
สถานที่
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 พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ จัดให้เจ้าหน้าทีทุ่กส่วนทุกกอง 335,000 อบต.หนองสูงใต้ สน.ปลัด อบต.
ของ อบต.หนองสูงใต้ (ไปราชการฯ) ได้เข้ารับการฝึกอบรม อย่างน้อย หรือตามทีผู้่จัด กองคลัง,กองช่าง
(ข้อบญัญัติฯ หน้า 53,59,75,65) คนละสองหลักสูตรต่อปี อบรมก าหนด กองการศึกษาฯ

2 คุณธรรม จริยธรรม ด าเนินการจดัอบรมคุณธรรมและ 10,000 ห้องประชุม สนง.ปลัด อบต.
จริยธรรม ให้กบั คณะผู้บริหาร อบต.หนองสูงใต้
ส.อบต. พนักงานส่วนต าบล

(ข้อบัญญัติฯหน้า 53) และพนักงานจ้าง ของ อบต.
3 จัดท าแผนทีภ่าษีและทะเบียน ด าเนินการจัดท าแผนทีภ่าษีและ 50,000 ศูนย์อ านวยการ กองคลัง

ทรัพย์สิน ทะเบียนทรัพย์สิน โดยด าเนิน แผนทีภ่าษี
การท าแผนทีแ่ม่บท ต่อระวาง อาคารหลังเก่า

(ข้อบัญญัติฯหน้า 59) แบ่งบล็อก แบ่งโซน ส ารวจภาคสนาม
4 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ัง เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการจดั 200,000 อบต.หนองสูงใต้ สนง.ปลัด อบต.

ท้องถิ่น การเลือกต้ังทัว่ไป หรือเลือกต้ัง
(ข้อบัญญัติฯหน้า 53) ซ่อม เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ฯ

5 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการรับรอง 25,000 อบต.หนองสูงใต้ สนง.ปลัด อบต.
และพิธีการ การต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
(ข้อบัญญัติฯหน้า 52) เล้ียงรับรองการประชุมสภาท้องถิ่นฯ

1.แผนงานบริหารทัว่ไป

พ.ศ.2563
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ

พ.ศ.2562

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้
5. ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ี

แบบ ผด.02 

แบบ ผด.02 



สถานที่
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.

6 รายจ่ายในการจ้างทีป่รึกษา เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการในการ 20,000 อบต.หนองสูงใต้ สนง.ปลัด อบต.
เพือ่ศึกษาวิจัย จ้างทีป่รึกษาเพือ่ศึกษาวิจัย

การบริการและประเมินความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ

(ข้อบัญญัติฯหน้า 57)

  แผนงานบริหารทัว่ไป (ตอ่)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ

แบบ ผด.02 



สถานที่
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 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบ 188,000 อบต.หนองสูงใต้ สนง.ปลัด อบต.
ชนิดต้ังพืน้หรือชนิดแขวน ขนาด แยกส่วนชนิดต้ังพืน้หรือ (ห้องประชุม 1) 
36,000 BTU ชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ)
(ข้อบัญญัติฯหน้า 55) ขนาด 36,000 BTU 4 เคร่ือง

2 เคร่ืองตัดหญ้าชนิดข้อแข็ง จดัซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าชนิดขอ้แขง็ 9,500 อบต.หนองสูงใต้ สนง.ปลัด อบต.
แบบสายสะพาย ขนาดเคร่ืองยนต์ 

(ข้อบัญญัติฯหน้า 55) ไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า 1เคร่ือง
3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ จดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ โน๊ตบุก๊ 22,000    อบต.หนองสูงใต้ สนง.ปลัด อบต.

ส าหรับงานประมวลผล 1 เคร่ือง
(ข้อบัญญัติฯหน้า 56)

4 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction จดัหาเคร่ืองพมิพ ์Multifunction 15,000 อบต.หนองสูงใต้ สนง.ปลัด อบต.
เลเซอร์ หรือ LED สี เลเซอร์ หรือ LED สี  1 เคร่ือง
(ข้อบัญญัติฯหน้า 57)

งบประมาณ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

       แผนงานบริหารทัว่ไป  (ครุภัณฑ์)

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

แบบ ผด.02 



สถานที่
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 เก้าอี้ส านักงาน จัดหาเก้าอี้ส านักงาน 5,400 อบต.หนองสูงใต้ กองคลัง
ขาเหล็กตัว c มีขาเส้นหลัง ขนาด
กว้างไม่ต่ ากว่า 56 ซม. ลึก 62 ซม.

(ข้อบัญญัติฯหน้า 60) สูง 97 ซม. จ านวน 3 ตัว
2 โต๊ะท างาน ระดับ 3-6 จดัซ้ือโต๊ะท างานระดับ 3-6 4,000      อบต.หนองสูงใต้ กองคลัง

ขนาดไม่ต่ ากว่า กว้าง 80 x ยาว
(ข้อบัญญัติฯหน้า 60) 150 x สูง 75 ซม.  1 ตัว

3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ จดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ โน๊ตบุก๊ 22,000    อบต.หนองสูงใต้ กองคลัง
ส าหรับงานประมวลผล 1 เคร่ือง

(ข้อบัญญัติฯหน้า 60)
4 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction จดัหาเคร่ืองพมิพ ์Multifunction 9,000 อบต.หนองสูงใต้ กองคลัง

ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิดLED ขาวด า ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED 
(ข้อบัญญัติฯหน้า 61) ขาวด า  1 เคร่ือง

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ

       แผนงานบริหารงานคลัง  (ครุภัณฑ์)
แบบ ผด.02 



สถานที่
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 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction จดัหาเคร่ืองพมิพ ์Multifunction 8,000 อบต.หนองสูงใต้ กองการศึกษาฯ
แบบฉดีหมึกพร้อมติดต้ังถงัหมึกพมิพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง
(ข้อบัญญัติฯหน้า 68) ถังหมึกพิมพ์  1 เคร่ือง

       แผนงานการศึกษา  (ครุภัณฑ์)

ล าดับ
พ.ศ.2562

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2561

แบบ ผด.02 
















