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 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด 
๕ ข้อ ๒๗  แก้ไขเพ่ิมเติม  พ.ศ.2559  ฉบับที่ 2 และ แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2561  ฉบับที่ 3 ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ต้องจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม  ของปีงบประมาณ  โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
แสดงถึงรายละเอียด  แผนงาน/โครงการพัฒนาและภารกิจที่ด าเนินการจริงในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ประจ าปีงบประมาณ  นั้น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  ได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.๒๕65 เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว โดยน าแผนงาน/โครงการกิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ประจ าปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖5) เป็น
โครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนมากมาด าเนินการ  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในต าบล         ซึ่ง
แผนงาน/โครงการกิจกรรม  ดังกล่าว  ได้ประสานและบูรณาการการท างานให้กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเป็นคู่มือ
ของราษฎรในการตรวจสอบการท างานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  และเป็นคู่มือของ
คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและที่ส าคัญที่สุด  คือ  เพ่ือเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎรในต าบล  ต่อไป   

       
งานนโยบายและแผน 

            องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 
               กันยายน  ๒๕64 
              
        

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ 

           หน้า 
 ประกาศ 



 
 

 ค าน า 
 ส่วนที่ ๑ บทน า 
  ๑.๑  บทน า 
  ๑.๒  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
  ๑.๓  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  ๑.๔  ประโยชน์ของแผนด าเนินงาน 

 ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  การค้าและการลงทุน 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  การค้าและการลงทุน 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 

 
 



 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
1.๑ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ จัดซื้ออาหารเสริมนม
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ใน
ต าบลสวนหม่อน 

จัดซื้ออาหารเสริม(นม) 735,820 
 

โรงเรียน 
ในต าบลสวนหม่อน 

กอง
การศึกษา 
อบต.สวน
หม่อน 

            

2 จัดซื้ออาหารเสริมนมให้กับ
เด็กปฐมวัยในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลสวน
หม่อน 

จัดซื้ออาหารเสริม(นม) 47,905 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลสวนหม่อน 

กอง
การศึกษา 
อบต.สวน
หม่อน 

            

3 ค่าอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนสังกัด สพฐ.ใน
ต าบลสวนหม่อน 8 
โรงเรียน  

อุดหนุนโรงเรียนในต าบล
สวนหม่อนเป็นเงิน
สนับสนุนค่าอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน 

๑,536,๐๐๐ โรงเรียน 
ในต าบลสวนหม่อน 

กอง
การศึกษา 
อบต.สวน
หม่อน 

            

4 ค่าอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน 
 
 

ค่าอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลสวนหม่อน 

122,5๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลสวนหม่อน 

กอง
การศึกษา 
อบต.สวน
หม่อน 

            

5 อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนศูนย์ฯ 
โครงการแข่งขันกีฬากลุม่
โรงเรียนเครือข่ายที่ 12  
สวนหม่อน 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กใน
วัยเรียนให้มสีุขภาพ
แข็งแรง 

50,000 
 

โรงเรียน 
ในต าบลสวนหม่อน 

กอง
การศึกษา 
อบต.สวน
หม่อน 

            

แบบ ผด.๐2 



 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
1.2 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 
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 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติตาม
โครงการของ อบต.สวน
หม่อน 

90,๐๐๐ อบต.สวนหม่อน กอง
การศึกษา
อบต.สวน
หม่อน 

            

7. โครงการอบรมให้ความรู้
การดูแลสุขภาพการ
ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
ร่างกาย  จิตใจผูสู้ง 
ประจ าปี 2565  

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการอบรมให้ความรู้การ
ดูแลสุขภาพการส่งเสริมและ
พัฒนาด้านร่างกาย  จิตใจ
ผู้สูงอายุ ประจ าปี 2565 

55,๐๐๐ อบต.สวนหม่อน กอง
การศึกษา
อบต.สวน
หม่อน 

            

 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐2 



 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่  
    ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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

กู้ชีพเทลานคอนกรีตหน้าศูนย์
กู้ชีพ อบต.สวนหม่อน  

จุดที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 
9 เมตร หนา 0.15 เมตร  
จุดที่ 2 กว้าง 7 เมตร ยาว 
18 เมตร หนา 0.15 เมตร  

103,500 ศูนย์กู้ชีพ 
อบต.สวน
หม่อน 

กองช่าง
อบต.สวน
หม่อน 

            

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กบ้านสวนหม่อน -
บ้านบัว 
บ้านสวนหม่อน  หมู่ที่ 1 

ขนาดกว้าง 5 เมตร  ยาว 
195  เมตร  หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางลูกรังข้าวละ 
0.50 เมตร พร้อมวางท่อ 
คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40*1.00 เมตร จ านวน 
9 ท่อน  

650,700 บ้านสวน
หม่อน 
หมู่ที่ 1 

กองช่าง
อบต.สวน
หม่อน 

         
 
 
 
 

   

10 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
(เส้นข้างโรงเรียน) บ้านเหล่า
กกหุ่ง หมู่ที่ 7 

เกรดปรับแต่งผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร 
 ยาว 1,200 เมตร พร้อม
ลงลูกรังผิวจราจรตลอดสาย 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  
กว้าง 2.50 เมตร หรือ 
มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 
300.00 ลบ.ม. 

236,600 บ้านเหล่า
กกหุ่ง   
หมู่ที่  7  

กองช่าง
อบต.สวน
หม่อน 

            

 

แบบ ผด.๐2 



 
 

    ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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

(เส้นป่าผ-ุนาจาน) บ้านโคก
กลาง  หมู่ที่ 9  

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 151 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมลงลุกรังไหล่ทาง 
ข้างละ 0.50 เมตร  

494,380 บ้านโคกกลาง  
หมู่ที่ 9 

กองช่าง
อบต.สวน
หม่อน 

            

12 โครงการก่อสร้างก าแพงกั้น
ดินพร้อมขยายผิวจราจร
ถนนคสล.บ้านโนนพยอม 
หมู่ที่ 10      

ขนาดปากคลองกว้าง 2.50 
ยาว 50.00 เมตร สูง 
1.40 เมตร  

108,200 บ้านโนนพยอม 
หมู่ที่ 10      

กองช่าง
อบต.สวน
หม่อน 

            

13 โครงการซ่อมแซมถนน  
คสล.เส้นกลางบ้าน         
บ้านสวนหม่อน  หมู่ที่ 11 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 339 เมตร หนา 
0.50 เมตร  

674,410 บ้านสวน
หม่อน  หมู่ที่ 
11 

กองช่าง
อบต.สวน
หม่อน 

            

14 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
(เส้นเช่ือมป่าผ-ุนาจาน) 
บ้านขามป้อม  หมู่ที่ 12 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 193 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมลงลุกรังไหล่ทาง 
ข้างละ 0.50 เมตร  

490,600 บ้านขามป้อม  
หมู่ที่ 12 

กองช่าง
อบต.สวน
หม่อน 

            

15 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
(เส้นดอนปู่ตา-บ้านมูลตุ่น) 
บ้านชีวังแคน  หมู่ที่ 13 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 118 เมตร หนา 0.15 
เมตร แบบไมม่ีไหล่ทาง 

303,300 บ้านชีวังแคน  
หมู่ที่ 13 

กองช่าง
อบต.สวน
หม่อน 

            

 
 
 

แบบ ผด.๐2 



 
 

 
๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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

ที่จ่ายให้เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง 

50,000 อบต.สวน
หม่อน 
 

กองช่าง
อบต.สวน
หม่อน 

            

17 ค่าชดเชยสญัญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า k ) ค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
และสิ่งสาธารณูปการ 

ค่าชดเชยสญัญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า k ) ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภคและสิ่ง
สาธารณูปการ 

20,000 อบต.สวน
หม่อน 
 

กองช่าง
อบต.สวน
หม่อน 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐2 



 
 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 

 
2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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

18 โครงการให้ความรู้และฝึกซ้อม
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
เบื้องต้นในสถานศึกษา 
 

ฝึกอบรม ให้ความรู้และ
ฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยเบื้องต้นใน
สถานศึกษา ตามโครงการ
ของ อบต.สวนหม่อน 

3๐,๐๐๐ อบต.สวน
หม่อน 

ส านักปลดั 
อบต.สวน
หม่อน 

            

19 โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน    

เพิ่มประสิทธิภาพ
อาสาสมัครป้องกันไฟป่า
และหมอกควัน    

30,000 อบต.สวน
หม่อน 

ส านักปลดั 
อบต.สวน
หม่อน 

            

20 โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน 

เพิ่มประสิทธิภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 

10๐,๐๐๐ ต าบลสวน
หม่อน 

ส านักปลดั 
อบต.สวน
หม่อน 

            

21 โครงการควบคมุและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ เทศกาล
สงกรานต ์

ควบคุมและลดอุบตัิเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
เทศกาลสงกรานต์ตาม
โครงการของ อบต.สวน
หม่อน 

50,๐๐๐ อบต.สวน
หม่อน 

ส านักปลดั 
อบต.สวน
หม่อน 

            

 
 
 
 

แบบ ผด.๐2 



 
 

 
 
 

2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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

ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์การบริหารส่วน
ต าบลสวนหม่อน 

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจ า
องค์การบริหารส่วน
ต าบลสวนหม่อน 

50,000 อบต.สวน
หม่อน 

ส านักปลดั 
อบต.สวน
หม่อน 

            

23 วัสดุเครื่องแต่งกาย วัสดุเครื่องแต่งกายงาน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

20,000 อบต.สวน
หม่อน 

ส านักปลดั 
อบต.สวน
หม่อน 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐2 



 
 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 

 
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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

ป้องกันและแก้ไขปัญหา    
ยาเสพตดิ 

จัดกิจกรรมให้ความรู้
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิในต าบลสวน
หม่อน 

2๐,๐๐๐ อบต.สวนหม่อน ส านักปลดั 
อบต.สวน
หม่อน 

            

24 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
จังหวัดขอนแก่น/ศูนย์
ปฏิบัติการต่อสูเ้พื่อเอาชนะ
ยาเสพตดิจังหวัดขอนแก่น 

ตามโครงการศูนย์
ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด
จังหวัดขอนแก่น             
(ศพส.จ.ขอนแก่น) 

๒๐,๐๐๐ ศูนย์ฯ  (ศพส.จ.
ขอนแก่น) 

ส านักปลดั 
อบต.สวน
หม่อน 

            

24 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอมัญจาคีร/ีศูนย์
ปฏิบัติการต่อสูเ้พื่อเอาชนะ
ยาเสพตดิอ าเภอมัญจาคีร ี

ตามโครงการศูนย์
ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด
อ าเภอมัญจาคีรี       
(ศพส.อ.มัญจาคีรี) 

๕๐,๐๐๐ ศูนย์ฯ (ศพส.อ.
มัญจาครีี) 

ส านักปลดั 
อบต.สวน
หม่อน 

            

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐2 



 
 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๗ การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง  และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง   
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 
    ๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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

ทักษะกลุ่มอาชีพ 
เพิ่มทักษะกลุ่มอาชีพ 2๐,๐๐๐ อบต.สวน

หม่อน 
ส านักปลดั 
อบต.สวน
หม่อน 

            

     
๓.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕65 

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

การเรยีนรู้ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2๐,๐๐๐ อบต.สวน
หม่อน 

ส านักปลดั 
อบต.สวน
หม่อน 

            

 

 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐2 



 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 
3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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

ทางเข้า-ออกพ้ืนท่ี
การเกษตร (เส้นข้างบ้าน
ศักดิ์ณรงค์  พั้วลี)             
บ้านมูลตุ่น  หมู่ที่ 2 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 157 เมตร 
ลูกรังหนา 0.10 เมตร 
พร้อมวางท่อ คสล.
ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40*1.00 เมตร 
จ านวน  30 ท่อน  รวม
ความยาวทั้งสิ้น 99 
เมตร  

158,000 อบต.สวน
หม่อน 

กองช่าง
อบต.สวน
หม่อน 

            

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

แบบ ผด.02 



 
 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 

3.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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

จริยธรรมผู้บริหาร สมาชิก
อบต. พนักงานลูกจ้าง 
อบต.สวนหม่อน เยาวชน
และประชาชนท่ัวไป ต าบล
สวนหม่อน 

เพื่อส่งเสริมค่านิยม
คุณธรรมจริยธรรมและ
วัฒนธรรมที่ดีงาม 

30,000 อบต.สวน
หม่อน 

กอง
การศึกษา
อบต.สวน
หม่อน 

            

29 โครงการส่งเสริมสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีทาง
พระพุทธศาสนา 

ส่งเสริมกิจกรรมด้าน
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

30,000 อบต.สวน
หม่อน 

กอง
การศึกษา
อบต.สวน
หม่อน 

            

30 เงินอุดหนุนสภาเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อด าเนินกิจกรรม
ต่างๆของสภาเด็ก 

20,000               

31 เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ต าบลสวนหม่อน  

เพื่อด าเนินกิจกรรม
ต่างๆของสภาวัฒนธรรม 

20,000 อบต.สวน
หม่อน 

กอง
การศึกษา
อบต.สวน
หม่อน 

            

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 
 

3.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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

อาหารเตา่ 
เป็นค่าสนับสนุนในการ
จัดซื้ออาหารเต่า ตาม
โครงการของหมู่บ้าน
เต่าบ้านกอก หมู่ที่ 
๓,๑๔ 

๕๐,๐๐๐ บ้านกอก 
หมู่ที่ ๓,๑๔ 

กอง
การศึกษา
อบต.สวน
หม่อน 

            

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1 แผนงานการเกษตร 
ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

33 โครงการอบรมส่งเสรมิการปลูกตน้ไม้เฉลิม
พระเกียรต ิ

อบรมส่งเสรมิการ
ปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรต ิ

3๐,๐๐๐ อบต.สวน
หม่อน 

ส านักปลดั 
อบต.สวน
หม่อน 

            

34 โครงการคลองสวยน้ าใสเมืองสะอาด     
คนในชาติมีความสุขต าบลสวนหมอ่น  

ตามโครงการอบต.
สวนหม่อน 

2๐,๐๐๐ อบต.สวน
หม่อน 

ส านักปลดั 
อบต.สวน
หม่อน 

            

35 โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสรมิการปลูก
หญ้าแฝกตามแนวพระราชด าร ิ

ตามโครงการอบต.    
สวนหม่อน 

๒๐,๐๐๐ อบต.สวน
หม่อน 

ส านักปลดั 
อบต.สวน
หม่อน 

            

36 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  

ตามโครงการอบต.  
สวนหม่อน 

5๐,๐๐๐ อบต.สวน
หม่อน 

ส านักปลดั 
อบต.สวน
หม่อน 

            

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 
4.4 แผนงานการเกษตร 
ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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

น้ าในชุมชน การใช้น้ าอย่าง
ประหยดั และการจัดการ
น้ าเสียในชุมชน 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานโครงการ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้ าใน
ชุมชน การใช้น้ าอย่าง
ประหยดั และการ
จัดการน้ าเสียในชุมชน 

1๐,๐๐๐ 
พื้นที่ต าบล
สวนหม่อน 

ส านักปลดั 
อบต.สวน
หม่อน 

            

38 โครงการรักษ์น้ า รักป่า     
รักแผ่นดิน 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานโครงการ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้ าใน
ชุมชน การใช้น้ าอย่าง
ประหยดั และการ
จัดการน้ าเสียในชุมชน 

10,000 
พื้นที่ต าบล
สวนหม่อน 

ส านักปลดั 
อบต.สวน
หม่อน 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 
4.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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

ขยะ ปรับเกลี่ยบ่อขยะ  
ปรับปรุงบ่อขยะ 

2๐,๐๐๐ 
พื้นที่ต าบล
สวนหม่อน 

กองช่าง 
อบต.สวน
หม่อน 

            

40 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.              
บ้านมูลตุ่น  หมู่ที่ 2  

รางระบายน้ า คสล.
ขนาด 0.40*0.40 
เมตร หนา 0.10 เมตร 
ยาว 69 เมตร พร้อม
วางท่อ คสล.ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 
0.40*1.00 เมตร 
จ านวน 30 ท่อน รวม
ความยาว 99 เมตร  

158,000 
บ้านมูลตุ่น  
หมู่ที่ 2 

กองช่าง 
อบต.สวน
หม่อน 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผด.02 



 
 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   ๕  การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคกลุ่มน้ าโขง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๘  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ภายใต้หลักธรรมาภิบาล   
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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

41 -โครงการเสรมิสร้างการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ 

เพื่อสร้างจิตส านึกในการท า
ความดีของพนักงาน
ผู้บริหาร พนักงานจ้าง 
ลูกจ้าง อบต.สวนหม่อน 

20,000 อบต.สวน
หม่อน 

ส านักปลดั 
อบต.สวน
หม่อน 

            

42 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่นกรณีครบวาระและกรณี
แทนต าแหน่งที่ว่าง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่นกรณีครบวาระและ
กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง 

300,000 อบต.สวน
หม่อน 

ส านักปลดั 
อบต.สวน
หม่อน 

            

43 อุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนระดับอ าเภอ 

สนับสนุนการด าเนินงาน
ของศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ าเภอมัญจาคีร ี

๑5,๐๐๐ องค์กร
ปกครอง
ท้องถิ่น 

ส านักปลดั 
อบต.สวน
หม่อน 

            

 
 
 

แบบ ผด.02 



 
 

 
 
๕.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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

สนับสนุนการจัดท าแผน
ชุมชน 

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดท าแผนชุมชน 

1๐,๐๐๐ อบต.สวน
หม่อน 

ส านักปลดั 
อบต.สวน
หม่อน 

            

45 อุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอมัญจาคีร ี

สนับสนุนการด าเนินงาน
ของศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อ าเภอมัญจาคีร ี

๑5,๐๐๐ องค์กร
ปกครอง
ท้องถิ่น 

ส านักปลดั 
อบต.สวน
หม่อน 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 
 

5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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

ขอนแก่น เพื่อสนับสนุน
การด าเนินงานโครงการ
พัฒนาและบ ารุงสงเคราะห์
สตรี มารดา เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ช่วยด้าน
การสาธารณสุขและการสา
ธารณภัยของส านักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัด
ขอนแก่น 

ตามโครงการขอรับเงิน 
อุดหนุนของ จังหวัด
ขอนแก่น 

๒๐,๐๐๐ อบต.สวน
หม่อน 

ส านักปลดั
อบต.  

สวนหม่อน 

            

47 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอมัญจาคีรเีพื่อจัดงาน
รัฐพิธีอ าเภอมญัจาคีร ี

ค่าใช้จ่ายโครงการของ 
อบต.สวนหม่อน 
 
 

2๐,๐๐๐ อ าเภอ
มัญจาครี ี

ส านักปลดั
อบต.  

สวนหม่อน 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 
 

5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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

ปฏิบัติการและพัฒนา
ศักยภาพเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให้แก่คณะ
ผู้บริหารสมาชิกสภา
พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างฯลฯ 

เพื่ออบรมสมัมนาคณะ
ผู้บริหารสมาชิกสภา
และพนักงานเจ้าหน้าที่
อบต. สวนหม่อน 

20๐,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

ส านักปลดั 
อบต. 

สวนหม่อน 

            

49 ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการหรืออบรมสมัมนา
ของส านักปลัด 

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการหรืออบรม
สัมมนาของพนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน
ต าบลสวนหม่อน 

4๐,๐๐๐ - ส านักปลดั
อบต. 

สวนหม่อน 

            

50 ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการหรืออบรมสมัมนา
ของกองคลัง 

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการหรืออบรม
สัมมนาของพนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้าง 

5๐,๐๐๐ - กองคลัง
อบต.  

สวนหม่อน 

            

 
 

 

แบบ ผด.02 



 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 
 

5.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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

ราชการหรืออบรมสมัมนา
ของกองช่าง 

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการหรืออบรม
สัมมนาของพนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้าง 

4๐,๐๐๐ - กองคลัง
อบต.  

สวนหม่อน 

 
 

           

52 ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการหรืออบรมสมัมนา
ของกองการศึกษา 

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการหรืออบรม
สัมมนาของพนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้าง 

4๐,๐๐๐ - กอง
การศึกษา 

อบต.  
สวนหม่อน 

            

53 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิ
ราชการอันเป็นประโยชน์
กับ อปท. 
 

เงินตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษ 
บุคคลหรือ
คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบงานจัดซื้อ
จัดจ้าง 
ค่าตอบแทน
คณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมดิ 
ค่าตอบแทน
คณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัย 

600,000 อบต. 
สวนหม่อน 

ส านักปลดั
อบต. 

สวนหม่อน 

            

 

แบบ ผด.02 



 
 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 

 
5.4  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

54 ซื้อวัสดุส านักงาน
ส านักปลดั 

ค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ เช่น 
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ 
ฯลฯ 

7๐,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

ส านักปลดั
อบต. 

สวนหม่อน 

            

55 วัสดุเครื่องบริโภค ค่าซื้อน้ าดื่มสะอาดส าหรับบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 
 

1๐,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

ส านักปลดั
อบต. 

สวนหม่อน 

            

56 วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 

ค่าซื้อน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 
ส าหรับเครื่องสูบน้ า รถจักรจานยนต์ 
รถยนต์ทุกประเภท ท่ีใช้ในกิจการของ 
อบต.สวนหม่อน 

20๐,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

ส านักปลดั
อบต. 

สวนหม่อน 

            

57 วัสดุคอมพิวเตอร ์ ค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ 
โปรแกรม และอื่นๆที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร ์

7๐,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

ส านักปลดั
อบต. 

สวนหม่อน 

            

58 วัสดุงานบ้านงานครัว ค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้
กวาด สบู่ ผงซักฟอกฯลฯ 

5๐,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

อบต. 
สวนหม่อน 

            

59 วัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุ ยานพาหนะ และขนส่ง 10๐,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

ส านักปลดั
อบต. 

สวนหม่อน 

            

60 วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร ่

ค่าวัสดุงานโฆษณาและเผยแพร่ เช่น 
ฟิล์ม ผ้าเขียน ป้าย สี แปรงทาสี ฯลฯ 

1๐,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

ส านักปลดั
อบต. 

สวนหม่อน 

            

แบบ ผด.02 



 
 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 

 
5.4  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๖1 วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ ค่าซื้อวัสดไุฟฟ้าและวิทย ุ 10,๐๐๐ อบต. 

สวนหม่อน 
ส านักปลดั

อบต. 
สวนหม่อน 

            

62 วัสดุก่อสร้างส านักปลัด ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 10,000 อบต. 
สวนหม่อน 

ส านักปลดั
อบต. 

สวนหม่อน 

            

63 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

บ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

100,000 อบต. 
สวนหม่อน 

ส านักปลดั
อบต. 

สวนหม่อน 

            

64 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิ
ราชการอันเป็นประโยชน์
กับ อปท. 
 

เงินตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษ 
บุคคลหรือคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบงานจัดซื้อจดัจ้าง 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผดิ
ทางละเมดิ 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย 

600,000 อบต. 
สวนหม่อน 

ส านักปลดั
อบต. 

สวนหม่อน 

            

65 เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 35,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

ส านักปลดั 
อบต.  

สวนหม่อน 

            

แบบ ผด.02 



 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 
 

5.4  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๖6 ตู้เหล็กบานเลื่อน ค่าจัดซื้อตูเ้หล็กบานเลื่อน 5,9๐๐ อบต. 

สวนหม่อน 
ส านักปลดั

อบต. 
สวนหม่อน 

            

67 เก้าอี้ท างานเบาะหนังมี
พนักพิง 

ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างานเบาะหนัง
มีพนักพิง 

9000 อบต. 
สวนหม่อน 

ส านักปลดั
อบต. 

สวนหม่อน 

            

68 เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร ์

ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร ์

30,000 อบต. 
สวนหม่อน 

ส านักปลดั
อบต. 

สวนหม่อน 

            

69 เครื่องคอมพิวเตอร ์ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  22,000 อบต. 
สวนหม่อน 

ส านักปลดั
อบต. 

สวนหม่อน 

            

70 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวด า 

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร ์ 7,800 อบต. 
สวนหม่อน 

ส านักปลดั
อบต. 

สวนหม่อน 

            

71  เงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

สนับสนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

15,800 อบต. 
สวนหม่อน 

ส านักปลดั
อบต. 

สวนหม่อน 

            

72 เงินอุดหนุนส่วนราชการ สนับสนุนโครงการจดังานรัฐ
พิธี 

20,000 อบต. 
สวนหม่อน 

ส านักปลดั
อบต. 

สวนหม่อน 

            

แบบ ผด.02 



 
 

 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 
 

5.4 งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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

ราชการอันเป็นประโยชน์
กับ อปท. 
 

เงินตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษ 
 

50,000 อบต. 
สวนหม่อน 

งาน
วางแผน
สถิติและ
วิชาการ 

            

74 ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม 

ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรมพนักงาน 
ลูกจ้าง 

40,000 อบต. 
สวนหม่อน 

งาน
วางแผน
สถิติและ
วิชาการ 

            

75 ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการหรืออบรมสมัมนา 

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการหรืออบรม
สัมมนาของพนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้าง 

2๐,๐๐๐ - งาน
วางแผน
สถิติและ
วิชาการ 

 
 

           

76 โครงการจดัเวทีประชาคม ค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการจดัเวที
ประชาคมหมูบ้าน เวที
ประชาคมต าบล 

1๐,๐๐๐ - กอง
การศึกษา 

อบต.  
สวนหม่อน 

            

 
 

แบบ ผด.02 



 
 

 
 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 

 
5.4  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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

เป็นประโยชน์กับ อปท. 
 

เงินตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษ 

233,000 อบต. 
สวนหม่อน 

กองคลัง 
อบต.  

สวนหม่อน 

            

78 ค่าเช่าบ้าน เงินค่าเช่าบ้านพนักงาน
ส่วนต าบล 

80,000 อบต. 
สวนหม่อน 

กองคลัง 
อบต.  

สวนหม่อน 

            

79 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

35,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

กองคลัง 
อบต.  

สวนหม่อน 

            

80 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ ค่าถ่ายเอกสาร เย็บเล่ม
เข้าปก ค่าก าจัดสิ่ง
ปฏิกูล ค่าโฆษณา
เผยแพร่  

2๐,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

กองคลัง 
อบต.  

สวนหม่อน 

            

81 ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรมพนักงาน 
ลูกจ้าง 

40,000 อบต. 
สวนหม่อน 

กองคลัง 
อบต.  

สวนหม่อน 

            

 

 

แบบ ผด.02 



 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 
 

5.4  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
 
ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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

ราชการหรืออบรมสมัมนา 
ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการหรืออบรม
สัมมนาของพนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้าง 

5๐,๐๐๐ - กองคลัง 
อบต.  

สวนหม่อน 

 
 

           

83 โครงการประชาสมัพันธ์
ด้านภาษีประจ าปี  

ค่าใช้จ่ายโครงการออก
รับบริการยื่นภาษี
ประจ าปี  

2๐,๐๐๐ พื้นที่ต าบล
สวนหม่อน 

กองคลัง 
อบต.  

สวนหม่อน 

 
 

           

84 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพยส์ิน 

3๐,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

กองคลัง 
อบต.  

สวนหม่อน 

            

85 วัสดุส านักงานกองคลัง ค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้
ตางๆ เช่นกระดาษ 
แฟ้ม ปากกา ดินสอ 
ยางลบ ฯลฯ 

7๐,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

กองคลัง 
อบต.  

สวนหม่อน 

            

86 วัสดุคอมพิวเตอร ์ วัสดุคอมพิวเตอร์เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ 

5๐,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

กองคลัง 
อบต.  

สวนหม่อน 

            

87 ค่าบริการไปรษณีย ์
 

ค่าบริการไปรษณีย ์
ค่าธนาณัติ ดวงตรา
ไปรษณีย ์

30,000 อบต. 
สวนหม่อน 

กองคลัง 
อบต.  

สวนหม่อน 

            

 

แบบ ผด.02 



 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 
 

5.4  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
 
ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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

พนักพิง 
ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน
เบาะหนังมีพนักพิง 

9000 อบต. 
สวนหม่อน 

กองคลัง 
อบต.  

สวนหม่อน 

 
 

           

89 เครื่องคอมพิวเตอร์  ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์  

22,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

กองคลัง 
อบต.  

สวนหม่อน 

 
 

           

90 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวด า 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวด า 

7,8๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

กองคลัง 
อบต.  

สวนหม่อน 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผด.02 



 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 
5.4  งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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

ราชการอันเป็นประโยชน์
กับ อปท. 
 

เงินตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษ 

34,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

งานควบคุม
ภายในและ
การตรวจสอบ
ภายใน 

            

92 ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าบ้านพนักงาน 60,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

งานควบคุม
ภายในและ
การตรวจสอบ
ภายใน 

            

93 เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

1๐,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

งานควบคุม
ภายในและ
การตรวจสอบ
ภายใน 

            

94 ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม 

ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรมพนักงาน  
ลูกจ้าง  

20,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

งานควบคุม
ภายในและ
การตรวจสอบ
ภายใน 

            

95 ค่าเดินทางไปราชการ ค่าเดินทางไปราชการ 
พนักงาน  ลูกจ้าง   

1๐,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

งานควบคุม
ภายในและ
การตรวจสอบ
ภายใน 

            

 
 

แบบ ผด.02 



 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 
5.4  งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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

ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ 
 

ค่าใช้จ่ายโครงการ
เสรมิสร้างการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ 
 

20,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

งานควบคุม
ภายในและ
การตรวจสอบ
ภายใน 

            

 
 

5.4  แผนงานรักษาความสงบภายใน 
ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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

ราชการอันเป็นประโยชน์
กับ อปท. 
 

เงินตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษ 

8๐,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

งานรักษา
ความสงบ
ภายใน 

            

98 ค่าเช่าบ้านพนักงานส่วน
ต าบล 

ค่าเช่าบ้านพนักงานส่วน
ต าบล 

50,000 อบต. 
สวนหม่อน 

งานรักษา
ความสงบ
ภายใน 

            

99 เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

10,000 อบต. 
สวนหม่อน 

งานรักษา
ความสงบ
ภายใน 

            

 
 

แบบ ผด.02 



 
 

 
 

5.4  แผนงานรักษาความสงบภายใน 
ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
100 ค่าลงทะเบียนในการ

ฝึกอบรม 
 

ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม พนักงาน 
ลูกจ้าง  
 

50,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

งานรักษา
ความสงบ
ภายใน 

            

101 ค่าเดินทางไปราชการ ค่าเดินทางไปราชการ
พนักงาน ลูกจ้าง  
 

50,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

งานรักษา
ความสงบ
ภายใน 

            

102 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้การป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ฝึกอบรมให้ความรู้การ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

30,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

งานรักษา
ความสงบ
ภายใน 

            

103 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต ์

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและลดอุบตัิเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่และสงกรานต ์

50,000 อบต. 
สวนหม่อน 

งานรักษา
ความสงบ
ภายใน 

            

104 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน  

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

100,000 อบต. 
สวนหม่อน 

งานรักษา
ความสงบ
ภายใน 

            

105 โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่าและหมอก
ควัน 

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
อาสาสมัครป้องกันไฟ
ป่าและหมอกควัน 

30,000 อบต. 
สวนหม่อน 

งานรักษา
ความสงบ
ภายใน 

            

 
 

แบบ ผด.02 



 
 

 
 

5.4  แผนงานรักษาความสงบภายใน 
ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
106 โครงการอบรมชุด

ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลสวน
หม่อน 
 

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมชุดปฏิบตัิการจติ
อาสาภัยพิบตัิประจ า
องค์การบริหารส่วน
ต าบลสวนหม่อน 
 

50,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

งานรักษา
ความสงบ
ภายใน 

            

107 วัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย
งานรักษาความสงบ
ภายใน 

20,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

งานรักษา
ความสงบ
ภายใน 

            

108 วัสดุเครื่องดับเพลิง ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง
งานรักษาความสงบ
ภายใน 

10,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

งานรักษา
ความสงบ
ภายใน 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 
 
5.4  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

106 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิ
ราชการอันเป็นประโยชน์
กับ อปท. 
 

เงินตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษ 

100,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

กองการศึกษา             

107 เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

10,๐๐๐  กองการศึกษา             

108 ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม 
 

ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม พนักงาน 
ลูกจ้าง  
 

50,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

กองการศึกษา             

109 ค่าเดินทางไปราชการ ค่าเดินทางไปราชการ
พนักงาน ลูกจ้าง  
 

40,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

กองการศึกษา             

110 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผูดู้แลเด็ก 

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผูดู้แล
เด็ก 

10,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

กองการศึกษา             

111 ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพยส์ิน 

20,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

กองการศึกษา             

112 วัสดุส านักงาน ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน 40,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

กองการศึกษา             

113 วัสดุคอมพิวเตอร ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร ์

30,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

กองการศึกษา             

แบบ ผด.02 



 
 

 
5.4  แผนงานการศึกษางานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

114 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัด
นิทรรศการประกวด  
แข่งขัน โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาต ิ
 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
จัดนิทรรศการประกวด  
แข่งขัน โครงการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาต ิ
 

100,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

กองการศึกษา             

115 ค่าจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ค่าจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

51,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

กองการศึกษา             

116 ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

33,900 อบต. 
สวนหม่อน 

กองการศึกษา             

117 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน) 

154,350 อบต. 
สวนหม่อน 

กองการศึกษา             

118 วัสดุงานบ้านงานครัว ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้าน
งานครัว 

20,000 อบต. 
สวนหม่อน 

กองการศึกษา             

119 อาหารเสริม(นม) ป.1-ป.6 ค่าจัดซื้ออาหารเสริมนม 
ป.1-ป.6 

766,480 อบต. 
สวนหม่อน 

กองการศึกษา             

120 อาหารเสริม(นม) เด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ค่าจัดซื้ออาหารเสริมนม 
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

57,500 อบต. 
สวนหม่อน 

กองการศึกษา             

121 วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ ค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร ่

10,000 อบต. 
สวนหม่อน 

กองการศึกษา             

122 ค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

25,000 อบต. 
สวนหม่อน 

กองการศึกษา             

 

แบบ ผด.02 



 
 

 
 

5.4  แผนงานการศึกษางานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
123 ค่าน้ าประปา 

 
ค่าน้ าประปาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

10,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

กองการศึกษา             

124 ค่าบริการโทรศัพท ์ ค่าบริการโทรศัพท์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

10,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

กองการศึกษา             

125 เงินอุดหนุนโรงเรียนใน
ต าบลสวนหม่อน 
ค่าอาหารกลางวัน 

ค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนในต าบลสวน
หม่อน 

1,680,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

กองการศึกษา             

126 เงินอุดหนุนโรงเรียน
เครือข่ายที่ 12 สวน
หม่อน 

สนับสนุนกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬา โรงเรียน
เครือข่ายที่ 12 สวน
หม่อน  

50,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

กองการศึกษา             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 
 
5.4  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

127 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิ
ราชการอันเป็นประโยชน์
กับ อปท. 
 

เงินตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษ 

25,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

งานสาธารณสุข 
 

            

128 ค่าส ารวจข้อมูลสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสตัว ์

ค่าส ารวจข้อมูลสัตว์
และขึ้นทะเบยีนสตัว์ 

8000 อบต. 
สวนหม่อน 

งานสาธารณสุข 
 

            

129 โครงการส่งเสริมการคัด
แยกขยะต้นทาง 

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ส่งเสริมการคัดแยกขยะ
ต้นทาง 

50,000 อบต. 
สวนหม่อน 

งานสาธารณสุข 
 

            

129 โครงการอบรมให้ความรู้
การดูแลสุขภาพการ
ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
ร่างกายจิตใจผู้สูงอายุ 
ประจ าปีงบประมาณ 
2565  

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมให้ความรู้การดูแล
สุขภาพการส่งเสริมและ
พัฒนาด้านร่างกาย
จิตใจผูสู้งอายุ ประจ าปี
งบประมาณ 2565 

50,000 อบต. 
สวนหม่อน 

งานสาธารณสุข 
 

            

130 โครงการป้องกันและระงับ
โรคตดิต่อ 

โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อ 

300,000 อบต. 
สวนหม่อน 

งานสาธารณสุข 
 

            

131 วัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

ค่าจัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย ์

80,000 อบต. 
สวนหม่อน 

งานสาธารณสุข 
 

            

132 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิง
และหล่อลื่น 

50,000 อบต. 
สวนหม่อน 

งานสาธารณสุข 
 

            

 

แบบ ผด.02 



 
 

5.4  แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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

 
ค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่ง
กายงานกู้ชีพ 

20,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

งานสาธารณสุข 
 

            

134 ค่าบริการโทรศัพท ์ ค่าบริการโทรศัพท์งานกู้
ชีพ 

10,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

งานสาธารณสุข 
 

            

135 จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน 
เปิด 

ค่าจัดซื้อตูเ้หล็กแบบ 2 
บาน เปิด 

7,900 อบต. 
สวนหม่อน 

งานสาธารณสุข 
 

            

136 จัดซื้อเก้าอ้ีประชุมแบบ
หนัง  

จัดซื้อเก้าอ้ีประชุมแบบ
หนังงานกู้ชีพ 10 ตัว 

6,000 อบต. 
สวนหม่อน 

งานสาธารณสุข 
 

            

137 จัดซื้อโตะ๊เอนกประสงค ์ ค่าจัดซื้อโต๊ะ
เอนกประสงค์ จ านวน 
5 ตัว 

10,000 อบต. 
สวนหม่อน 

งานสาธารณสุข 
 

            

138 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบติดตั้ง 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบติดตั้ง จ านวน 1 
ตัว 

22,600 อบต. 
สวนหม่อน 

งานสาธารณสุข 
 

            

139 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์ ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร ์

22,000 อบต. 
สวนหม่อน 

งานสาธารณสุข 
 

            

140 จัดซื่อเครื่องพิมพ์เลเซอร ์ ค่าจัดซื่อเครื่องพิมพ์
เลเซอร ์

2,600 อบต. 
สวนหม่อน 

งานสาธารณสุข 
 

            

141 จัดซื้อเครื่องท าน้ าร้อน-น้ า
เย็นแบบต่อท่อ 

ค่าจัดซื้อเครื่องท าน้ า
ร้อน-น้ าเย็นแบบต่อท่อ 

26,000 อบต. 
สวนหม่อน 

งานสาธารณสุข 
 

            

142 อุดหนุนองค์กรประชาชน 
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

280,000 อบต. 
สวนหม่อน 

งานสาธารณสุข 
 

            

 
 
 

แบบ ผด.02 



 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 
 
5.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

143 ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจ
หน้าท่ี 
 

ค่าใช้จ่ายในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ 
โครงการจ้าเหมารถรับ-
ส่งเด็กฐานะยากจน  

156,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

งานสังคม
สงเคราะห์ 

            

144 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
และพัฒนาคณุภาพชีวิต
ของประชาชน 

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
และพัฒนาคณุภาพชีวิต
ของประชาชน 

30,000 อบต. 
สวนหม่อน 

งานสังคม
สงเคราะห์ 

            

145 เงินอุดหนุนองค์กรการ
กุศล เหล่ากาชาดจังหวัด
ขอนแก่น 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายตาม
โครงการพาบ ารุง
สงเคราะห์สตรี มารดา 
เด็ก ผูสู้งอายุ ผู้พิการ 
ช่วยเหลือด้าน
สาธารณสุข และการสา
ธารณภัย 

20,000 อบต. 
สวนหม่อน 

งานสังคม
สงเคราะห์ 

            

 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผด.02 



 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 
5.4  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

146 วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ
 

ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ 
 

1๐,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

กองช่าง
อบต.  

สวนหม่อน 

            

147 เงินอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
ให้แก่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

ค่าขยายเขตไฟฟ้าให้แก่
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 

30๐,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

กองช่าง
อบต.  

สวนหม่อน 

            

148 เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคค่าใช้จ่ายติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่าง 

ค่าใช้จ่ายติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง 

30๐,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

กองช่าง
อบต.  

สวนหม่อน 

            

149 เงินอุดหนุนการประปา
ส่วนภูมภิาค 

ค่าใช้จ่ายขยายเขต
ประปาส่วนภูมภิาค 

20๐,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

กองช่าง
อบต.  

สวนหม่อน 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 

 
5.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

150 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิ
ราชการอันเป็นประโยชน์
กับ อปท. 
 

เงินตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษ 

45,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
 

            

151 ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม 

ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม พนักงาน 
ลูกจ้าง 

20,000 อบต. 
สวนหม่อน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

            

152 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ 

50,000 อบต. 
สวนหม่อน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

            

153 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
การเรยีนรู้ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ฝึกอบรมส่งเสริมการ
เรียนรูต้ามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

50,000 อบต. 
สวนหม่อน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

            

154 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
การพัฒนากลุ่มอาชีพ 
ต าบลสวนหม่อน               

โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อ 

20,000 อบต. 
สวนหม่อน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

            

155 โครงการฝึกอบรมรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดต าบลสวนหม่อน
  

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ฝึกอบรมรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพ
ติดต าบลสวนหม่อน 

20,000 อบต. 
สวนหม่อน 

งานสาธารณสุข 
 

            

 

แบบ ผด.02 



 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 
 
5.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

156 เงินอุดหนุนศูนย์ป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติด
จังหวัดขอนแก่น    

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานศูนย์ป้องกัน
และแก้ไขศูนย์ป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพ
ติดจังหวัดขอนแก่น    

20,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
 

            

157 เงินอุดหนุนศูนย์ป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติด
อ าเภอมัญจาคีรี     
 

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานศูนย์ป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพ
ติดอ าเภอมัญจาคีร ี

50,000 อบต. 
สวนหม่อน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
 

            

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 

5.4  แผนงานแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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

จริยธรรมผู้บริหาร สมาชิก
อบต. พนักงานเยาวชน
และประชาชนท่ัวไป 
ต าบล 

  

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมคุณธรรม
จริยธรรมผู้บริหาร 
สมาชิกอบต. พนักงาน
เยาวชนและประชาชน
ทั่วไป ต าบลสวนหม่อน 

50,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

แผนงานแผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

            

แบบ ผด.02 

แบบ ผด.02 



 
 

 
 

5.4  แผนงานแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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

จริยธรรมผู้บริหาร สมาชิก
อบต. พนักงานเยาวชน
และประชาชนท่ัวไป 
ต าบล 

  

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมคุณธรรม
จริยธรรมผู้บริหาร 
สมาชิกอบต. พนักงาน
เยาวชนและประชาชน
ทั่วไป ต าบลสวนหม่อน 

50,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

แผนงานแผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

            

160 โครงการส่งเสริมวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา 

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ส่งเสริมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

10,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

แผนงานแผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

            

161 โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีทาง
พระพุทธศาสนาเนื่องใน
วันเข้าพรรษา 

ค่าใช้จ่ายโครงการสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณี
ทางพระพุทธศาสนา
เนื่องในวันเข้าพรรษา 

25,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

แผนงานแผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

            

162 เงินอุดหนุนทีท่ าการ
ปกครองอ าเภอมัญจาคีรี 
จัดงานเทศกาลกล้วยไม้ป่า
บานและของด ี
เมืองมัญจาครีีประจ าปี 
2565 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
เทศกาลกล้วยไมป้่าบาน
และของดีเมืองมญัจาครีี
ประจ าปี 2565 

120,000 อบต. 
สวนหม่อน 

แผนงานแผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

            

163 เงินอุดหนุนสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลสวนหม่อน
จ านวน    

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินกิจกรรมเด็ก
และเยาวชนต าบลสวน
หม่อน 

30,000 อบต. 
สวนหม่อน 

แผนงานแผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

            

 

แบบ ผด.02 



 
 

5.4  แผนงานแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยด าเนินการ พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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

สวนหม่อน  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม
สภาวัฒนธรรมต าบลสวนหม่อน 
โครงการบรรพชาสามเณรภาค
ฤดูร้อนเฉลมิพระเกียรติ สมเด็จ
พระเทพรัตราชสดุาสยามบรม
ราชกุมารีปดิเทอมใต้รม่ธรรม   

ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
กิจกรรมสภาวัฒนธรรม
ต าบลสวนหม่อน โครงการ
บรรพชาสามเณรภาคฤดู
ร้อนเฉลิมพระเกยีรติ 
สมเด็จพระเทพรัตราชสุดา
สยามบรมราชกุมารีปดิ
เทอมใต้ร่มธรรม   

30,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

แผนงานแผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

            

165 เงินอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านกอก หมู่ที่ 3,14 

เงินอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านกอก หมู่ที่ 
3,14  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัด 

50,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

แผนงานแผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผด.02 



 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 
5.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

166 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิ
ราชการอันเป็นประโยชน์
กับ อปท. 
 

เงินตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษ 

39,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

กองช่าง
อบต.  

สวนหม่อน 

            

167 เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

3๐,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

กองช่าง
อบต.  

สวนหม่อน 

            

168 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

ค่าถ่ายเอกสาร เย็บเล่ม
เข้าปก ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล 
ค่าโฆษณาเผยแพร่  

1๐,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

กองช่าง
อบต.  

สวนหม่อน 

            

169 ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม  
  
             

ค่าลงทะเบียนในการ
อบรมสมัมนาของ
พนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้าง กองช่าง 

40,000   อบต. 
สวนหม่อน 

กองช่าง
อบต.  

สวนหม่อน 

            

170 ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ พนักงานส่วน
ต าบล  ลูกจา้ง กองช่าง 

40,000   อบต. 
สวนหม่อน 

กองช่าง
อบต.  

สวนหม่อน 

            

171 ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพยส์ิน 

บ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

20๐,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

กองช่าง
อบต.  

สวนหม่อน 

            

172 วัสดุส านักงานกองช่าง ค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้
ตางๆ เช่นกระดาษ แฟ้ม 
ปากกา ดินสอ ยางลบ 
ฯลฯ 

6๐,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

กองช่าง
อบต.  

สวนหม่อน 

            

แบบ ผด.02 



 
 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 

5.4  งานก่อสร้าง 
ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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

ราชการอันเป็นประโยชน์
กับ อปท. 

เงินตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษ 

42,000 อบต. 
สวนหม่อน 

กองช่าง
อบต.  

สวนหม่อน 

            

176 เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 10,000 อบต. 
สวนหม่อน 

กองช่าง
อบต.  

สวนหม่อน 

            

177 ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม  
  
             

ค่าลงทะเบียนในการอบรม
สัมมนาของพนักงานส่วน
ต าบล  ลูกจา้ง กองช่าง 

40,000 อบต. 
สวนหม่อน 

กองช่าง
อบต.  

สวนหม่อน 

            

178 ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ พนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้าง   กองช่าง 

40,000 อบต. 
สวนหม่อน 

กองช่าง
อบต.  

สวนหม่อน 

            

179 ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพยส์ิน 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ปกติ 

200,000 อบต. 
สวนหม่อน 

กองช่าง
อบต.  

สวนหม่อน 

            

180 วัสดุส านักงาน ค่าวัสดสุ านักงานกองช่าง 40,000 อบต. 
สวนหม่อน 

กองช่าง
อบต.  

สวนหม่อน 

            

181 วัสดุก่อสร้าง ค้อน คีม ชะแลง อิฐ หิน ปูน
ทราย เป็นต้น 

5๐,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

กองช่าง
อบต.  

สวนหม่อน 

            

แบบ ผด.02 



 
 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 

5.4  งานก่อสร้าง 
ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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

คอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ 

๕๐,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

กองช่าง
อบต.  

สวนหม่อน 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 
5.4  แผนงานการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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

การศึกษาฯ 
ค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้
ต่างๆ เช่นกระดาษ แฟ้ม 
ปากกา ดินสอ ยางลบ 
ฯลฯ 

4๐,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

กอง
การศึกษา 

อบต. 
สวนหม่อน 

            

78 วัสดุ อุปกรณ์และสื่อการ
สอน ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และ
สื่อการสอน เช่น ไม้
บรรทัด แผ่นรองตัด ฯลฯ 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

42,5๐๐ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  

อบต.สวน
หม่อน 

กอง
การศึกษา 

อบต. 
สวนหม่อน 

            

79 วัสดุงานบ้านงานครัว
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัวเช่น แก้ว ถาดรอง 
จาน ชาม ช้อน ฯลฯ 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2๐,๐๐๐ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  

อบต.สวน
หม่อน 

กอง
การศึกษา 

อบต. 
สวนหม่อน 

            

80 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดซื้อวัสดโุฆษณาและ
เผยแพร่ เช่น ป้ายและ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

๑๐,๐๐๐ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  

อบต.สวน
หม่อน 

กอง
การศึกษา 

อบต. 
สวนหม่อน 

            

 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แบบ ผด.02 



 
 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 

5.4  แผนงานการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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

ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพครผูู้ดูแลเด็ก 

พัฒนาศักยภาพครผูู้ดูแล
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2๐,๐๐๐ - กอง
การศึกษา 

อบต. 
สวนหม่อน 

            

82 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สิน ให้สามรถใช้งาน
ได้ตามปกติ  

2๐,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

กอง
การศึกษา 

อบต. 
สวนหม่อน 

            

83 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  วัสดุคอมพิวเตอร์เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ 

3๐,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

กอง
การศึกษา 

อบต.  
สวนหม่อน 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แบบ ผด.02 



 
 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 

 
5.4  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

84 ตู้เหล็ก แบบ 2 บานเปดิ เหล็กแบบ 2 บาน
เปิด จ านวน 2 
หลังเพื่อเก็บเอก
สรของทาง
ราชการ 

24,8๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

ส านักปลดั
อบต. 

สวนหม่อน 
 

            

85 เก้าอี้ท างานเบาะหนังมี
พนักพิง  จ านวน  2 ตัว      

ใช้ในการท างาน 9,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

ส านักปลดั
อบต. 

สวนหม่อน 
 

            

86 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ ์
(Ink Tank Printer) 
จ านวน 2 เครื่อง 

เครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ ์

8,600 อบต. 
สวนหม่อน 

ส านักปลดั
อบต. 

สวนหม่อน 
 

            

 

 

 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

แบบ ผด.02 

แบบ ผด.02 



 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 
 

5.4  แผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารงานคลัง 
 
ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
87 ตู้เอกสารเหล็กชนิด 2 

บานจ านวน 1 หลัง 
ตู้เอกสารเหล็กชนิด 2 
บานเพื่อเก็บเอกสร
ของทางราชการ 

5,5๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

กองคลัง
อบต. 

สวนหม่อน 
 

            

88 ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 
5 ฟุต จ านวน  1 หลัง   

ตู้กระจกบานเลื่อน 
ขนาด 5 ฟุต  

7,500 อบต. 
สวนหม่อน 

กองคลัง
อบต. 

สวนหม่อน 
 

            

89 ช้ันวางแฟ้มตั้ง 2 ช้ัน (20 
ช่อง) จ านวน 3 หลัง 

ช้ันวางแฟ้มตั้ง 2 ช้ัน 
(20 ช่อง) 

16,500 อบต. 
สวนหม่อน 

กองคลัง
อบต. 

สวนหม่อน 
 

            

90 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบท่ี 1 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 น้ิว)จ านวน  1 
เครื่อง 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 
(จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 น้ิว) 

22,000 อบต. 
สวนหม่อน 

กองคลัง
อบต. 

สวนหม่อน 
 

            

 

 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
แบบ ผด.02 



 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 
 

5.4  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

91 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบท่ี 1   
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 น้ิว) จ านวน  1 
เครื่อง 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) 

22,000 อบต. 
สวนหม่อน 

กองช่าง
อบต. 

สวนหม่อน 
 

            

92 ไม้สต๊าฟอลูมเินียมแบบชัก ไม้สต๊าฟอลูมเินียมแบบ
ชัก 

3,000 อบต. 
สวนหม่อน 

กองช่าง
อบต. 

สวนหม่อน 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.6   แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

แบบ ผด.02 



 
 

โครงการ/กจิกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
93 โครงการส่งเสริมการคัด

แยกขยะต้นทาง 
ตามโครงการอบต.สวน
หม่อน 

5๐,๐๐๐ อบต.สวน
หม่อน 

ส านักปลดั 
อบต.สวน
หม่อน 

            

94 ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

ตามโครงการอบต.สวน
หม่อน 

48,๐๐๐ อบต.สวน
หม่อน 

ส านักปลดั 
อบต.สวน
หม่อน 

            

95 ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ส าหรับงาน
กู้ชีพ 

จัดซื้อเวชภณัฑ์ยาและ
อุปกรณ์ส าหรับรถกู้ชีพ 

2๐,๐๐๐ อบต.สวน
หม่อน 

ส านักปลดั 
อบต.สวน
หม่อน 

            

96 เงินอุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

สนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขต าบล
สวนหม่อน 14 หมู่บ้าน 

28๐,๐๐๐ อบต.สวน
หม่อน 

ส านักปลดั 
อบต.สวน
หม่อน 

            

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
5.6   แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

แบบ ผด.02 



 
 

97 โครงการจ้างเหมารถรับ-
ส่งเด็กฐานะยากจนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

รับ-ส่งเด็กฐานะยากจน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

156,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก-
หมู่บ้านใน
ต าบลสวน
หม่อน 

กอง
การศึกษา 
อบต.สวน
หม่อน 

            

98 โครงการส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน 

ตามโครงการอบต.สวน
หม่อน 

3๐,๐๐๐ อบต.สวน
หม่อน 

ส านักปลดั 
อบต.สวน
หม่อน 

            

99 อุดหนุนเหลา่กาชาด
จังหวัดขอนแก่น 

ตามโครงการอบต.สวน
หม่อน 

20,000 อบต.สวน
หม่อน 

ส านักปลดั 
อบต.สวน
หม่อน 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6   แผนงานงบกลาง 
ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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

ประกันสังคม 
เงินสบทบกองทุน
ประกันสังคมพนักงานจ้าง

144,033 อบต.สวน
หม่อน 

กองคลัง 
อบต.สวน

            

แบบ ผด.02 



 
 

ตามภารกิจและพนักงาน
จ้างท่ัวไป 

หม่อน 

101 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ จ่ายเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ
ต าบลสวนหม่อนให้กับผูม้ี
สิทธิ 

11,930,400 อบต.สวน
หม่อน 

ส านักปลดั 
อบต.สวน
หม่อน 

            

102 เบี้ยความพิการ จ่ายเบี้ยความพิการใหผู้้มี
สิทธิ 

6,201,600 อบต.สวน
หม่อน 

ส านักปลดั 
อบต.สวน
หม่อน 

            

103 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 180,000 อบต.สวน
หม่อน 

ส านักปลดั 
อบต.สวน
หม่อน 

            

104 เงินส ารองจ่าย กรณีจ าเป็นเร่งด่วน ที่ไม่
สามารถคาดการณ์
ล่วงหน้าได ้

200,000 อบต.สวน
หม่อน 

ส านักปลดั 
อบต.สวน
หม่อน 

            

105 สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบลสวนหม่อน 

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบล
สวนหม่อน 

150,000 อบต.สวน
หม่อน 

ส านักปลดั 
อบต.สวน
หม่อน 

            

106 สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลสวนหม่อน 

สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลสวนหม่อน 

40,000 อบต.สวน
หม่อน 

ส านักปลดั 
อบต.สวน
หม่อน 

            

107 สมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 

สมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 

224,410 อบต.สวน
หม่อน 

ส านักปลดั 
อบต.สวน
หม่อน 

            

 

 
 
5.6   แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

แบบ ผด.02 



 
 

108 เงินสบทบกองทุนเงิน
ทดแทนพนักงานจ้าง 

เงินสบทบกองทุนเงิน
ทดแทนพนักงานจ้าง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

5,994 อบต.สวน
หม่อน 

กองคลัง 
อบต.สวน
หม่อน 

            

 

 

 

 


