. สารณสุข
อุดหนุน ปราจีนบุรี เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ หาดนางแก้ว
ส านักงาน สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ปศุสัตว์ จ. ตามปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
ปราจีนบุรี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาดา้นสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา
แผนงานสาธารสุข

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2561
ที่ โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
8 โครงการ เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน 140,000 อบต. สารณสุข

อุดหนุนให้กับ 7 หมู่ ๆ ละ 20,000 บาท เพือ่เป็น คชจ. ในการ หาดนางแก้ว
คณะกรรมการ ด าเนินการขับเคล่ือนโครงการพระราชด าริด้าน
หมู่บ้าน 7 หมู่ สาธารสุข ฯ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ.2562



แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาดา้นสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา
แผนงานงบกลาง

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2561
ที่ โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 เงินสมทบทุน เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตาม 127,120 อบต. ส านักปลัด

ประกันสังคม อัตราทีก่ฎกระทรวงก าหนด ในอัตราร้อยละ 5 หาดนางแก้ว
ของค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  อปท.

2 เงินช่วยเหลือ เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 80,000 อบต. ส านักปลัด
งบประมาณ โครงการอื่น เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ หาดนางแก้ว
รายจ่ายเฉพาะ ในระดับท้องถิ่น
การโครงการอื่น

3 เบีย้ยังชีพ เงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 5,187,600 อบต. ส านักปลัด
ผู้สูงอายุ หาดนางแก้ว

พ.ศ.2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี



แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาดา้นสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา
แผนงานงบกลาง

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2561
ที่ โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 เบีย้ยังชีพ เพือ่จ่ายส าหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม 1,632,000 อบต. ส านักปลัด

ผู้พิการ ให้แก่ผู้พิการหรือทุพลภาพ หาดนางแก้ว

5 เบีย้ยังชีพ เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเป็นเบีย้ยังชีพให้แก่ 60,000 อบต. ส านักปลัด
ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ หาดนางแก้ว

6 เงินส ารองจ่าย เพือ่จ่ายตามความจ าเป็นในกรณีทีไ่ม่ได้ต้ัง 400,000 อบต. ส านักปลัด
งบประมาณไม่พอจ่ายและมีความจ าเป็นต้องจ่าย หาดนางแก้ว
เพือ่มิให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

พ.ศ.2562



เงินสมทบ เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ (กบท) 191,422 อบต. ส านักปลัด
กองทุนบ าเหน็บบ านาญ หาดนางแก้ว

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาดา้นสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา
งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบเงินอุดหนุน

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2561
ที่ โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 เงินอุดหนุน เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับ 1,092,000 อบต. กอง

ส่วนราชการ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขต อปท. 4 โรงเรียน หาดนางแก้ว การศึกษา

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

พ.ศ.2562



แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาดา้นสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2561
ที่ โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการ โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ 14,120 อบต. ส านักปลัด

ส่งเสริมผู้สูงวัย หาดนางแก้ว
ใส่ใจรักสุขภาพ

2 โครงการ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 14,820 อบต. ส านักปลัด
ฝึกอบรมเพิม่ ฝึกอบรมเพิม่ศักยภาพสตรี หาดนางแก้ว
ศักยภาพสตรี

3 โครงการ โครงการอดเปร้ียวไว้กินหวาน เพือ่ป้องกันและ 16,620 อบต. ส านักปลัด
อดเปร้ียวไว้ แก้ไขปัญหาการต้ังท้องไม่พร้อมของวัยรุ่น หาดนางแก้ว
กินหวาน

4 โครงการ โครงการ ปป ทีอ่ยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 100,000 อบต. ส านักปลัด
ปรับปรุงทีอ่ยู่ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ใน พท. ต.หาดนางแก้ว หาดนางแก้ว

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ.2562



อาศัยแก่ผู้สูงอายุฯ
แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาดา้นสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา
แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2561
ที่ โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือ่เพิม่ศักยภาพ 243,600 อบต. ส านักปลัด

ฝึกอบรมและ ให้กับบุคลากร หาดนางแก้ว
ศึกษาดูงานฯ

2 โครงการ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ 17,525 อบต. ส านักปลัด
ฝึกอบรม (การผูกผ้าประดับ) หาดนางแก้ว
ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพฯ

3 โครงการ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ 11,220 อบต. ส านักปลัด
ฝึกอบรม ระยะส้ัน หาดนางแก้ว
ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพฯ

4 โครงการ โครงการ อปท. ต้นแบบจัดการน้ าตามปรัชญาของ 30,320 อบต. ส านักปลัด
อปท.ต้นแบบ เศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ าใต้ดิน) หาดนางแก้ว

พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



จัดการน้ าตาม
ปรัชญาฯ

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาดา้นสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา
แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน งบเงินอุดหนุน

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2561
ที่ โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการ โครงการเงินอุดหนุนทีท่ าการปกครอง จ.ปราจีนบุรี 30,000 อบต. ส านักปลัด

เงินอุดหนุน เพือ่จ่ายเป็นโครงการงานแสงสีเสียง หาดนางแก้ว
ทีท่ าการ "เจ้าพระยาอภัยภูเบศร" 
ปกครอง จ.
ปราจีนบุรี

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

พ.ศ.2562



แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาดา้นสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2561
ที่ โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการ โครงการจุดบริการประชาชนป้องกันอุบัติเหตุ 16,255 อบต. ส านักปลัด

จุดบริการ ทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ หาดนางแก้ว
ประชาชน
ป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนนฯ

2 โครงการ โครงการจุดบริการประชาชนป้องกันอุบัติเหตุ 16,255 อบต. ส านักปลัด
จุดบริการ ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ หาดนางแก้ว
ประชาชน
ป้องกัน
อุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์

พ.ศ.2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี



แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาดา้นสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา
แผนงานการเกษตร

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2561
ที่ โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการ โครงการปลูกเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า 21,420 อบต. ส านักปลัด

ปลูกป่า รักษ์น้ า" หาดนางแก้ว
เฉลิมพระเกียรติ

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

พ.ศ.2562



แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
แผนงาน เคหะและชมุชน งบลงทุน

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2561
ที่ โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการ โครงการก่อสร้างทางพาดลงนาแปลงนาชาวบ้าน 152,120 อบต. กองช่าง

ก่อสร้าง ม.1 ถนนสายบ้านหาดยาว-บ้านเกาะลอย หาดนางแก้ว
ทางพาดลงนา จ านวน 6 จุด โดยเสริมดินพร้อมลงลูกรัง
แปลงชาวบ้าน และบดอัดไม่น้อยกว่า 95% ตามแบบ อปท. พร้อม
ม.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

2 โครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม..2 เส้นจากถนน 316,663 อบต. กองช่าง
ก่อสร้างถนน ลาดยางบ้านหาดสูง - บ้านทุง่แฝก ถึงบ้าน หาดนางแก้ว
คสล. ม.2 นายสายชล มนูญวงษ์ ก.4 ม. ระยะทาง 122 ม. 

หนา 0.15 ม. หรือมี พท. คสล. ไม่น้อยกว่า 
488 ตรม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพ
พืน้ที ่ตามแบบ อปท. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

พ.ศ.2562



แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
แผนงาน เคหะและชมุชน งบลงทุน

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2561
ที่ โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 โครงการ เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม หมู่ที ่3 454,700 อบต. กองช่าง

ก่อสร้างท่อ ขนาด 2 ช่อง ก.2.70 ม. สูง 2.70 ม. ยาว 5 ม. หาดนางแก้ว
ลอดเหล่ียม ตามแบบมาตรฐาน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
ม.3 

4 โครงการ โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง บ้านบึงกาฬ 211,400 อบต. กองช่าง
ก่อสร้างถนน สายบ้านนายบุญเกิด พอไทย ถึงเขื่อนป้องกันตล่ิง หาดนางแก้ว
ดินพร้อม พังแม่น้ าปราจีนบุรี
ลงลูกรัง ม.4 ก. 5 ม. สูงเฉล่ีย 1.00 ม. ระยะทาง 1:2 ม. พร้อม

บดอัดไม่น้อยกว่า 95% พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี



แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
แผนงาน เคหะและชมุชน งบลงทุน

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2561
ที่ โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5 เส้นจากบ้านท่า 496,500 อบต. กองช่าง

ก่อสร้าง ช้าง-บ้านริมน้ า ก.5 ม. ระยะทาง 150ม. หนา หาดนางแก้ว
ถนน คสล. 0.15 ม. หรือมีพืน้ที ่คสล. ไม่น้อยกว่า 750 ตรม.
ม.5 พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางกว้างข้าง 1 ม. 

ตามแบบ อปท. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

6 โครงการ โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนลูกรัง ม.6 บ้าน 331,391 อบต. กองช่าง
ก่อสร้าง เกาะลอย สายจากบ้านนางสูญ ไชยชุน ถึง หาดนางแก้ว
ผิวถนนลูกรัง บ้านน้ าฉ่า ม.2 โดยการเสริมดิน ก.5 ม. สูงเฉล่ีย
ม.6 0.20 ม.ระยะทาง 387 ม. พร้อมบดอัดแน่น

ไม่น้อยกว่า 95% พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

พ.ศ.2562



แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
แผนงาน เคหะและชมุชน งบลงทุน

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2561
ที่ โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 โครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7 สายบ้านปราสาท 497,400 อบต. กองช่าง

ก่อสร้างถนน ถึงถนนลาดยางสวนนายสมชาย ไหมทอง ก.5 ม. หาดนางแก้ว
คสล. ม.7 ระยะทาง 155 ม. หนา 0.15 ม. หรือ มี พท. คสล.

ไม่น้อยกว่า 775 ตรม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ตามสภาพ พท. ตามแบบฯ พร้อมป้าย
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี



แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
งานสวนสาธารณะ งบลงทุน

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2561
ที่ โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ริมน้ าปราจีนบุรี บริเวณ ม.3 469,000 อบต. กองช่าง

ปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านตะเคียนทอง -ม.4 บ้านตะเคียนทอง หาดนางแก้ว
ริมน้ าปราจีนบุรี ระยะทางประมาณ 1,000 ม. พร้อมป้าย
ม.3 ประชาสัมพันธ์โครงการ

2 โครงการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนลาดยางสายบ้าน 131,300 อบต. กองช่าง
ปรับปรุง หาดยาว-บ้านบุญเกิด บริเวณหน้าทีท่ าการ อบต. หาดนางแก้ว
ภูมิทัศน์ หาดนางแก้ว หมู่ที ่6 บ้านเกาะลอย
ริมถนนลาดยาง ระยะทาง 250 ม. 
บ้านหาดยาว-
บ้านบุญเกิด
บริเวณหน้าที่
อบต.ฯ ม.6

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

พ.ศ.2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



แบบ ผด.02

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2561
ที่ โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 ครุภัณฑ์ เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 22,000 อบต. ส านักปลัด

ส านักงาน 4 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท หาดนางแก้ว
ตู้เหล็ก คุณลักษณะ

1. มือจับชนิดบิด
2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(มอก) (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์,มค.61)

2 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ 814,000 อบต. ส านักปลัด
ยานพาหนะ รถบรรทุกดีเซล จ านวน 1 คัน หาดนางแก้ว
และขนส่ง ขนาด 1 ตัน ประมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า
ประเภท 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
รถบรรทุก ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ิ ขับเคล่ือน 2 ล้อ
(ดีเซล) แบบดับเบิล้แค็บ

คุณลักษณะ
1. เป็นกระบะส าเร็จรูป
2. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิล้แค็บ 4 ประตู
3. เป็นราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ
4. ราคารวมภาษีสพรรสามิตร

บัญชคีรุภัณฑ์ จัดหาพัสดใุห้เหมาะสมเพียงพอส าหรับการปฏิบัตงิาน
พ.ศ.2562



(ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ม.ค.61)
แบบ ผด.02

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2561
ที่ โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 ครุภัณฑ์ ตู้ล าโพงขยายเสียงเคล่ือนที ่จ านวน 1 ชุด 10,000 อบต. ส านักปลัด

ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้ล าโพงขยายเสียงเคล่ือนที ่ หาดนางแก้ว
จ านวน 1 ชุด
- แบบล าโพงไม่น้อยกว่า 600 วัตต์ 15 นิ้ว 2 ทาง
ทุม้+แหลม
- MP3 PLAYER USB
- รองรับBlueiooth เล่นเพลงจากโทรศัพท์
มือถือแบบไร้สาย
- ขนาดไม่น้อยกว่า 800 วัตต์
- ไมค์ลอย 2 ตัว
- สามารถเล่น USB MP3/FM Player
- รองรับไมค์สาย 2 ตัว
มีช่องต่อสายไฟเอซี 220 โวลต์ 

บัญชคีรุภัณฑ์ จัดหาพัสดใุห้เหมาะสมเพียงพอส าหรับการปฏิบัตงิาน
พ.ศ.2562



แบบ ผด.02

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2561
ที่ โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 ค่าครุภัณฑ์ จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ 17,000 อบต. ส านักปลัด

ครุภัณฑ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี หาดนางแก้ว
คอมพิวเตอร์ คุณลักษณะพืน้ฐาน

1. เป็นอุปกรณ์ทีม่ีความสามารถเป็น Printer,
Coeier,Scanner และFax
2. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
600x600 dpi
3. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า
22 หน้าต่อนาที (ppm)
4. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้า
ต่อนาท(ีppm)
5. มีหน่วยความจ า (memory) ขนาดไม่น้อยกว่า
192 MB
6. สามารถสแกนเอกสารขนาด A4 (ขาวด าและสี)
7. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า
1,200 x1,200 dpi
8. มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document
Feed)
9. สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทัง้สีและขาวด า

บัญชคีรุภัณฑ์ จัดหาพัสดใุห้เหมาะสมเพียงพอส าหรับการปฏิบัตงิาน
พ.ศ.2562



10. สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า99ส าเนา
แบบ ผด.02

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2561
ที่ โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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. สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400%
12. มีช่องเชื่อมต่อ(Interface)แบบUSB 2.0 
หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
13. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network
Interface) แบบ 10/100 Base-T
14. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
15. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter,Legal และ
Custom ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

พ.ศ.2562
บัญชคีรุภัณฑ์ จัดหาพัสดใุห้เหมาะสมเพียงพอส าหรับการปฏิบัตงิาน


































