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

         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ.  ๒๕๔๘ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. ๒๕61  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด าเนินการ
จัดท าแผนการด าเนินการ   ตามหมวด ๕  การน าแผนไปปฏิบัติ ตามข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗   แผนด าเนินงานให้จัดท าให้
แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมงบประมาณ
จากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ นั้น การขยายเวลาการจัดท าและ
แก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง ได้รวบรวมโครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนๆ  ที่ด าเนินการ
ในพ้ืนที่ แล้วจัดท าร่างแผนด าเนินงาน เพ่ือด าเนินการในพ้ืนที่ 
 

                   แผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4   
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ  เมื่อวันที่  30  ตุลาคม ๒๕๖๓   
ซึ่งจะเป็นแผนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง   เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดและอ านาจ
หน้าที่ต่อไป 
 
 
                                                                                                       องคก์ารบริหารส่วนต าบลหญา้ปลอ้ง 
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
ส่วนที ่1 

1.1  บทน า 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  

๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561   ข้อ ๒๗  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงิน
สะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  

        แผนการด าเนินงานเป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม   ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณเพ่ือให้ทราบกิจกรรมพัฒนาในพ้ืนที่ที่ด าเนินการ   ดังนั้น 
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔   เพ่ือให้การด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒561-256๕)ขององค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ    
และเพ่ือให้สอดคล้อง  กับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2561  

 

1.๒  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน  
1. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่  
2. เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  
3. เพ่ือเป็นการประสานและบูรณาการ การท างานกับหน่วยงานต่างๆ ที่ด าเนินงานในพ้ืนที่  
4. เพ่ือความสะดวกในการติดตามและประเมินผล แผนงาน/โครงการ ที่ได้ด าเนินงานในพ้ืนที่  
 
 

1.๓   ขั้นตอนการจัดทาแผนการด าเนินงาน  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ  ๒๖ และข้อ ๒๗ ได้ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแผนด าเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

          ๒.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน   โดยพิจารณาจาก
แผนงาน/โครงการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ  

          ๓.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

          ๔.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ความ
เห็นชอบ 
  ๕. ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้ว ให้ประกาศเป็นแผนการด าเนินงานโดยให้
ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน 
และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 
 



                                                             
 -๒- 

 
      แผนการด าเนินงาน ให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากส่วนราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ  ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น 
 
     การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

 
1.4 ประโยชน์ของแผนด าเนินงาน 
  1. สามารถควบคุมการด าเนินงาน การติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 
  2. ท าให้การประสานงานและบูรณาการงบประมาณกับหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่ ด าเนินโครงการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  3. เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ตามแผนงาน/โครงการและกิจกรรมว่า
สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ เพียงใด 
  4. เป็นเครื่องมือในการวัดความส าเร็จของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณให้มีความสะดวกมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            

                           

    ส่วนที่  ๒ 
    บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
               องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
 

๑.  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4   องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงานการพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 

งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 

งบประมาณท้ังหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๑.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตทีด่ี 

  ๑.๑ แผนงานสาธารณสุข  

  ๑.๒  แผนงานสังคมสงเคราะห์  

  ๑.๓ แผนงานงบกลาง 

  ๑.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

  ๑.๕ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
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สนง.ปลัด อบต.  
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รวม 18 30.51 9,682,000 66.86 

แบบ ผด. ๐๑ 
3

 



 

 

 

๑.  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4   องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงานการพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

 

จ านวน 

งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 

งบประมาณท้ังหมด 

 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้ 

       พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 

 ๒.๑ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

 ๒.๒ แผนงานการเกษตร 

  

 

 

 

๓ 

2 

 

 

 

 

5.08 

3.39 

 

 

 

๑00,0๐๐ 

8๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

๐.69 

0.55 

 

 

 

 

สนง.ปลัด อบต. 
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รวม 5 8.47 180,0๐๐ 1.24 

 

 

 

แบบ ผด. ๐๑ 
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๑.  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4   องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงานการพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

 

จ านวน 

งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 

งบประมาณท้ังหมด 

 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

 

๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

  ๓.๑  แผนงานการศึกษา 

  ๓.๒  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

  ๓.๓  แผนงานเคหะและชุมชน 

  ๓.๔  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
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1.69 

3.39 

 

 

 

 

2,631,885 

60,000 

30,0๐๐ 

218,๐๐๐ 

 

 

 

 

18.18 

0.41 

0.21 

1.51 

 

 

 

 

กองการศึกษาฯ 

 

” 

” 

 

รวม 21 35.59 2,939,885 20.30 

 

 

 

แบบ ผด. ๐๑ 

5 



 

 

 

๑.  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4   องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงานการพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

 

จ านวน 

งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 

งบประมาณท้ังหมด 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 

๔.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 ๔.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

 ๔.๒  แผนงานการก่อสร้าง/ปรบัปรุง/ซ่อมแซม ระบบประปา ถังเก็บน้ า แหล่ง 

        น้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค 

 

 

 

5 

- 

 

 

 

 8.47  

 

 

 

526,100 

- 

 

 

 

3.63 

- 

 

 

 

 

กองช่าง 

” 

 

 

รวม 5 8.47 526,100 3.63 

 

 

 

แบบ ผด. ๐๑ 

6 



 

 

 

๑.  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4   องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 

 

 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงานการพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

 

จ านวน 

งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 

งบประมาณท้ังหมด 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 

๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น  

 ๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 ๕.๒  แผนงานงบกลาง 

 ๕.๓  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

 

 

 

2 

3 

1 

 

 

 

 

3.39 

5.08 

1.69 

 

 

 

 

650,000 

292,052 

30,000 

 

 

 

 

4.49 

2.02 

0.21 

 

 

 

 

สนง.ปลัด อบต./
กองคลัง/กองช่าง/
กองการศึกษาฯ 

สนง.ปลัด อบต. 

รวม 6 10.17 972,052 6.71 

แบบ ผด. ๐๑ 
7

 



 

๑.  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4   องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงานการพัฒนา จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

 

จ านวน 

งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ 

งบประมาณ
ทั้งหมด 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

 

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    ๖.๑  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ     

๖.๒  แผนงานเคหะและชุมชน 

    ๖.๓  แผนงานการเกษตร 

    6.4  แผนงานการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค - บริโภค 

 

 
 

 

 

1 

- 

3 

- 

 

 
 

 

1.69 

- 

5.08 

- 

 

 

 

3๐,๐๐๐ 

- 

150,๐๐๐ 

- 

 

 
 

 

0.21 

- 

1.04 

 

 
 

 

สนง.ปลัดอบต. 
 

 

 

” 

” 

 

รวม 4 6.77 180,000 1.24 

รวมทั้งสิ้น 59 ๑๐๐ 14,480,037 ๑๐๐ 

  

 

 

แบบ ผด. ๐๑ 
8

 



                                                                                                                  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   
                                                                                                         แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4    
                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง   
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างสังคมท่ีเข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ท่ีดี  
       ๑.๑  แผนงานสาธารณสุข   

ล าดับที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น       จาก
โครงการ 

 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่ 

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖3 พ.ศ.  ๒๕๖4 

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 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  

-โครงการรณรงค์และป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์  ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลยัลักษณ์อัคร
ราชกุมมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี  

-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

 

 โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ภายใต้โครงการสัตวป์ลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐.-บาท 

 - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินการ
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ 
ในพื้นที่ต าบลหญ้าปลอ้ง เช่น ค่าฉีดวัคซีน,
อุปกรณ์ในการฉีด,ค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์ หมู่ที ่๑-๘ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จ าเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการต้ังไว้  ๕,๐๐๐.-บาท 

 

 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ เช่น ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ 
ฯลฯ เพื่อส ารวจขอ้มูล จ านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ จ านวน ๘ หมู่บ้าน ในพื้นที่อบต.
หญ้าปล้อง ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา้ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจ้าฟ้า 
จุฬาภร ณวลยัลักษณ์ อัครราชกุมารี ตามที่
กฎหมาย ระเบียบล หนังสือสั่งการก าหนด 

55,000.- 

 

ต าบล 

หญ้าปล้อง 

ส านักงานปลัด 

  

 

 

 

           

 

แบบ ผด. ๐๒ 
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๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ด(ีต่อ)  
       ๑.๑  แผนงานสาธารณสุข   

ล าดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น 
จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖3 พ.ศ.  ๒๕๖4 

ต.ค. พ.ย
. 

ธ.ค
. 

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

2 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์บ้านหญ้าปล้อง 

หมู่ที่ 1  

-อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านบ้านหญ้าปล้อง หมู่ที่  
1  
ตาม โครงการในพระราชด าร ิ

2๐,๐๐๐.- 
 
 
 

บ้านหญ้า
ปล้อง หมู่ที่ 1 

ส านักงาน
ปลัด/

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

  
 

 
 

           

3 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัคราราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราขนารี  
บ้านหญ้าปล้อง หมู่ที่ 2  

-อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

บ้านหญ้าปล้อง  หมู่ที่  2  
ตาม โครงการในพระราชด าร ิ

2๐,๐๐๐.- 
 
 
 

บ้านหญ้า
ปล้อง หมู่ที่ 2 

ส านักงาน
ปลัด/

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

  
 

 
 

           

4 โครงการควบคมุโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐา 

ธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี บ้านสร้างเรือง  

-อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

บ้านสร้างเรือง หมู่ที่  3  
ตาม โครงการในพระราชด าร ิ

2๐,๐๐๐.- 
 
 
 

บ้านสร้างเรือง 
หมู่ที่ 3 

ส านักงาน
ปลัด/

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

  
 

 
 

           

5 โครงการควบคมุโรคมาลาเรีย ของ
สมเด็จ พระกนิษฐาธริาชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี บ้านวังไฮ  
หมู่ที่ 4 
  

-อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

บ้านวังไฮ หมู่ที่  4  
ตาม โครงการในพระราชด าร ิ

2๐,๐๐๐.- 
 
 
 

บ้านวังไฮ  
หมู่ที่ 4 

ส านักงาน
ปลัด/

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

  
 

 
 

           

 
 

แบบ ผด. ๐๒ 
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๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ด(ีต่อ)  
       ๑.๑  แผนงานสาธารณสุข   

ล าดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น 
จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖3 พ.ศ.  ๒๕๖4 

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

6 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ วลัยลักษณ์  อัคราราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราขนารี  
บ้านเอก หมู่ที่ 5  

-อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 

บ้านเอก หมู่ที่  5  
ตาม โครงการในพระราชด าร ิ

2๐,๐๐๐.- 
 
 
 

บ้านเอก 
หมู่ที่ 5 

ส านักงานปลัด/
คณะกรรมการ

หมู่บ้าน 
  
 

 
 

           

7 โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัย แม่และเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
บ้านโนนหล่อ หมู่ที่ 6  

-อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 

บ้านโนนหล่อ หมู่ท่ี  6  
ตาม โครงการในพระราชด าร ิ

2๐,๐๐๐.- 
 
 
 

บ้านโนน
หล่อ 

 หมู่ที่ 6 

ส านักงานปลัด/
คณะกรรมการ

หมู่บ้าน 
  
 

 
 

           

8 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์บ้านโนนแย้ หมู่ที่  7  

-อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 

บ้านโนนแย้ หมู่ที่ 7  
ตาม โครงการในพระราชด าร ิ

2๐,๐๐๐.- 
 
 
 

บ้านโนนแย้ 
หมู่ที่ 7 

ส านักงานปลัด/
คณะกรรมการ

หมู่บ้าน  
 

 
 

           

9 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัคราราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราขนารี  
บ้านโนนส านัก หมู่ท่ี 8  

-อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
บ้านโนนส านัก หมู่ท่ี  8  
ตาม โครงการในพระราชด าร ิ

2๐,๐๐๐.- 
 
 
 

บ้านโนน
ส านัก 

 หมู่ที่ 8 

ส านักงานปลัด/
คณะกรรมการ

หมู่บ้าน 
  
 

 
 

           

รวม 215,000.-               
 

 

แบบ ผด. ๐๒ 
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๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ด(ีต่อ)  
    ๑.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์   

ล าดับ 

ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น 

จากโครงการ 

 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖3 พ.ศ.  ๒๕๖4 

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 โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ยากไร้ หมู่ท่ี ๑-๘ อบต.หญ้าปล้อง 

 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการสงเคราะห์การยังชีพ
ผู้ด้อยโอกาส   ผู้ยากไร และ
ยากจน เช่น ค่าอาหาร 
เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็น ฯลฯ 

30,000.- ต าบล 

หญ้าปล้อง 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 

           

2 โครงการช่วยเหลือประชาชนองค์การ
บริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับความ
เดือดร้อน หรือไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ในการด ารงชีพ 
ตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

50,000.- ต าบล 

หญ้าปล้อง 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 

           

รวม 80,000.-    
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๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ด ี 
    ๑.๓  แผนงานงบกลาง        

ล าดับ 

ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น 

จากโครงการ 

 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖3 พ.ศ.  ๒๕๖4 

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 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อการยังชีพให้กับ
คนชราในพื้นท่ีต าบลหญ้าปล้อง 

 

6,456,0๐๐.- ต าบล 

หญ้าปล้อง 

ส านักงาน
ปลัด 

 (งบกลาง) 

 

 

           

๒ เบี้ยยังชีพคนพิการ 

 

 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ เพื่อการ
ยังชีพให้กับคนพิการในพื้นท่ีต าบล
หญ้าปล้อง  

 

๒,๔96,๐๐๐.- ต าบล 

หญ้าปล้อง 

ส านักงาน
ปลัด 

 (งบกลาง) 

 

 

           

๓ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการ
ยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ในพื้นท่ีต าบล
หญ้าปล้อง   

 

๙๐,๐๐๐.- ต าบล 

หญ้าปล้อง 

ส านักงาน
ปลัด 

 (งบกลาง) 
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๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ด ี(ต่อ) 
    ๑.๓  แผนงานงบกลาง        

ล าดับ 

ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น 

จากโครงการ 

 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖3 พ.ศ.  ๒๕๖4 

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 เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ  

อบต. หญ้าปล้อง 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพอบต.หญ้าปล้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของค่าบริการ
สาธารณสุขท่ีได้รับจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

๑๑๐,๐๐๐.- อบต.         
หญ้าปล้อง 

ส านักงานปลัด
(งบกลาง) 

            

๕ เงินส ารองจ่าย -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน         
มีสาธารณภัยเกิดขึ้น  หรือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนส่วนรวมเท่าน้ัน 
หรือในกิจการท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้
ล่วงหน้า  เช่น กรณีการเกิดสารธารณภัย
ต่าง ๆ  ภัยแล้ง  วาตภัย  อัคคีภัย 
อุทกภัย ฯลฯ    เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีต าบล
หญ้าปล้อง 

๒๐๐,๐๐๐.- อบต.         
หญ้าปล้อง 

ส านักงานปลัด   
(งบกลาง) 

            

รวม 9,352,00
0.- 
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๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตทีดี่  

    ๑.๕  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ 

ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น 

จากโครงการ 

 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖3 พ.ศ.  ๒๕๖4 

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 โครงการฝึกอบรม 
หมู่บ้านร่วมใจและลด
อุบัติภัย 

ทางถนน 

- เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน

โครงการฝึกอบรมหมูบ้่านรว่มใจและ

ลดอุบัติภัยทางถนน เพื่อให้ความรู้

กฎหมาย จราจร วินัยการขับขี่        

แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป  

เช่น    ค่าปา้ย ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ

ค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น ฯลฯ 

30,๐๐๐.- ต าบล 

หญ้าปล้อง 

ส านักงาน
ปลัด  

 

            

2 โครงการป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต ์

- เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนช่วงเทศกาลปีใหมแ่ละสงกรานต์ 

เช่น ค่าปา้ย ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ

ค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ  ท่ีจ าเป็น ฯลฯ 

๕,๐๐๐.- ต าบล 

หญ้าปล้อง 

ส านักงาน
ปลัด  

 

            

รวม 35,000.-    
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๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสรมิสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
     ๒.๑  แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน   

ล าดับ 

ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น 

จากโครงการ 

 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖3 พ.ศ.  ๒๕๖4 

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 
 

โครงการฝกึอบรมอาชพี

ให้กับผู้ดอ้ยโอกาสและ

ประชาชนท่ัวไป 

 

  - เพื่อให้ผู้ดว้ยโอกาสและประชาชน

ท่ัวไป มคีวามรู้ ทักษะดา้นอาชีพ 

ตลอดจนสร้างโอกาสทางเลือกในการ

ประกอบอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสและ

ประชาชนท่ัวไป 

๓๐,๐๐๐.- ต าบล 
หญ้าปล้อง 

ส านักงานปลัด 
อบต./พัฒนา

ชุมชน 

            

๒ 
 

โครงการศรีสะเกษ

พัฒนาตามแนวทาง

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

- เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนิน

โครงการศรีสะเกษพัฒนาตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง เช่น 
ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารและ

เครื่องดื่ม ค่าปา้ย ค่าสมนาคุณ

วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ

ค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น ฯลฯ   

50,๐๐๐.- ต าบล 
หญ้าปล้อง 

ส านักงานปลัด 
อบต./พัฒนา

ชุมชน 

            

๓ โครงการสร้างความ

ยั่งยืนหมูบ้่านเศรษฐกิจ

พอเพยีงต้นแบบ 

 เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในโครงการ

สร้างความยั่งยืนหมูบ้่านเศรษฐกิจ

พอเพียงต้นแบบ เช่น ค่าอาหาร 

ค่าอาหารวา่ง  

ค่าปา้ย ค่าตอบแทนวิทยากร และ

ค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น   ฯลฯ 

20,000.- 

 
ต าบล 

หญ้าปล้อง 
ส านักงานปลัด 
อบต./พัฒนา

ชุมชน 

            

รวม 100,000.-               
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๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสรมิสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ (ต่อ) 
     ๒.๒  แผนงานการเกษตร   

ล าดับ 

ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น 

จากโครงการ 

 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖3 พ.ศ.  ๒๕๖4 

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 โครงการบริหารศูนย์
จัดการศตัรูพืชชุมชน 

 

-เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน

โครงการบริหารจัดการศูนย์จัดการ

ศัตรูพชืชุมชน  เช่น ค่าอาหาร  

ค่าอาหารว่าง ค่าป้าย ค่าตอบแทนวทิยากร 

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น   ฯลฯ 

50,000.- ต าบล 

หญ้าปล้อง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

2 โครงการปรับปรุงบ ารุง
ดิน ให้มีคุณภาพ ปลูก
พืชตระกูลถั่วในนาข้าว 

-เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน

โครงการปรับปรุงบ ารุงดินให้มคีุณภาพ 

ปลูกพชืตระกูลถั่วในนาข้าว  เช่น ค่าป้าย 

ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น ฯลฯ   

3๐,๐๐๐.- ต าบล 

หญ้าปล้อง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

รวม 80,000.-    
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     ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

     ๓.๑  แผนงานการศึกษา 

ล าดับ 

ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น 

จากโครงการ 

 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

สถานที่ 

ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖3 พ.ศ.  ๒๕๖4 

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 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

 - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 2564 เช่น  ค่า
ป้าย ค่าของรางวัลส าหรับผู้ร่วมกิจกรรม ค่าจัดสถานที ่
ค่าจัดซุ้มนิทรรศการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จ าเป็น 

๑๒๐,๐๐๐.- อบต.หญ้า
ปล้อง 

กอง
การศึกษาฯ 

            

๒ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา   (ค่าจัดการ
เรียนการสอน) 

 

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)  จัดสรรส าหรับเด็ก
ปฐมวัย (อาย ุ2-5 ปี) ให้แก ่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนหล่อ-โนนแย้ และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหญ้าปล้อง รวมทั้งสิ้น 29 คน คนละ 
1,700 บาท 

49,3๐๐.- ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทั้ง 

๓ แห่ง 

 

กอง
การศึกษาฯ 

            

๓ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร 
สถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา) 

 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก(ศพด.) จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย(อายุ3-5ปี) 
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอกศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บ้านโนนหล่อ-โนนแย้ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หญ้าปล้อง จ านวน 42  คน เป็นค่าใช้จา่ยในการจัด
การศึกษา ดังนี้                                             
1. ค่าหนังสือเรียน  คนละ 200.- บาท                   
2. ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ 200.- บาท             
3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300.- บาท            
4. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คนละ 430.- บาท 

47,460.- 

 

-ศพด.บ้าน
เอก          
-ศพด.บ้าน
โนนหล่อ – 
โนนแย ้     
- ศพด.บ้าน
หญ้าปล้อง 

กอง
การศึกษา/ 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

            

 

แบบ ผด. ๐๒ 
18

 



 

     ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
      ๓.๑  แผนงานการศึกษา 
 

ล าดับ 

ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น 

จากโครงการ 

 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

สถานที่ 

ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖3 พ.ศ.  ๒๕๖4 

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 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าอาหาร
กลางวัน ศพด.) 

 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
ค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโนนหล่อ-โนนแย้ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหญ้าปล้อง จัดสรรมื้อละ 20 บาทต่อคน 
จ านวน 245  วัน และรวมอบต.ตั้งสมทบให้
ในกรณีจ านวนเด็กเพิ่มขึ้น และหรือราคา
อาหารกลางวัน สูงกว่าราคาจัดสรร 

397,900.- 

 

-ศพด.บ้านเอก 

 - ศพด.บ้านโนน
หล่อ -   โนนแย้ 

- ศพด.บ้านหญ้า
ปล้อง 

 

กอง
การศึกษา/
ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

            

๕ ค่าอาหารเสรมิ(นม) 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,เด็กอนบุาล และ
เด็ก ป.1- ป.6 ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านเอก, 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนหล่อ-โนนแย้, ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหญา้ปล้องและโรงเรยีนซ่ึง
สังกัดส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
(สพฐ.) จ านวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรยีนบา้นเอกสร้าง
เรือง, โรงเรยีนบา้นโนนแย้, โรงเรยีนบา้นหญ้าปลอ้ง 
จัดสรรคนละ 7.37 บาท  จ านวน 260 วนั และรวม 
อบต. ตั้งสมทบใหก้รณีจ านวนเดก็เพิ่มขึ้น และหรอื
ราคาอาหารเสริม(นม) สูงกวา่ราคาจัดสรร  

753,225.- -ร.ร.ในเขต 
บริการ อบต. 

 ๓ แห่ง 

- ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ๓ ศูนย ์

กอง 

การศึกษาฯ 

            

 

 

แบบ ผด. ๐๒ 
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๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(ต่อ) 
      ๓.๑  แผนงานการศึกษา 
 

ล าดับ 

ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น 

จากโครงการ 

 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

สถานที่ 

ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖3 พ.ศ.  ๒๕๖4 

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

6 เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนเป็นค่าอาหาร
กลางวันให้กับโรงเรยีน
บ้านโนนแย ้

 

- เพื่อเป็นเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหาร
กลางวันให้กับโรงเรยีนบ้านโนนแย้ 

 

420,000.- 

 

 กองการศึกษา/ 

โรงเรียนบ้าน
โนนแย ้

            

7 เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนเป็นค่าอาหาร
กลางวันให้กับโรงเรยีน
บ้านหญ้าปล้อง 

 

- เพื่อเป็นเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหาร
กลางวันให้กับโรงเรยีนบ้านโนนแย้ 

 

452,000.- 

 

 กองการศึกษา/ 

โรงเรียนบ้าน
หญ้าปล้อง 

            

8 เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนเป็นค่าอาหาร
กลางวันให้กับโรงเรยีน
บ้านเอกสร้างเรือง 

 

- เพื่อเป็นเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหาร
กลางวันให้กับโรงเรยีนบ้านโนนแย้ 

 

272,000.- 

 

 กองการศึกษา/ 

โรงเรียนบ้าน
เอกสร้างเรือง 

            

 

 

แบบ ผด. ๐๒ 
2

0 



 

 

     ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ (ต่อ) 
     ๓.๑  แผนงานการศึกษา 
ล าดั
บ 

ที ่

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึน้ 

จากโครงการ 

 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

สถานที ่

ด าเนนิการ 

 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 

พ.ศ.  ๒๕๖3 พ.ศ.  ๒๕๖4 

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 โครงการพัฒนาการศึกษาของ
เด็กและเยาวชน หมู่ท่ี ๔,๖,๗ 
ต าบลหญ้าปล้อง เพื่อศึกษา
สถานท่ีส าคัญ 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนแย้   
    

30,000- โรงเรียนบ้าน
โนนแย้   

กอง 
การศึกษาฯ 

  
 

 
 

         

10 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา   
 

อุดหนุน โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง     
 

15,000.- โรงเรียนบ้าน
เอกสร้างเรือง     

กอง 
การศึกษาฯ 

            

11 โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม      
 

 อุดหนุน โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง 
    
 

15,000.- โรงเรียนบ้าน
เอกสร้างเรือง  

กอง 
การศึกษาฯ 

  
 

 
 

         

12 โครงการพัฒนาการศึกษาของ
เด็กและเยาวชน หมู่ท่ี ๑,๒  
เพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานท่ี 
 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง  
 

30,000.- โรงเรียนบ้าน
หญ้าปล้อง  

 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

13 โครงการเข้าค่ายฝึกอบรม
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
 

อุดหนุน โรงเรียน สิริเกศน้อมเกล้า 
 

30,000.- โรงเรียน สิริ
เกศน้อมเกล้า 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

รวม 2,631,885.-               

 
 

 

แบบ ผด. ๐๒ 

2
1 



   ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 
    ๓.๒  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

ล าดั
บ 

ที ่

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึน้ 

จากโครงการ 

 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

สถานที ่

ด าเนนิการ 

 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ
หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖3 พ.ศ.  ๒๕๖4 

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 โครงการขอรับการสนับสนุนกิจกรรม
บริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัด   
ศรีสะเกษ  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่        
ท่ีท าการปกครองอ าเภอเมืองศรีสะเกษ 

15,000.- 

 

อ าเภอเมือง
ศรีสะเกษ 

ส านักงาน 

ปลัด 

            

2 โครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด
ศรีสะเกษ   

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่  

ท่ีท าการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ 

5,000.- 

 

จังหวัด 

ศรีสะเกษ 

ส านักงาน 

ปลัด 

            

3 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ าเภอเมืองศรีสะเกษ 

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่        
ท่ีท าการปกครองอ าเภอเมืองศรีสะเกษ 

๒๐,000.- 

 

อ าเภอเมือง    
ศรีสะเกษ 

ส านักงาน 

ปลัด 

            

4 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงาน รัฐ
พิธีหรือกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล 

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่  

ท่ีท าการปกครองอ าเภอเมืองศรีสะเกษ 

5,000.- 

 

อ าเภอเมือง    
ศรีสะเกษ 

ส านักงาน 

ปลัด 

 

            

๕ โครงการสนับสนุนการจัดงานเทศกาล
ประจ าปีของจังหวัด (งานเทศกาลปีใหม่ สี่
เผ่าไทศรีสะเกษ และงานกาชาด)   

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่        
ท่ีท าการปกครองอ าเภอเมืองศรีสะเกษ 

๑๕,๐๐๐.- อ าเภอเมือง    
ศรีสะเกษ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 รวม 60,000.-               

 

แบบ ผด. ๐๒ 
2

2
 



 

 

   ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ(ต่อ) 
    ๓.๓  แผนงานเคหะและชุมชน  

ล าดับ 

ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น 

จากโครงการ 

 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

สถานที่ 

ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖3 พ.ศ.  ๒๕๖4 

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 โครงการจ้างเหมาติดตั้งมุ้งลวด 
อาคาร ศพด.บ้านเอกหมู่ที่ 5  
(อาคารหลังใหม่) 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม

โครงการจ้างเหมาติดตั้งมุ้ง ลวด 
อาคาร ศพด.บ้านเอก หมู่ที่  5 
(อาคารหลังใหม่) 

 

3๐,000.- 

 

-อบต.หญ้าปล้อง กองการศึกษาฯ             

รวม 30,000.-               

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด. ๐๒ 

2
3

 



 

 

 

    ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ (ต่อ) 
     ๓.๔  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ล าดับ 

ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น 

จากโครงการ 

 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

สถานที่ 

ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖3 พ.ศ.  ๒๕๖4 

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 โครงการแข่งขันกีฬาสาน
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ตา้น
ยาเสพตดิ เช่น ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตดัสินกีฬา  ค่ารางวัล 
ค่าด้วยรางวลั และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จ าเป็น ฯลฯ  ในพ้ืนท่ีต าบลหญ้าปล้อง 
เห็นความส าคัญของการออกก าลังกาย 
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้รัก
สามัคคมีีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รูช้นะ   
รู้อภัย ห่างไกลยาเสพตดิ 

๑88,0๐๐.- ต าบลหญ้า
ปล้อง 

กองการศึกษาฯ             

๒ โครงการจดังานวันราชพิธี
และวันส าคัญทางศาสนา 

-เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานราชพิธี 
งานรัฐพิธี และวันส าคญัทางศาสนา 

30,๐๐๐.- ต าบลหญ้า
ปล้อง 

ส านักงานปลัด             

รวม 218,000.-               

 

 

 

แบบ ผด. ๐๒ 

2
4 



 
๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ๔.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ 

ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจาก
โครงการ 

 

งบประมาณ
(บาท) 

 

สถานที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖3 พ.ศ.  ๒๕๖4 

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 โครงการก่อสร้างกระจายข่าว 
ประจ าหมู่บ้าน  บ้านหญ้าปล้อง  
หมู่ท่ี 1 

บ้านหญ้าปล้อง  หมู่ที่ ๑ 9๙,900.- อบต.    
หญ้าปล้อง 

กองช่าง  

 

  

 

         

๒ โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจร

จราจรเดิมพร้อมปรับปรุงบ่อพักน  า

เดิมบ้านสร้างเรืองหมู่ที่ 3 

กว้าง 1.00เมตร ยาว 10.00เมตร                                    

หนา  0.04  เมตร                                   

(หรือมีพื นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 

210.00ตารางเมตร) 

98,100.- อบต.    
หญ้าปล้อง 

กองช่าง             

๓ โครงการจ้างเหมาขยายเขต เสียง

ตามสายพร้อมติดตั งอุปกรณ์    

บ้านวังไฮ  หมู่ที่  ๔   

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้าง

เหมาขยายเขตเสียงตามสายพร้อม

ติดตั งอุปกรณ์ บ้านวังไฮ   หมู่ที ่ 4  

98,600.- 

 

อบต.   
หญ้าปล้อง 

กองช่าง             

4 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก (ซอยรุ่งเรือง)         

บ้านบ้านโนนแย้ หมู่ที่  7   

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตาม

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก(ซอยรุ่งเรือง) บ้านโนนแย้ หมู่ที ่ 

7  

130,000.- อบต.   
หญ้าปล้อง 

กองช่าง             

5 โครงการปรับปรุงบ่อพักน  าเดิม    

ซอยยายจินบ้านโนนส านักหมู่ที่ ๘ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ

ปรับปรุงบ่อพักน  าเดมิซอยยายจิน 

บ้านโนนส านัก หมู่ที่ 8 

99,500.- 

 

อบต.   
หญ้าปล้อง 

กองช่าง    

 

         

รวม 526,100.-               

 

แบบ ผด. ๐๒ 
2

5 



 

 ๕.  ยุทธศาสตรด์้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคคลากรทอ้งถิ่น    
           ๕.1  แผนงานแผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ 

ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น 

จากโครงการ 

 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

สถานที่ 

ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖3 พ.ศ.  ๒๕๖4 

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 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  

๑)   ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งท้องถิ่น 

 
 

 

 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(กกต.)และระเบียบกฎหมายก าหนด
รวมถึงการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ 
หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้
ทราบถึงสิทธิ หน้าท่ี และการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในการเลือกตั้ง 

 

 
 

 

 

๔5๐,๐๐๐.- 

 

 
 

 

อบต.  
หญ้าล้อง 

 
 

 

ส านัก 

งานปลัด 

 

 

           

๒ โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ประสิทธิภาพบุคลากรและ
ศึกษาดูงาน 

 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ
บุคลากรและศึกษาดูงาน  

๒๐๐,๐๐๐.- อบต.  
หญ้าล้อง 

ส านัก      
งานปลัด 

            

รวม 650,000.-    

 

 

แบบ ผด. ๐๒ 
2

6 



 

๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคคลากรทอ้งถิ่น(ต่อ) 
       ๕.๒  แผนงานงบกลาง 

ล าดับ 

ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น 

จากโครงการ 

 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

สถานที่ 

ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖3 พ.ศ.  ๒๕๖4 

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 เงินสมทบเข้ากองทุน
ประกันสังคม   

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุน
ประกันสังคม กรณีประสบอันตราย หรือ
เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร  
ฯลฯ  ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓ 
ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง  
ตั้งจ่าย  12  เดือน 

๗๕,717.- อบต.     
หญ้าปล้อง 

ส านักงานปลัด          
(งบกลาง) 

 

            

๒ เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน -เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.  ๒๕๓๗ 
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้
ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างท่ีประสพอันตราย 
เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหายอันเน่ืองจากการ
ท างานให้นายจ้าง โดยค านวณในอัตราร้อยละ 
๐.๒ ของค่าจ้างท้ังปี  

๓๖,345.- อบต.    
หญ้าปล้อง 

ส านักงานปลัด        
(งบกลาง) 

 

            

๓ เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) โดยหัก
เงินจากประมาณการรายรับในอัตราร้อยละ
หน่ึง (ไม่รวมรายรับจากพันธบัตร เงินกู้ เงินท่ี
มีผู้อุทิศให้ หรือ เงินอุดหนุน) 

๑7๙,๙๙๐.- อบต.    
หญ้าปล้อง 

ส านักงานปลัด        
(งบกลาง) 

 

 

 

    

 

       

รวม 292,052.-               

 

แบบ ผด. ๐๒ 
2
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 ๕.  ยุทธศาสตรด์้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคคลากรทอ้งถิ่น  (ต่อ)  

            ๕.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ 

ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น 

จากโครงการ 

 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

สถานที่ 

ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖3 พ.ศ.  ๒๕๖4 

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 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  

โครงการวัยเรียน วัยรุ่น วัย
ใส ไม่เสพ ไม่ท้อง ไมต่ิด
เกมส์  

 

 

 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
วัยเรียน วัยรุ่น วัยใส ไม่เสพ ไม่ท้อง ไม่ติด
เกมส์ เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหาร

และเครื่องดื่ม ค่าปา้ย ค่าสมนาคุณ

วิทยากร  

ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  

ท่ีจ าเป็น ฯลฯ   

 

 
 

 

30,๐๐๐.- 

 

 

 

 

อบต. 

หญ้า
ปล้อง 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานปลัด 

 

 

           

รวม 30,000.-    

 

 

 

 

แบบ ผด. ๐๒ 
2
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  ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
           ๖.๑  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   
 

ล าดับ 

ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น 

จากโครงการ 

 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

สถานที่ 

ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖3 พ.ศ.  ๒๕๖4 

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 โครงการฝกึอบรม

มัคคุเทศกท้์องถิ่น 

   -เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิโครงการ

ฝึกอบรมมัคคุเทศกท้์องถิ่นให้กบัเด็ก 

เยาวชน ประชาชนท่ัวไป เช่น ค่าอาหาร

กลางวัน คา่อาหารและเครื่องดืม่ ค่าปา้ย 

ค่าสมาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ์และ

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็น ฯลฯ 

 

๓๐,๐๐๐.- ต าบล        
หญ้าปล้อง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

รวม 3๐,๐๐๐.-    

 

 

 

แบบ ผด. ๐๒ 

2
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  ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาดา้นการท่องเท่ียว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ต่อ) 
           ๖.๓  แผนงานการเกษตร    

ล าดับ 

ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้น 

จากโครงการ 

 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

สถานที่ 

ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖3 พ.ศ.  ๒๕๖4 

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 โครงการส่งเสริมและการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็กพระกษิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลง
กรณวรราชภักด ีสิริกิจการิณี
พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยิชาติ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน

โครงการส่งเสรมิและการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ เช่น ค่า

ป้าย  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 

ค่าอาหารและเคร่ืองดืม่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ   

2๐,๐๐๐.- ต าบล   
หญ้าปล้อง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

๒ โครงการชุมชนต้นแบบลดคัดแยก
ขยะต้นทาง 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน

โครงการชุมชนต้นแบบ ลดคัดแยกขยะต้น

ทาง เช่น ค่าป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร 

ค่าอาหาร ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม  ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ 

3๐,๐๐๐.- ต าบล   
หญ้าปล้อง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

๓ โครงการคลองสวยน้ าใส 

ต าบลหญ้าปลอ้ง 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการคลองสวย
น้ าใสต าบลหญ้าปลอ้ง  เช่น  ค่าป้าย ค่าจ้าง
เหมารถแบล็คโคร และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ทีจ่ าเป็น 
ฯลฯ   

๑๐๐,๐๐๐.- ต าบล   
หญ้าปล้อง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

รวม 15๐,๐๐๐.-    

 

 

แบบ ผด. ๐๒ 
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
อ าเภอเมอืงศรสีะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 

แบบ ผด. ๐๒/๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3
1 



 

 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4     

                                                                                         องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง   
๑. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
    3.1  แผนงานการศึกษา           
ล าดับ 

ท่ี 

 

ครภุัณฑ์ 

 

รายละเอียดของครุภัณฑ์ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖3 พ.ศ.  ๒๕๖4 

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 ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

 

จัดซ้ือชั้นวางแฟ้ม 20 ช่อง                  
ตั้งไว้ 3,000.-บาท                           
-เพื่อจัดซ้ือ ชั้นวางแฟ้ม 20 ชอ่ง      
จ านวน  1 ตัว ตัวละ 3,000 บาท        
ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านหญา้ปลอ้ง 

3,000.- อบต. 
หญ้า
ปล้อง 

กองการศึกษาฯ             

2 ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

 

จัดซ้ือตู้เก็บกระเป๋านักเรียน                  
ตั้งไว้ 54,00.-บาท                               

- เพื่อจัดซื้อชั้นตู้เก็บกระเป๋านักเรียน     
จ านวน  9  ตัว  ตัวละ  6,000.-บาท          
ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านหญ้าปล้อง 

54,000.- อบต. 
หญ้า
ปล้อง 

กองการศึกษาฯ             

รวม 57,0๐๐.-    

 

 

 

แบบ ผด. ๐๒/๑ 

3
2

 



 

 

 

3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
    ๓.1  แผนงานการศึกษา   
ล าดับ 

ท่ี 

 

ครภุัณฑ์ 

 

รายละเอียดของครุภัณฑ์ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖3 พ.ศ.  ๒๕๖4 

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 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จ านวน 1 
เครื่องเครื่องละ 4,300.-บาท  ตั้งไว้ 
4,300.-บาท  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์(Ink Tank Printer) จ านวน 1  เครื่อง  

4,3๐๐.- อบต.     
หญ้าปล้อง 

กอง 

การศึกษาฯ 

            

2 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซ้ือเครื่องส ารองไฟ  ขนาด 800 VA ตั้ง
ไว้ 2,500.-บาท                                        
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องส ารองไฟ   
จ านวน ๑  เครื่อง เครื่องละ  2,500 บาท  

2,5๐๐.- อบต.    
หญ้าปล้อง 

กอง 

การศึกษาฯ 

            

รวม 6,8๐๐.-    

 

 

 

 

แบบ ผด. ๐๒/๑ 

3
3

 



 

๑. ประเภทครภุณัฑ์ส านักงาน 
    4.1  แผนงานเคหะชุมชน  
ล าดับ 

ท่ี 

 

ครภุัณฑ์ 

 

รายละเอียดของครุภัณฑ์ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖3 พ.ศ.  ๒๕๖4 

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 ครุภัณฑ์ส านักงาน 

 

จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน                         
ตั้งไว้  5,000.-บาท                           
- เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเกา้อี้ส านักงาน 
จ านวน  2  ตัว  ตัวละ 2,๕00.-บาท  

5,000.- อบต.    
หญ้าปล้อง 

กองช่าง             

2 ครุภัณฑ์ส านักงาน 

 

จัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก                         
-เพื่อจัดซ้ือโต๊ะเหลก็ ขนาดไม่น้อยกว่า 
150.0x70.0x75.0 เซนติเมตร มีลิ้นชัก
ไม่น้อยกวา่ 6 ลิ้นชัก จ านวน 2 ตัว      
ราคาตัวละ 7,000.- บาท                   
ตั้งไว้  14,000.-บาท-  

14,000.- อบต.    
หญ้าปล้อง 

กองช่าง             

รวม 19,0๐๐.-               

2. ประเภทครภุณัฑ์ส ารวจ  
4.1  แผนงานเคหะชุมชน  
ล าดับ 

ท่ี 

 

ครภุัณฑ์ 

 

รายละเอียดของครุภัณฑ์ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖3 พ.ศ.  ๒๕๖4 

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 ครุภณัฑ์ส ารวจ จัดซื้อล้อวัดระยะ แบบดิจติอล 
จ านวน 1 ตัว ตั้งไว้  10,000.-บาท 

10,000.- อบต.    
หญ้าปล้อง 

กองช่าง             

รวม 10,0๐๐.-               

 

แบบ ผด. ๐๒/๑ 
3

4 



 

3. ประเภทครภุณัฑ์โฆษณาและเผยแพร ่
    4.1  แผนงานเคหะชุมชน  

ล าดับ 

ท่ี 

 

ครภุัณฑ์ 

 

รายละเอียดของครุภัณฑ์ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖3 พ.ศ.  ๒๕๖4 

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 ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 

จัดซ้ือกล้องถ่ายรูป จ านวน 1 ตัว           
ตั้งไว้  17,000.-บาท  

17,000.- อบต.  
หญ้าปล้อง 

กองช่าง             

รวม 17,0๐๐.-               

4. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
    4.1  แผนงานเคหะชุมชน   

ล าดับ 

ท่ี 

 

ครภุัณฑ์ 

 

รายละเอียดของครุภัณฑ์ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖3 พ.ศ.  ๒๕๖4 

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 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรบั
ประมวลผล   ตั้งไว้ 22,000.-บาท-เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์โนค๊บุค 

ส าหรับประมวลผล จ านวน ๑ เครื่อง  
เครื่องละ  22,000 บาท 

22,0๐๐.- อบต.       
หญ้าปล้อง 

กองช่าง             

2 ครุภัณฑ์                
คอมพิวเตอร์ 

จัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank 
Printer)  ส าหรับกระดาษ  A 3         
จ านวน 1 เครื่องเครื่องละ 6,300.-บาท            
ตั้งไว้ 6,300.-บาท                             
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink 
Tank Printer) จ านวน 1  เครื่อง  

6,3๐๐.- อบต.       
หญ้าปล้อง 

กองช่าง             

รวม 28,300.-               

 

แบบ ผด. ๐๒/๑ 
3

5 



5. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

    4.1  แผนงานเคหะชุมชน  

ล าดับ 

ที ่

 

ครุภณัฑ ์

 

รายละเอียดของครุภณัฑ ์

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖3 พ.ศ.  ๒๕๖4 

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 ครุภณัฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ

จัดซื้อโคมไฟถนนโซล่ารเ์ซลล์ LED  
ขนาด 150 วัตต์ จ านวน 5  ตัว  ตัวละ 
4,500.-บาท ตั้งไว้ 22,500.-บาท 

 

22,500.- อบต. 

หญ้าปล้อง 

กองช่าง             

รวม 22,500.-    

6. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
    4.1  แผนงานเคหะชุมชน  

ล าดับ 

ที ่

 

ครุภณัฑ ์

 

รายละเอียดของครุภณัฑ ์

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖3 พ.ศ.  ๒๕๖4 

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 ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จ านวน 1 คัน 
ตั้งไว้  854,000.- บาท             
ขนาด 1 ตัน ปรมิาณกระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า 2,400 ซซีี หรือมีก าลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้แค็บ 

854,000.- อบต. 

หญ้าปล้อง 

กองช่าง             

รวม 854,000.-    

 

 

แบบ ผด. ๐๒/๑ 
3

6 



 

 

 

 

7. ประเภทครุภัณฑเ์กษตร 

    4.1  แผนงานเคหะชุมชน  

ล าดับ 

ที ่

 

ครุภณัฑ ์

 

รายละเอียดของครุภณัฑ ์

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖3 พ.ศ.  ๒๕๖4 

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 ครุภัณฑ์
การเกษตร 

จัดซ้ือปั้มบาดาล ซับเมิสชิเบิ้ล  

ตั้งไว้  40,๐00.-บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือปั๊มบาดาล 

 ซัมเมิสชิเบิ้ล ขนาด 1.5 น้ิว  

 จ านวน 2 ตัว ตัวละ ๒๐,๐๐๐.- บาท 

 

40,๐00.- อบต. 

หญ้าปล้อง 

 

กองช่าง 

            

รวม 40,000.-    

 

   

 

 

แบบ ผด. ๐๒/๑ 

3
7

 



 
๑. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน                                                                                                                                                                                                      
   5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป           

ล าดับ 

ที ่

 

ครภุณัฑ ์

 

รายละเอียดของครุภณัฑ ์

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖3 พ.ศ.  ๒๕๖4 

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 ครุภณัฑ์ส านักงาน 

 

จัดซื้อตู้เหล็ก                           
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก    
แบบ 2 บาน   จ านวน  1  ตู้ ตู้ละ 
5,500.-บาท                          
ตั้งไว้  5,500.-บาท 

5,500.- อบต. 

หญ้าปล้อง 

ส านักงานปลัด             

๒ ครุภณัฑ์ส านักงาน 

 

จัดซื้อโตะ๊พับเอนกประสงค ์

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อโตะ๊พับ
เอนกประสงค์ ขนาด 6 ฟุต   
จ านวน 15 ตัว ตัวละ 1,800.-บาท 
ขนาดไม่น้อยกว่า 180(ยาว)x75 
(สูง)x(กว้าง) Cm ขาเหล็ก พับเก็บ
ได้(ราคาตามท้องตลาด)                  
ตั้งไว้  27,000.-บาท 

27,000.- อบต. 

หญ้าปล้อง 

ส านักงานปลัด             

3 ครุภณัฑ์ส านักงาน 

 

จัดซื้อตู้เหล็ก                           
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก    
แบบ 2 บาน  จ านวน  4 ตู้ตูล้ะ 
5,500.-บาท                          
ตั้งไว้  22,000.-บาท 

22,000.- อบต. 

หญ้าปล้อง 

กองคลัง             

รวม 54,5๐๐.-    

 

แบบ ผด. ๐๒/๑ 
3

8
 



 


