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สารบัญ 
 

ส่วนที่   ๑  บทน า            
- หลักการและเหตุผล         ๑ 
- วัตถุประสงค์ของแผนด าเนินงาน       ๑ 
- ขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงาน       ๒ 
- ประโยชน์ของแผนด าเนินงาน        ๒ 

ส่วนที่  ๒  บัญชโีครงการ/กิจกรรม         
- บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ  (แบบ  ผด.๐๑)     ๔ 
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  (แบบ  ผด.๐๒)               ๖  
- บัญชีครุภัณฑ์  (แบบ  ผด.๐๒/๑)       ๓๐ 
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ส่วนที่ ๑  
บทน า 

************ 
๑. หลักการและเหตุผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.
๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการจัดท า
แผนการด าเนินงาน ตามหมวด ๕ ข้อ ๒๖ การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอน
ด าเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการ
ด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้ อย่างน้อยสามสิบวัน  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจาก
เงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ 
ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไข
แผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  

ภายใต้กฎหมายดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ ขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  และใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/
โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น  
๒. วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

๑. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริง 
ทั้งหมดในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๒. เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองอิเฒ่า มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 

๓. เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนก 
รายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
มีความสะดวกมากข้ึน 

๔. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า ในการ
ควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 



-๒- 

๓. ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนที่  ๑  ขั้นตอนการจัดท าร่างแผนฯ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ 

บริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์การบริหารต าบลหนองอิเฒ่าหน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รฐัวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 
แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

ขั้นตอนที่  ๒  ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผนฯ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองอิเฒ่าพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าประกาศเป็นแผน
ด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่  ๓  การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการ 
ด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือประกาศใช้แผนการด าเนินงานทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงาน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย
สามสิบวัน 

แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในปีงบประมาณนั้น 

“การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น” 
๔. ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

๑ ท าให้ทราบถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริง 
ทั้งหมดในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

๒. การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่ามีความ 
ชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 

๓. ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและจ าแนก 
รายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 

๔. การบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า ในการควบคุมการด าเนินงานมี 
ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 

จากขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิดังนี้ 
 
คณะกรรมการสนับสนุน                                     
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนด าเนินงาน 
 
 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

************************** 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานอ่ืน 

จัดท าแผนด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนด าเนินงาน 

เสนอร่างๆ ต่อผู้บรหิารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 



-๔- 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน      
     ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๙ ๑๓.๒๓ ๙๖๒,๗๐๐ ๖.๗๑ กองช่าง 
     ๑.๒  แผนงานการพาณิชย์ ๕ ๗.๓๕ ๙๓๐,๐๐๐ ๖.๔๙ กองช่าง 

รวม ๑๕ ๒๐.๕๙ ๑,๘๙๒,๗๐๐ ๑๓.๒๐  
๒.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและพัฒนาผลผลิต
ทางการเกษตร 

      
 

     ๒.๑  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๕ ๗.๓๕ ๖๕,๐๐๐ ๐.๔๕ ส านักปลัด 
รวม ๕ ๗.๓๕ ๖๕,๐๐๐ ๐.๔๕  

๓.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
สังคม 

     
 

     ๓.๑  แผนงานสาธารณสุข ๔ ๕.๘๘ ๑๔๓,๐๐๐ ๐.๙๙ ส านักปลัด 

รวม ๔ ๕.๘๘ ๑๔๓,๐๐๐ ๐.๙๙  

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและการป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

      
 

    ๔.๑  แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๔ ๕.๘๘ ๑๐๗,๐๐๐ ๐.๗๕ ส านักปลัด 
รวม ๔ ๕.๘๘ ๑๐๗,๐๐๐ ๐.๗๕  

แบบ ผด. ๐๑ 
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  
วัฒนธรรมประเพณี 

     

    ๕.๑  แผนงานการศึกษา ๑๒ ๑๗.๖๔ ๒,๐๗๙,๘๕๖ ๑๔.๕๐ กองการศึกษา 

    ๕.๒  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ   

๔ ๕.๘๘ ๔๐,๐๐๐ ๐.๓๔ กองการศึกษา 

รวม ๑๖ ๒๓.๕๓ ๒,๑๒๘,๘๕๖ ๑๔.๘๔  

๖.  ยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

     
  

 

    ๖.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑ ๑.๔๗ ๕,๐๐๐ ๐.๐๔ ส านักปลัด 

    ๖.๒  แผนงานเคหะและชุมชน - - - - กองช่าง 
รวม ๑ ๑.๔๗ ๕,๐๐๐ ๐.๐๔  

๗.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการ      

    ๗.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑๔ ๒๐.๕๘ ๕๔๐,๒๐๐ ๓.๗๗ ส านักปลัด/กองคลัง 
    ๗.๒  แผนงานเคหะและชุมชน ๑ ๑.๔๗ ๕,๐๐๐ ๐.๐๔ กองช่าง 
    ๗.๓  แผนงานงบกลาง ๙ ๑๓.๒๓ ๙,๔๕๔,๐๗๕ ๖๕.๙๒ ส านักปลัด 

รวม ๒๔ ๓๕.๒๙ ๙,๙๙๙,๒๗๕ ๖๙.๗๓  
รวมทั้งสิ้น ๖๘ ๑๐๐ ๑๔,๓๔๐,๘๓๑ ๑๐๐  

 
 
 
 



-๖- 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค 
๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง   
บ้านโนนชาด  หมู่ที ่๓   

ซ่อมแซมถนนลูกรัง  ผิวจราจรกวา้ง 
๒.๔๐ – ๔ เมตร  ระยะทาง  ๔,๖๕๐  
เมตร หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐ – ๐.๒๐ เมตร   
หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกวา่   
๘๖๖  ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับ
ระดับ 

๑๒๐,๐๐๐ บ้านโนน
ชาด   

หมู่ที่  ๓ 

กองช่าง          

  

 

๒ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง  บ้านดอนกลอย  หมู่
ที ่ ๖  สายจากบ้านนาง
สมร  หาเพียง - โรงเรียนดอน
กลอยโนนชาด 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง  ผิวจราจร
กว้าง  ๓  เมตร  ระยะทาง 
๒๖๐  เมตร  หนา
เฉลี่ย  ๐.๓ เมตร  หรือมีปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกวา่ ๒๔๐   
ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับระดับ  

๓๐,๐๐๐ บ้านดอน
กลอย  หมู่

ที ่ ๖   

กองช่าง          

  

 

๓ โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง  บ้านดอนกลอย  หมู่
ที ่ ๖  สายจากหนองสร้างหัว
ทุ่ง - ไปโคกใหญ ่  

ซ่อมแซมถนนลูกรัง  ผิวจราจร
กว้าง  ๔  เมตร  ระยะทาง  ๑,๔๐๐  เม
ตร  หนาเฉลีย่  ๐.๑๓  เมตร  หรือมี
ปริมาตรลกูรังไม่น้อย
กว่า  ๗๒๐  ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรด
ปรับระดับ   

๙๐,๐๐๐ บ้านดอน
กลอย  หมู่

ที่  ๖   

กองช่าง          

  

 

 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



-๗- 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค 
๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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 โครงการปรับปรุงต่อเติมสุข
ศาลา  บ้านหลักด่าน  หมู่ที ่ 
๑๑ 

ปรับปรุงต่อเติมสุขศาลา  ขนาด
กว้าง  ๕.๘๐  เมตร 

ยาว  ๗.๕๐  เมตร  

๑๒๐,๐๐๐ บ้านหลัก
ด่าน  หมู่ที่  

๑๑ 

กองช่าง             

๕ โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิว
จราจรคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้าน
โนนสวรรค์ หมู่ที่ ๘ สายบ้าน
นายเดชา ภูจ าปา - บ้านนางไพ
วัลย์ ทองทา 

ปรับปรุงผิวจราจร  กวา้ง  ๔  เมตร  
ระยะทางยาว   
๕๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  และ
คิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่   
๒๐๐  ตารางเมตร 

๑๑๙,๕๐๐ บ้านโนน
สวรรค์ หมู่

ที่ ๘ 

กองช่าง 

    

        

๖ โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิว
จราจรคอนกรีตเสรมิเหล็ก สาย
ศาลาประชาคม บ้านหนองอิ
เฒ่า หมู่ที่ ๒ – หน้าวัดสว่าง
โนนทัน 

ปรับปรุงผิวจราจร  กวา้ง  ๕  เมตร  
ระยะทางยาว 
๔๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  และ
คิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่   
๒๐๐  ตารางเมตร   

๑๒๒,๓๐๐ บ้าน
หนองอิเฒ่า 

หมู่ที่ ๒ 

กองช่าง          

  

 

๗ โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิว
จาจรคอนกรตีเสริมเหล็ก บ้าน
หนองอิเฒ่า หมู่ที่ ๙ สายบ้าน
นางใหม่ ภูท ามา - บ้านนางค าบู่ 
กุมภวงษ์ 

ปรับปรุงผิวจราจร  กว้าง  ๐.๕๐ -
๑.๓๐  เมตร  ระยะทาง
ยาว  ๒๗๑ เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  
และคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า  ๒๑๙  ตารางเมตร  

๑๒๔,๓๐๐ บ้าน
หนองอิเฒ่า 

หมู่ที่ ๙ 

กองช่าง          

  

 

 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



-๘- 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค 
๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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 โครงการปรับปรุงเสรมิผิวจรจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปาุ
หญ้าคา หมู่ที่ ๑๐ สายบ้านนาย
นิกร ภูกาบิน - บ้านนายสอน 
ศรีรุ่งเรือง 

ปรับปรุงผิว
จราจร  กวา้ง  ๔  เมตร  ระยะทาง
ยาว   
๖๐  เมตร  หนา  ๐.๑๐  เมตร  และ
คิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า  ๒๔๐  ตารางเมตร 

๑๐๕,๖๐๐ บ้านปุา
หญ้าคา หมู่

ที่ ๑๐ 

กองช่าง 

    

        

๙ โครงการยา้ยหอถังสูงพร้อม
ติดตั้ง บ้านหนองอิเฒ่า หมู่ที่ ๑ 

ย้ายหอถังสูง พร้อมก่อสร้างหอถัง
สูง ขนาดกวา้ง  ๒  เมตร 
ยาว  ๓  เมตร  สูง ๙  เมตร  

๑๓๑,๐๐๐ บ้าน
หนองอิเฒ่า 

หมู่ที่ ๑ 

กองช่าง          

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



-๙- 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค 
๑.๒  แผนงานการพาณิชย์ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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 ค่าจัดซื้อคลอรีน   เพื่อเป็นค่าจัดซื้อคลอรีนส าหรับ
ใช้ในการผลิตน้ าประปา 

๒๕,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

กองช่าง          

  

 

๒ ค่าจัดซื้อสารส้ม   เพื่อเป็นค่าจัดซื้อสารส้มส าหรับใช้
ในการผลติน้ าประปา 

๗๕,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

กองช่าง          

  

 

๓ ค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับการ
ประปา   

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุที่ใช้ใน
การประปา  เช่น  ท่อ  พี  วี  ซี 
กาว  ข้อต่อ  ข้องอ  ข้อต่อสาม
ทาง  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับระบบ
ประปา 

๓๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

กองช่าง          

  

 

๔ ค่าไฟฟูา เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูาส าหรับผลิต
น้ าประปา  ระบบประปาที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ท้ัง  ๓  แห่ง 

๖๐๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

กองช่าง          

  

 

๕ ค่าไฟฟูาสถานสีูบน้ าด้วย
พลังงานไฟฟูา   

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูาสถานสีูบน้ า
ด้วยพลังงานไฟฟูา  (ค่า
กระแสไฟฟูา)  ภายในต าบล
หนองอิเฒ่า 

๒๐๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

กองช่าง          

  

 

 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



-๑๐- 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 

๒.๑  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ
ฝึกอบรมจติอาสาภัยพิบัต ิ

เป็นค่าจัดท าปูาย  ค่าอาหาร  ค่าน้ าดื่ม  
ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุในการ
ฝึกอบรม  ตามโครงการโครงการจัด
ฝึกอบรมชุดปฏิบัตกิารจิตอาสาภัยพบิัติ
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพือ่
เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง
ให้แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  ให้มี
บุคลากรที่สามารถปฏิบัติหนา้ที่
ช่วยเหลือเจา้พนักงาน  ในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ   

๑๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒา่ 

ส านักปลดั 

     

 

      

๒ โครงการสร้างความรู้ ความ
เข้าใจใน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ   พ.ศ.๒๕๔๐ 

เพื่อเป็นค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่า
วัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดท าปาูยตาม
โครงการฯ   

๑๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักปลดั          

  

 

๓ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาพระราชด าริ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ราชกุมารีฯ 

เพื่อเป็นค่าจัดท าปูาย  ค่าวัสดุอปุกรณ์  
ค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้  ค่าตอบแทนวิทยากร  
ค่าอาหารว่าง  ค่าอาหารผู้เข้าร่วม
อบรมตามโครงการอนุรักษพ์ันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ราชกุมารีฯ   

๑๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักปลดั          

  

 

 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



-๑๑- 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 

๒.๑  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติและส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมตามโครงการ
รักน้ า  รักปุา  รักษาแผ่นดิน 

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและ
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม 
ตามโครงการรักน้ า  รักปุา  รักษา
แผ่นดิน  เพื่อเฉลิมฉลองสมเดจ็
พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
ทรงเจริญพระชนมพรรษา
ครบ  ๗  รอบการสร้างจติส านึก
ของประชาชนในการรักษา
สิ่งแวดล้อม  และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ  
ตลอดจนการจัดนิทรรศการ  
กิจกรรมต่างๆ  ฯลฯ 

๕,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักปลดั 

    

 

       

๕ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อ
ปูองกันการแพร่ระบาดของยา
เสพติด 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดั
กิจกรรมเพื่อรณรงค์และปูองกัน
การแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
กลุ่มเยาวชนและกลุ่มเสี่ยง  การ
บ าบัดฟื้นฟู  การฝึกอาชีพ  ให้แก่
ผู้ผ่านการบ าบัด  และการสรา้ง
เครือข่ายต่อต้านยาเสพตดิใน
ชุมชน  การซื้อชุดตรวจสารเสพ
ติด ฯลฯ 

๓๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักปลดั 

   

 

        

 

แบบ ผด. ๐๒ 



-๑๒- 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์  สังคมและบริการด้านสาธารณสุข 
๓.๑  แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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 ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นในการดูแลผูสู้งอายุท่ีมี
ภาวะพึ่งพิงในระยะยาว 

เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้กบัอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นที่ผ่านการฝึกอบรม
ผู้สูงอายุขั้นกลาง  ในอัตราเดือนละ  
๕,๐๐๐   บาท  จ านวน  ๒  คน 

๑๑๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า
  

ส านักปลดั 

     

 

      

๒ ค่าส ารวจและการขึ้นทะเบยีน
สุนัขและแมว   

เพื่อเป็นค่าส ารวจขอ้มูลและขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค  คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบา้
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์  ตาม
ประปณิธานของศาสตราจารย์ดร.  
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟาูจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  กรม
พระศรีสวางควัฒน  วรขัติยราชนารี   

๓,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า
  

ส านักปลดั 

     

 

      

๓ ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ
บริหารจดัการขยะชุมชน 

เพื่อเป็นค่าจัดท าปูาย  ค่าวิทยากร  ค่า
น้ าดื่มน้ าแข็ง  ค่าอาหาร  ในการจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์การก าจัด
ขยะ   

๑๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า
  

ส านักปลดั 

     

 

      

๔ ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ
เฝูาระวัง ปูองกันและควบคุม
โรคตดิต่อเช้ือไวรัสโคโรนา่ 
๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) 

 เพื่อเป็นจัดซ้ือเจลแอลกอ
ฮอลล ์ หน้ากากอนามยั  สื่อ
ประชาสัมพันธป์ูาย
ประชาสัมพันธ ์ แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ ์ตามโครงการปูองกัน
โรคติดต่อไวรัสโคโร
นา  ๒๐๑๙  (Covid-๑๙)   

๒๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักปลดั 

     

 

      

 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



-๑๓- 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๔.๑  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปุวยการชดเชย
การท างาน  ของ  อปพร.ผู้เข้าเวร
ยามในระหว่างเทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์  ค่าตอบแทน
วันละ  ๓๐๐ บาท  

๔๒,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักปลดั 

  

 

         

๒ ค่าใช้จ่ายการด าเนินการปูองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ 

เพื่อจ่ายค่าจัดเตรียมสถานท่ี ค่า
จัดท าปูาย ค่าน้ าดื่มน้ าแข็ง ใน
การอยู่เวรยามในระหว่างเทศกาล
ปีใหม่  สงกรานต ์

๑๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักปลดั 

   

 

        

๓ โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกัน
และระงับอัคคีภัย 

เพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่า
น้ าดื่ม  น้ าแข็ง  ส าหรับผู้เข้า
อบรมตามโครงการฯ   

๕,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักปลดั 
   

 
        

๔ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อป
พร.) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  
ค่าลงทะเบียน  ค่าน้ าดื่มน้ าแข็ง  
ค่าอาหาร  ค่าจัดปูาย  ค่าวัสด ุ
อุปกรณ์ในการฝึกอบรม/จัดตั้ง   
ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)   

๕๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักปลดั 

  

 

         

 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



-๑๔- 

๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี 
๕.๑  แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองอิเฒ่า 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  
จ านวน  ๖๙  คน  ในอัตราคนละ  
๒๑ บาท/คน/วัน  จ านวน  ๒๔๕ 
วัน 

๓๕๕,๐๐๕ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบล

หนองอิเฒ่า 

กอง
การศึกษา 

         

  

 

๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 

เพื่อเป็นค่าน้ าดืม่น้ าแข็ง  ค่า
จัดเตรียมสถานท่ี  ค่าจัดท าปูาย
ไวนิล  ค่าของรางวัล  ใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ประจ าปี  ๒๕๖๕   

๒๗,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

กอง
การศึกษา 

         

  

 

๓ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
กิจกรรมของสภาเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ใน
การฝึกอบรม  ค่าวิทยากร  
ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ค่า
น้ าด่ืมน้ าแข็ง  ตามโครงการต่าง  ๆ  
ของสภาเด็กและเยาวชนต าบล
หนองอิเฒ่า   

๖,๐๐๐ สภาเด็ก
และ

เยาวชน 

กอง
การศึกษา 

         

  

 

๔ ค่าจัดซื้ออาหารเสริม  (นม)  
ให้แก่โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา   

เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม  (นม)  
ให้แก่นักเรียนโรงเรียนหนองอิเฒ่า
วิทยา  จ านวน  ๙๓  คน  (ข้อมูล  
ณ  วันท่ี๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๔)  
จ านวน  ๒๖๐  วัน  ในราคากล่อง
ละ  ๗.๓๗  บาท 

๑๗๘,๒๐๗   โรงเรียน
หนองอิเฒ่า

วิทยา   

กอง
การศึกษา 

         

  

 

แบบ ผด. ๐๒ 



-๑๕- 

๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี 
๕.๑  แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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 ค่าจัดซื้ออาหารเสริม  (นม)  
ให้แก่โรงเรียนดงน้อยโนน
สวรรค ์

เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม  (นม)  
ให้แก่นักเรียนโรงเรียนดงน้อยโนน
สวรรค์  จ านวน  ๕๒  คน  
(ข้อมูล  ณ  วันท่ี  ๑๐  มิถุนายน  
๒๕๖๔)  จ านวน  ๒๖๐  วัน  ใน
ราคากล่องละ  ๗.๓๗   บาท 

๙๙,๖๔๓   โรงเรียนดง
น้อยโนน
สวรรค ์

กอง
การศึกษา 

         

  

 

๖ ค่าจัดซื้ออาหารเสริม  (นม)  
ให้แก่โรงเรียนหลักดา่นวิทยา   

เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม  (นม)  
ใหแ้ก่นักเรียนโรงเรียนหลักดา่น
วิทยา  จ านวน  ๖๑  คน  (ข้อมูล  
ณ  วันท่ี  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๔  
จ านวน  ๒๖๐  วัน  ในราคากล่อง
ละ  ๗.๓๗   บาท 

๑๑๖,๘๘๙   โรงเรียน
หลักด่าน
วิทยา   

กอง
การศึกษา 

         

  

 

๗ ค่าจัดซื้ออาหารเสริม  (นม)  
ให้แก่โรงเรียนดอนกลอยโนน
ชาด  (พิลาศอุปถัมภ์)   

เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม  (นม)  
ให้แก่นักเรียนโรงเรียนดอนกลอย
โนนชาด  (พิลาศอุปถัมภ์)  
จ านวน  ๔๙  คน  (ข้อมูล  ณ  
วันท่ี  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๔)   
จ านวน  ๒๖๐  วัน  ในราคากล่อง
ละ  ๗.๓๗   บาท   

๙๓,๘๙๔   โรงเรียน
ดอนกลอย
โนนชาด  
(พิลาศ

อุปถัมภ์)   

กอง
การศึกษา 

         

  

 

 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



-๑๖- 

๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี 
๕.๑  แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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 ค่าจัดซื้ออาหารเสริม  (นม)  
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองอิเฒ่า   

เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม  (นม)  
ให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิ
เฒ่า  จ านวน  ๖๙  คน  (ข้อมูล  
ณ  วันท่ี  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๔)   
จ านวน  ๒๖๐  วัน  ในราคากล่อง
ละ  ๗.๓๗   บาท   

๑๓๒,๒๑๘   ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบล

หนองอิเฒ่า   

กอง
การศึกษา 

         

  

 

๙ อุดหนุนโรงเรียนดงน้อยโนน
สวรรค ์

เพื่อสนับสนุนโครงการอาหาร
กลางวันให้แก่นักเรียนช้ันเด็กเล็ก
ถึงประถมศึกษาปีท่ี  ๖  จ านวน  
๕๒  คน  อัตราคนละ  ๒๑   บาท   
จ านวน  ๒๐๐  วัน   

๒๑๘,๔๐๐ โรงเรียนดง
น้อยโนน
สวรรค ์

กอง
การศึกษา 

         

  

 

๑๐ อุดหนุนโรงเรียนดอนกลอย–
โนนชาด (พิลาศอุปถัมภ์) 

เพื่อสนับสนุนโครงการอาหาร
กลางวันให้แก่นักเรียนช้ันเด็กเล็ก
ถึงประถมศึกษาปีท่ี  ๖  จ านวน  
๔๙  คน  อัตราคนละ  ๒๑   บาท   
จ านวน  ๒๐๐  วัน   

๒๐๕,๘๐๐ โรงเรียน
ดอน

กลอย–โนน
ชาด (พิลาศ

อุปถัมภ ์

กอง
การศึกษา 

         

  

 

 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



-๑๗- 

๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี 
๕.๑  แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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 อุดหนุนโรงเรียนหนองอิเฒ่า
วิทยา 

เพื่อสนับสนุนโครงการอาหาร
กลางวันให้แก่นักเรียนช้ันเด็กเล็ก
ถึงประถมศึกษาปีท่ี  ๖  จ านวน  
๙๓  คน  อัตราคนละ  ๒๑   บาท   
จ านวน  ๒๐๐  วัน   

๓๙๐,๖๐๐ โรงเรียน
หนองอิเฒ่า

วิทยา 

กอง
การศึกษา 

         

  

 

๑๒ อุดหนุนโรงเรียนหลักด่านวิทยา เพื่อสนับสนุนโครงการอาหาร
กลางวันให้แก่นักเรียนช้ันเด็กเล็ก
ถึงประถมศึกษาปีท่ี  ๖  จ านวน  
๖๑  คน  อัตราคนละ  ๒๑   บาท   
จ านวน  ๒๐๐  วัน 

๒๕๖,๒๐๐ โรงเรียน
หลักด่าน
วิทยา 

กอง
การศึกษา 

         

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



-๑๘- 

๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี 
๕.๒  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการ
บุญคูณลานของอ าเภอยางตลาด 

ค่าจัดท าปูาย  ค่าน้ าดื่ม
น้ าแข็ง  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
นิทรรศการ  ค่าใช้จ่ายในการ
รักษาความปลอดภัย  ค่ารับรอง
ประชาชนท่ีมาเข้าร่วมกิจกรรม   
ตามโครงการบญุคูณลานประจ าปี
ของอ าเภอยางตลาด 

๒๐,๐๐๐ ที่ว่าการ
อ าเภอยาง

ตลาด 

กอง
การศึกษา 

   

 

        

๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี
บุญบั้งไฟ 

ค่าจัดท าปูาย  ค่าจ้างเหมาเครื่อง
เสียง  ค่าน้ าดืม่น้ าแข็ง  ค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาด  ค่ารับรอง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ในการจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟของต าบล
หนองอิเฒ่า   

๒,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

กอง
การศึกษา 

       

 

    

๓ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง 

ค่าจัดท าปูายประชาสมัพันธ์  ค่า
ถวายเครื่องสังฆทานและจตัตุ
ปัจจัยในการประกอบพิธี  ค่าน้ า
ดื่มน้ าแข็ง  ค่าจัดท ากระทง  ใน
การจัดงานประเพณีลอยกระทง
ของต าบลหนองอิเฒ่า 

๒,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

กอง
การศึกษา 

 

 

          

 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



-๑๙- 

๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี 
๕.๒  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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 ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนและประชาชน
ต าบล 

ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา
ต าบล  เช่น  ค่าบ ารุงทีม  
อุปกรณ์กีฬา  ค่าจัดสถานท่ี   
ค่ารางวัล  ค่าจัดพิธีเปิดปิด   
ค่าน้ าดื่มน้ าแข็ง  ค่าจัดท าปูาย
โครงการ  ค่าถ้วยรางวัล
นักกีฬา  ค่าตอบแทน 
วงดุริยาง  ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าท่ี
ประจ าสนาม  ค่าตอบแทนคณะ 
กรรมการ ฯลฯ 

๒๕,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

กอง
การศึกษา 

         

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



-๒๐- 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๖.๑  แผนงานบริหารทั่วไป 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ
คุ้มครอง  ดูแล  บ ารุงรักษา  
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ควบคุมและลด
มลพิษ  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เพื่อเป็นค่าจัดท าปูาย  ค่าจัดซื้อ
พันธุ์กล้าไม้  ค่าน้ าดื่มน้ าแข็ง  ใน
การจัดกิจกรรมเพื่อก าจัดขยะมูล
ฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ าเสยี  เพื่อ
ควบคุมและก าจัดภาวะมลพิษที่มี
ผลต่อสุขภาพอนามยัและคุณภาพ
ของประชาชนการจัดกิจกรรมเพื่อ
สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยว  
การปรับปรุงภูมิทัศน์  ฯลฯ    

๕,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักปลดั 

    

 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



-๒๑- 

๗.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
๗.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการ
เลือกตั้ง   

เพื่อเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   คณะกรรมการประจ า
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง   
เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง
ประจ าหน่วยเลือกตั้ง ในกรณีต่างๆ  
เช่น  กรณีครบวาระ  ยุบสภา  กรณี
แทนต าแหน่งว่าง  และกรณี
คณะกรรมการเลือกตั้งสั่งให้มีการ
เลือกตั้งใหม่  และกรณีอื่น ๆ 

๒๐๐,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ส านักปลดั  

           

๒ ค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
ตามกฎหมายว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  ค่าสมนาคณุ
กรรมการสอบคดัเลือกฯ  
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผดิ
ทางละเมดิ  ค่าตอบแทน
คณะกรรมการสอบสวนทาง
วินัย   

เพื่อจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจดัจ้าง
และการบริหารพัสดภุาครัฐ  ค่า
สมนาคณุกรรมการสอบคัดเลือกฯ  
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัย   

๑๐,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ส านักปลดั 

   

 

        

 

แบบ ผด. ๐๒ 



-๒๒- 

๗.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
๗.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

๓ ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงาน
นอกเวลาราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบตัิ
ราชการนอกเวลาราชการของ
พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง   

๕,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ส านักปลดั 
   

 
        

๔ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสารเพื่อใช้ภายในส านักงาน  
และบริการประชาชน 

๓๐,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ส านักปลดั  
           

๕ ค่ารับรองในการประชุมสภา
ท้องถิ่น  หรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการต่างๆ   

เพื่อเป็นค่ารับรองในการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า   

๑๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักปลดั          

  

 

๖ ค่ารับรองหรือเลี้ยงรบัรอง
คณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ   
รวมถึงคณะบคุคลที่มาตรวจ
ราชการหรือตรวจเยี่ยม
องค์การบริหารส่วนต าบล
หรือคณะบุคคลปฏิบัตหิน้าท่ี
ราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรอง
คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการชุด
ต่างๆ  รวมถึงคณะบุคคลท่ีมาตรวจ
ราชการหรือตรวจเยี่ยมองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหรือคณะบุคคลปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการ 

๑๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักปลดั  

           

 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



-๒๓- 

๗.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
๗.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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 ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกตั้งท่ัวไปและเลือกตั้ง
ซ่อม 

เพื่อเป็นค่าจัดสถานที่  ค่าไฟฟูาแสงสว่าง
และท าความสะอาดในหนว่ยเลือกตั้ง  ค่า
จัดหาปูายปิดประกาศ  ค่าพาหนะขนส่ง
สิ่งของและอุปกรณ์เลือกตั้งขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  ฯลฯ ใน
กรณีต่างๆ เช่น  กรณีครบวาระ  ยุบสภา  
กรณีแทนต าแหน่งวา่ง  และกรณี
คณะกรรมการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้ง
ใหม่  และกรณีอื่น ๆ 

๒๐๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักปลดั 

    

 

       

๘ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี เพื่อเป็นค่าจัดท าซุ้มและจัดซื้อผ้าส าหรบั
ประดับสถานที่  ค่าจัดซื้อวัสดุอปุกรณ์  ใช้
จ่ายในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานรัฐพิธี  
และเป็นวันส าคัญของทางราชการ  เช่น  
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิ
ราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจา้อยู่หัว   
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ   
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  และวันอืน่  
ๆ  ที่เกี่ยวข้องกบัรัฐพิธี   
ตลอดจนการประชาสัมพันธแ์ละการ
อ านวยความสะดวกใหก้ับประชาชนเพือ่
มาร่วมงานรัฐพิธีและพระราชพธิีต่าง  ๆ   

๕,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ส านักปลดั          

  

 

 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



-๒๔- 

๗.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
๗.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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 ค่าพวงมาลัย พานพุ่มดอกไม้
สดและพวงมาลา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อพวงมาลาวัน
ปิยมหาราช  ค่าจัดซื้อดอกไม้สดเพื่อ
จัดท าพานพุ่มเนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  ค่าจัดซื้อพานพุ่มเงิน
พุ่มทอง 

๕,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ส านักปลดั          

  

 

๑๐ โครงการอบรมคณุธรรม 
จริยธรรมและสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
บุคลากรขององค์การบรหิาร
สว่นต าบล 

เพื่อเป็นค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจดัท าปูายตาม
โครงการอบรมคณุธรรม  จริยธรรม
และสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ   
บุคลากรขององค์การบรหิารส่วน
ต าบล 

๓,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ส านักปลดั          

  

 

๑๑ ค่าเช่าพ้ืนท่ี  Hosting  และ
ค่าเช่าพ้ืนท่ีโดเมนเนมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองอิเฒ่า   

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพ้ืนท่ี  Hosting  
และค่าเช่าพ้ืนท่ีโดเมนเนมเว็บไซต์
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองอิเฒ่า 

๗,๒๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักปลดั          

  

 

 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



-๒๕- 

๗.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
๗.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

๑๒ อุดหนุน อบต.นาดี ตาม
โครงการขอรับเงินอุดหนุน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอ าเภอ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน  อบต.นาดี  ตาม
โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัตกิาร
ในการช่วยเหลอืประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ  โดย
จ่ายเป็นค่าสนับสนุนของศูนย์ฯ  ในการ
จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ตลอดจนอปุกรณ์และ
เครื่องมือต่างๆ   

๒๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักปลดั          

  

 

๑๓ อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
จังหวัดกาฬสินธุ์ตามโครงการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดตามยุทธการฟูาแดด
สงยางระดมกวาดล้างยาเสพ
ติดจังหวัดกาฬสินธุ ์

เพื่ออุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัด
กาฬสินธุ์ ตามโครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธการ
ฟูาแดดสงยางระดมกวาดล้างยาเสพ
ติดจังหวัดกาฬสินธุ์   

๓๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักปลดั          

  

 

๑๔ ค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
ตามกฎหมายว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ   

เพื่อเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  ที่เป็นประชาคมหมู่บ้าน/
ต าบลและคณะกรรมการตรวจการจ้างทีไ่ม่
มีมาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้เป็นผู้ตรวจ
งานจ้างที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจงานจ้าง  ฯลฯ 

๕,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

กองคลัง          

  

 

 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



-๒๖- 

๗.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
๗.๒  แผนงานเคหะและชุมชน   

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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 ค่าใช้จ่ายในโครงการวางผัง
เมือง และปรับปรุงผังเมือง
รวมหรือชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางผังเมืองหรือ
ปรับปรุงผังเมืองรวมหรือชุมชนในเขต
พื้นท่ี  พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิ
ทัศน์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการวางผัง
เมือง  ตลอดจนค่าพิกัดแนวเขตการ
ปกครองขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๕,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

กองช่าง          

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



-๒๗- 

๗.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
๗.๓  แผนงานงบกลาง 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบประกันสังคม
ให้แก่พนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตามมติ
คณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๒๐  
พฤศจิกายนพ.ศ. ๒๕๔๔  เห็นชอบ
ให้มีการขยายความคุ้มครองลูกจ้าง
ในสถานประกอบการที่มีลูกจา้ง
ตั้งแต่ ๑  คน  ข้ึนไปตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  
๒๕๓๓   

๑๙๙,๒๗๕ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ส านักปลดั 
 
 
 
 

         

  

 

๒ เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อจ่ายเป็นเงินกองทุนตาม
พระราชบัญญัตเิงินทดแทน (ฉบับท่ี  
๒)  พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นทุนในการ
จ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างแทน
นายจ้าง เมื่อลูกจา้งประสบอันตราย 
หรือเจ็บปุวย หรือถึงแก่ความตาย 
หรือสูญเสยีเนื่องจากการท างานให้
นายจ้าง   

๑๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักปลดั          

  

 

๓ เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนนุ
การสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่
ผู้สูงอายุ   

๗,๐๘๒,๔๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักปลดั          

  

 

แบบ ผด. ๐๒ 



-๒๘- 

๗.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
๗.๓  แผนงานงบกลาง 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนนุ
สวัสดิการทางสังคมให้แกผู่้พิการ
หรือทุพพลภาพ   

๑,๕๗๔,๔๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักปลดั          

  

 

๕ เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ปุวยเอดส์   

๖๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักปลดั          

  

 

๖ ส ารองจ่าย เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น
เร่งด่วน  แก้ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน  รวมถึงสาธารณภยั
ต่าง  ๆ  ที่เกิดจากธรรมชาติ   

๑๐๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักปลดั          

  

 

๗ เงินสมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพระดบั
ท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพระดบัท้องถิ่น
หรือพ้ืนท่ีสมทบในอัตราไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  ๔๐ 

๑๐๐,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักปลดั          

  

 

๘ เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบลหนองอิเฒ่า   

๒๐,๐๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

ส านักปลดั          

  

 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



-๒๙- 

๗.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
๗.๓  แผนงานงบกลาง 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นอัตราร้อยละ  ๒  ของ
ประมาณการรายรับประจ าปี  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๓๘ ข้อ  ๘  
ประกอบกับกฎกระทรวงฉบับท่ี  ๔  
(พ.ศ.  ๒๕๔๒) 

๓๐๘,๐๐๐ ต าบล
หนองอิเฒ่า 

ส านักปลดั          

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



-๓๐- 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
๗.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
๗.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) 

เพื่อจัดซื้อเครือ่งพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมกึพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ ์(Ink 
Tank Printer) จ านวน  ๑  เครื่อง  โดยมี
รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ดังต่อไปนี้ 
๑. เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น 
Printer, Copier , Scanner และ Fax 
ภายในเครื่องเดียวกัน 
๒. เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผู้ผลิต 
๓.  มีความละเอยีดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi 
๔.  มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรบั
กระดาษ A๔ ไม่น้อยกวา่ ๒๗ หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ ๘.๘ ภาพตอ่นาที (ipm) 
๕.  มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับ
กระดาษ A๔ ไม่น้อยกวา่ ๑๕ หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ ๕ ภาพต่อนาท ี (ipm) 
๖.  สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ 
(ขาวด า-สี) ได้ 

๗,๕๐๐ อบต.
หนองอิเฒ่า 

กองช่าง 

   

 

        

แบบ ผด. ๐๒/๑ 



-๓๑- 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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.  มีความละเอยีดในการสแกนสูงสุดไม่
น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x ๖๐๐ หรือ ๖๐๐ x 
๑,๒๐๐ dpi 
๘. มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ(Auto 
Document Feed) 
๙  สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและ
ขาวด า 
๑๐.  สามารถท าส านาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 
๙๙ ส าเนา 
๑๑. สามารถย่อและขยายได้๒๕ ถึง ๔๐๐ 
เปอร์เซ็นต์ 
๑๒.  มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ 
USB ๒.๐ หรือดีกวา่ จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ 
ช่อง 
๑๓.  มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ 
Base-T หรือดีกวา่ จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ 
ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้
สาย Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n) ได้ 
๑๔.  มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ 
แผ่น 
๑๕.  สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal 
และ Custom 

   

            

 
 

แบบ ผด. ๐๒/๑ 


