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             ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  

         เรื่อง แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
      -----------------------------------------  

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 26 และข้อ 27 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสวนหม่อน ได้จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ขึ้นโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาองค์การ บริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  

     ดังนั้น  จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่   19   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2565  
 
 

 
        ( นายพสิษฐ์  ถมปัด)  

         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าน า  
 

องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน มีภารกิจหน้าที่ที่ส าคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนภายในเขตต าบลสวนหม่อน และการพัฒนาต าบลโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีการกระจาย  
อ านาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระ ในการก าหนด
นโยบายการปกครอง การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลังภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ
และการตรวจสอบของภาค ประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ในฐานะหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับ
ประชาชน มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนให้เศรษฐกิจฐานรากหญ้าในชุมชนเข้มแข็ง อยู่ดีกินดีมีสุข         
นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมีบทบาท อ านาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง โดยมิเพียงจะมีหน้าที่ใน
การให้บริการ สาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังขยาย บทบาท หน้าที่รวมถึงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย เป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่น มีส่วนร่วม
ในการบริหารงานและการ ตรวจสอบการปฏิบัติงานองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น การวางแผน      
จึงถือเป็นกลไกลส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้ องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว
โดยใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมและจ าเป็นอย่างยิ่งที่ ต้องวางแผน การใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้คุ้มค่าเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ทั้งในปัจจุบันและอนาคตมีการปฏิบัติ  ตามแผนงานโครงการที่ก าหนดให้เกิด
สัมฤทธิ์ผลในช่วงเวลาที่ก าหนด มีการควบคุม การติดตามวัดผลและประเมินผล โดยการบริหารจัดการตาม
แผนงานโครงการนั้นและต้องเป็นการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสพร้อมที่จะให้มีการ  ตรวจสอบทั้ง
หน่วยงานของรัฐและประชาชน  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ด าเนินการ
จริงทั้งหมดในพ้ืนที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้นซึ่ งจะท าให้ง่ายต่อการติดตาม
ประเมินผลเมื่อสิ้นปี 

 
 
 
 
 

        งานนโยบายและแผน 
          องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 

 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 1 บทน า 
---------------------------- 

1.1 บทน า 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการด าเนินงานส าหรับแผนการด าเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึง
รายละเอียดของแผนงาน /โครงการ พัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ท าให้มี แนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลด  ความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการ
ประสานและบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของ แผนงาน/
โครงการ แผนการด าเนินงานยังจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุม
การ ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและง่ายต่อการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ นั้น 
 1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

 1) เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของ แผนงาน/ โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง  
 2) เพ่ือให้การด าเนินงานในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ และลดความซ้ าซ้อนของ 

โครงการ  
3) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ  
4) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 (หมวด 5 ข้อ 26) ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จัดท า แผนการด าเนินงานโดยมีขั้นตอนดังนี้  

1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการ
ในพ้ืนที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  

2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็น แผนด าเนินงานทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่น ทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อนเก็บรวบรวมข้อมูล 

โครงการ /กิจกรรม ที่จะมีการด าเนินการจริงในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ /
กิจกรรมของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามา 



ด าเนินการในพ้ืนที่ โดยข้อมูล ดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพ้ืนที่ และตรวจสอบจาก
แผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อ าเภอ หรือก่ิงอ าเภอ แบบบูรณาการ  

ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย จัดท าร่างแผนการ 

ด าเนินงาน โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น ที่
ก าหนดไว้ใน แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  โดยมีเค้าโครงแผนการ
ด าเนินงาน 2 ส่วน คือ  

ส่วนที่ 1 บทน า 
 ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการด าเนินงาน  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน น าร่างแผนการ 

ด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  เพ่ือพิจารณาแล้วเสนอนายก
องค์การบริหาร ส่วนต าบลสวนหม่อน เพ่ือประกาศใช้ส าหรับการประกาศใช้แผนการด าเนินงานให้
องค์การบริหารส่วนต าสวนหม่อน   จัดท าเป็นประกาศขององค์การบริหารสวนต าบลสวนหม่อน เรื่อง
แผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖6  เพ่ือปิด
ประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้ 

 1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน  

1) มีความแน่นอน เนื่องจากเป็นแผนงาน/โครงการที่ด าเนินการจริงในพ้ืนที่ทั้งหมดทั้งจากหน่วยงาน 
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน  

2) บรรลุจุดมุ่งหมาย เนื่องจากมีการก าหนดรายละเอียดห้วงระยะเวลาที่ชัดเจนและมีหน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ  

3) ประหยัดเนื่องจากมีการประสานแผนท าให้สามารถก าหนดกิจกรรมร่วมกันได้ท าให้ประหยัด 
งบประมาณในการด าเนินการ  

4) ตรวจสอบได้เนื่องจากมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละโครงการอย่างชัดเจนท าให้ง่ายและสะดวก
ในการติดตามและตรวจสอบการด าเนินงาน 

 5) ประเมินผลได้เนื่องจากมีเป้าหมายในการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม สามารถวัดได้ทั้งปริมาณ
และ คุณภาพ ผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจน 



 
ส่วนที่ 2 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
2.1 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

สรุปจ านวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ      
1.๑ แผนงานการศึกษา         5 80.42 2,708,330 15.32 กองการศึกษา 
1.2 แผนงานการศึกษา    22 19.57 659,400 3.73 กองการศึกษา 

รวม 27 99.99          3,367,730 19.05           
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่      
๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   15 73.23 3,665,882 20.73 กองช่าง 
2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน       9 13.38 670,000 3.78 งานป้องกัน 
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน    1 13.38 670,000 0.09 งานพัฒนาชุมชน 

รวม 25 99.99 5,005,882 24.60  
ยุทธศาสตร์ที่  ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน      
๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 3.73 20,000 0.11 งานพัฒนาชุมชน 
๓.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 10.24 54,800 0.25 งานพัฒนาชุมชน 
3.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 8 86.01 460,000 2.43 กองการศึกษา 

รวม 11 99.98          534,800 2.79  
ยุทธศาสตร์ที่   ๔ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
4.1 แผนงานการเกษตร 5 100 300,000 1.69 งานป้องกัน 

รวม 5 100          300,000 1.69  

แบบ ผด.๐1 



 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

2.1 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
สรุปจ านวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 
องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 

 
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่   ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี      
1.2 แผนงานการศึกษา    19 13.96 1,268,400 7.17 กองการศึกษา 
๕.๑ แผนงานสาธารณสุข 16 9.14 830,000 4.69 งานสาธารณสุข 
5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 2.53 230,000 1.30 กองการศึกษา 
5.1 แผนงานเคหะชุมชน 4 6.05 550,000 3.11 กองช่าง 
5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 43 38.47 3,493,300 19.76 ส านักปลัด 
5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 8 4.24 385,000 2.17 งานป้องกัน 
5.2 แผนงานการศึกษา  6 4.24 385,000 2.17 กองการศึกษา 
5.2 แผนงานสาธารณสุข  2 16.25 1,476,000 8.34 งานสาธารณสุข 
5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 1.83 167,000 0.94 งานพัฒนาชุมชน 
5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5 3.24 295,000 1.66 กองช่าง 

รวม 110 99.95 9,079,700 51.31  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  178 100 18,297,112 99.44  

 
 
 

แบบ ผด.๐1 



 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

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. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66 

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 จัดซื้ออาหารเสริมนม

โรงเรียนสังกัด สพฐ.ใน
ต าบลสวนหม่อน 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 766,480 
 

โรงเรียน 
ในต าบลสวนหม่อน 

กองการศึกษา 
อบต.สวน
หม่อน 

            

2 จัดซื้ออาหารเสริมนมให้กับ
เด็กปฐมวัยในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลสวน
หม่อน 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 57,500 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลสวนหม่อน 

กองการศึกษา 
อบต.สวน
หม่อน 

            

3 ค่าอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนสังกัด สพฐ.ใน
ต าบลสวนหม่อน 8 
โรงเรียน  

อุดหนุนโรงเรียนในต าบล
สวนหม่อนเป็นเงิน
สนับสนุนค่าอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน 

๑,680,๐๐๐ โรงเรียน 
ในต าบลสวนหม่อน 

กองการศึกษา 
อบต.สวน
หม่อน 

            

4 ค่าอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน 
 
 

ค่าอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลสวนหม่อน 

154,350 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลสวนหม่อน 

กองการศึกษา 
อบต.สวน
หม่อน 

            

5 อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนศูนย์ฯ 
โครงการแข่งขันกีฬากลุม่
โรงเรียนเครือข่ายที่ 12  
สวนหม่อน 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กใน
วัยเรียนให้มสีุขภาพ
แข็งแรง 

50,000 
 

โรงเรียน 
ในต าบลสวนหม่อน 

กองการศึกษา 
อบต.สวน
หม่อน 

            

แบบ ผด.๐2 



 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

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. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66 

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 โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผูดู้แลเด็ก 

เป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผูดู้แลเด็ก 

10,000 อบต.สวนหม่อน กองการศึกษา
อบต.สวน
หม่อน 

            

7 โครงการจ้างนักเรียน
นักศึกษาช่วงปิดภาคเรยีน 

โครงการจ้างนักเรียน
นักศึกษาช่วงปิดภาคเรยีน 

50,000 อบต.สวนหม่อน กองการศึกษา
อบต.สวน
หม่อน 

            

8 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติตาม
โครงการของ อบต.สวน
หม่อน 

50,๐๐๐ อบต.สวนหม่อน กองการศึกษา
อบต.สวน
หม่อน 

            

9 ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม  

เป็นค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

50,๐๐๐ อบต.สวนหม่อน กองการศึกษา
อบต.สวน
หม่อน 

            

10 ค่าวัสดสุ านักงาน เป็นค่าวัสดสุ านักงาน 40,๐๐๐ อบต.สวนหม่อน กองการศึกษา
อบต.สวน
หม่อน 

            

11 วัสดุคอมพิวเตอร ์ เป็นค่าวัสดคุอมพิวเตอร ์ 30,๐๐๐ อบต.สวนหม่อน กองการศึกษา
อบต.สวน
หม่อน 

            

แบบ ผด.๐2 

ใ



 
 
 
 
 
 
1.2 แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66 

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

ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

51,000 อบต.สวนหม่อน กองการศึกษา
อบต.สวน
หม่อน 

        
 

   

13 ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

33,900 อบต.สวนหม่อน กองการศึกษา
อบต.สวน
หม่อน 

            

14 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นค่าวัสดุงานบา้นงานครัว 20,000 อบต.สวนหม่อน กองการศึกษา
อบต.สวน
หม่อน 

            

15 วัสดุก่อสร้าง เป็นค่าวัสดุก่อสร้าง 30,๐๐๐ อบต.สวนหม่อน กองการศึกษา
อบต.สวน
หม่อน 

            

16 ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม  

เป็นค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

50,๐๐๐ อบต.สวนหม่อน กองการศึกษา
อบต.สวน
หม่อน 

            

17 ค่าวัสดสุ านักงาน เป็นค่าวัสดสุ านักงาน 40,๐๐๐ อบต.สวนหม่อน กองการศึกษา
อบต.สวน
หม่อน 

            

18 วัสดุคอมพิวเตอร ์ เป็นค่าวัสดคุอมพิวเตอร ์ 30,๐๐๐ อบต.สวนหม่อน กองการศึกษา
อบต.สวน
หม่อน 

            

 

แบบ ผด.๐2 

ใ



 
 
1.2 แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66 

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

19 วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 10,000 อบต.สวนหม่อน กองการศึกษา
อบต.สวน
หม่อน 

            

20 ติดตั้งมิเตอรไ์ฟฟ้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

เป็นค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

7,500 อบต.สวนหม่อน กองการศึกษา
อบต.สวน
หม่อน 

            

21 ค่าไฟฟ้า เป็นค่าค่าไฟฟ้า 25,000 อบต.สวนหม่อน กองการศึกษา
อบต.สวน
หม่อน 

            

22 ค่าน้ าประปา คา่น้ าบาดาล เป็นค่าน้ าประปา ค่าน้ า
บาดาล 

10,๐๐๐ อบต.สวนหม่อน กองการศึกษา
อบต.สวน
หม่อน 

            

23 ค่าบริการโทรศัพท ์ เป็นค่าค่าบริการโทรศัพท ์ 10,๐๐๐ อบต.สวนหม่อน กองการศึกษา
อบต.สวน
หม่อน 

            

24 เครื่องปรับอากาศศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เป็นค่าเครื่องปรับอากาศ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

45,๐๐๐ อบต.สวนหม่อน กองการศึกษา
อบต.สวน
หม่อน 

            

25 เครื่องคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 1 ชุด  

เป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 1 ชุด 

22,๐๐๐ อบต.สวนหม่อน กองการศึกษา
อบต.สวน
หม่อน 

            

26 เครื่องบันทึกกล้องวงจร
ปิดพร้อมค่าติดตั้ง 

เป็นค่าเครื่องบันทึกกล้อง
วงจรปิดพร้อมค่าติดตั้ง 

20,๐๐๐ อบต.สวนหม่อน กองการศึกษา
อบต.สวน
หม่อน 

            

 

ใ

ส่

แบบ ผด.๐2 



 
 
 
 
1.2 แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66 

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 เครื่องท าน้ าร้อน-น้ าเย็น เป็นค่าเครื่องท าน้ าร้อน-น้ า
เย็น 

5,000 อบต.สวนหม่อน กองการศึกษา
อบต.สวน
หม่อน 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐2 



 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

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

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66 

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 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

ทรัพย์สิน 
เป็นค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพยส์ิน 

500,000 ทรัพย์สิน
อบต.สวน
หม่อน  

กองช่าง
อบต.สวน
หม่อน 

            

29 วัสดุส านักงาน เป็นค่าวัสดสุ านักงาน 60,000 อบต.สวน
หม่อน 

กองช่าง
อบต.สวน
หม่อน 

            

30 วัสดุไฟฟ้า เป็นค่าวัสดไุฟฟ้า 50,000 อบต.สวน
หม่อน 

กองช่าง
อบต.สวน
หม่อน 

            

31 วัสดุก่อสร้าง เป็นค่าวัสดุก่อสร้าง 50,000 อบต.สวน
หม่อน 

กองช่าง
อบต.สวน
หม่อน 

            

32 วัสดุส ารวจ เป็นค่าวัสดสุ ารวจ 5,000 อบต.สวน
หม่อน 

กองช่าง
อบต.สวน
หม่อน 

            

33 วัสดุคอมพิวเตอร ์ เป็นค่าวัสดคุอมพิวเตอร ์ 50,000 อบต.สวน
หม่อน 

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. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66 

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

ของคอนกรีต จ านวน 1 ชุด 
เป็นค่าจัดซื้อชุดทดสอบ
ความข้นเหลวของคอนกรตี 

15,000 อบต.สวน
หม่อน  

กองช่าง
อบต.สวน
หม่อน 

            

35 โครงการต่อเติมอาคารศูนย์   
กู้ชีพ อบต.สวนหม่อน  

เป็นค่าต่อเติมอาคารศูนย์   
กู้ชีพ อบต.สวนหม่อน 

294,400 อบต.สวน
หม่อน  

กองช่าง
อบต.สวน
หม่อน 

            

36 โครงการปรับปรุงบ่อขยะ  เป็นค่าปรับปรุงบ่อขยะไถ
พื้นที่บริเวณบ่อขยะ ปรับ
เกลี่ยบ่อขยะ 

50,000 อบต.สวน
หม่อน  

กองช่าง
อบต.สวน
หม่อน 

            

37 โครงการปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์เป็นสถานท่ีเก็บ
ครุภณัฑ์ วัสดสุ านักงาน  
เอกสารของอบต.สวนหม่อน  

เป็นค่าปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์เป็นสถานท่ี
เก็บครุภณัฑ์ วัสดุส านักงาน  
เอกสารของอบต.สวนหม่อน 

136,680 อบต.สวน
หม่อน  

กองช่าง
อบต.สวน
หม่อน 

            

38 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ปากทางเข้าบ้านขาม หมู่ที่ 5 

เป็นค่าก่อสรา้งถนน คสล.
ปากทางเข้าบ้านขาม 
หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ยาว 185 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 เมตร  

650,302 อบต.สวน
หม่อน  

กองช่าง
อบต.สวน
หม่อน 

            

39 โครงการก่อสร้างฝายจันที 
บ้านเหล่ากกหุ่ง  หมู่ที่ 7   

เป็นค่าก่อสรา้งฝายจันที 
บ้านเหล่ากกหุ่ง  หมู่ที่ 7 
แบบมาตรฐานท่ีใช้แบบ ขก 
2527 (ท4-01) ปริมาณ
งาน ขนาดสันฝายสูง 2.00 
เมตร ผนังสูง 3.50 เมตร 
ยาว 20.00 เมตร  

922,600 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. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66 

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

ล าห้วยขี้หนู บ้านสวน
หม่อน  หมู่ที่ 1  

เป็นค่าก่อสรา้งฝายน้ าล้น ล า
ห้วยขี้หนู บ้านสวนหม่อน     
หมู่ที่ 1 สูง 2 เมตร ผนังข้าง
สูง 3.50 เมตร กว้าง 17 
เมตร พร้อมสะพานข้ามฝาย 

831,900 บ้านสวน
หม่อน 
หมู่ที่ 1  

กองช่าง
อบต.สวน
หม่อน 

       
 

     

41 ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน
ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติ
บุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

เป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน นิติ
บุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

30,000 อบต.สวน
หม่อน 

กองช่าง
อบต.สวน
หม่อน 

            

42 ค่าชดเชยสญัญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่าK) ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภคและสิ่ง
สาธารณูปการ 

เป็นค่าค่าชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่าK) ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภคและสิ่ง
สาธารณูปการ 

20,000 อบต.สวน
หม่อน 

กองช่าง
อบต.สวน
หม่อน 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐2 



 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 
 

2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
43 โครงการให้ความรู้และฝึกซ้อม

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 
 

ฝึกอบรม ให้ความรู้และ
ฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย ตามโครงการ
ของ อบต.สวนหม่อน 

3๐,๐๐๐ อบต.สวน
หม่อน 

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

            

44 โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน    

เพิ่มประสิทธิภาพ
อาสาสมัครป้องกันไฟป่า
และหมอกควัน    

30,000 อบต.สวน
หม่อน 

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

            

45 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

เพิ่มประสิทธิภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 

10๐,๐๐๐ ต าบลสวน
หม่อน 

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

            

46 โครงการควบคมุและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ เทศกาล
สงกรานต ์

ควบคุมและลดอุบตัิเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
เทศกาลสงกรานต์ตาม
โครงการของ อบต.สวน
หม่อน 

50,๐๐๐ อบต.สวน
หม่อน 

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

            

47 โครงการอบรมชุดปฏิบตัิการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจ า
องค์การบริหารส่วนต าบลสวน
หม่อน 

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบตัิประจ า
องค์การบริหารส่วนต าบล
สวนหม่อน 

50,000 อบต.สวน
หม่อน 

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

            

 
 

แบบ ผด.๐2 



 
 

 
 
2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 
ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66 

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

ปลอดเหล้า-การพนันใน
งานบุญตามประเพณีต่าง ๆ 

โครงการรณรงค์ชุมชน
ปลอดเหล้า-การพนันใน
งานบุญตามประเพณี
ต่าง ๆ 

30,000 อบต.สวน
หม่อน 

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

            

49 วัสดุเครื่องดับเพลิง วัสดุเครื่องดับเพลิงงาน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

20,000 อบต.สวน
หม่อน 

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

            

50 เรือท้องแบนพร้อม
เครื่องยนต ์

เรือท้องแบนพร้อม
เครื่องยนต์และเทเลอร์
ลากเรือ  

350,000 อบต.สวน
หม่อน 

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

            

51 เก้าอี้ท างานเบาะหนังมี
พนักพิง  

เก้าอี้ท างานเบาะหนังมี
พนักพิง 

10,000 อบต.สวน
หม่อน 

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐2 



 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 
 
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66 

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

ป้องกันและแก้ไขปัญหา    
ยาเสพตดิ 

จัดกิจกรรมให้ความรู้
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิในต าบลสวน
หม่อน 

2๐,๐๐๐ อบต.สวนหม่อน งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

            

53 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
จังหวัดขอนแก่น/ศูนย์
ปฏิบัติการต่อสูเ้พื่อเอาชนะ
ยาเสพตดิจังหวัดขอนแก่น 

ตามโครงการศูนย์
ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด
จังหวัดขอนแก่น             
(ศพส.จ.ขอนแก่น) 

๒๐,๐๐๐ ศูนย์ฯ  (ศพส.จ.
ขอนแก่น) 

ส านักปลดั 
อบต.สวน
หม่อน 

            

54 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. ๒๕66 
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 

หน่วยด าเนินการ พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

55 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
พัฒนากลุ่มอาชีพต าบล
สวนหม่อน  

เพิ่มทักษะกลุ่มอาชีพ 2๐,๐๐๐ อบต.สวน
หม่อน 

งานสงเสรมิและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

            

      ๓.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

56 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
การเรยีนรู้ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

5๐,๐๐๐ อบต.สวน
หม่อน 

งานสงเสรมิและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

            

57 จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร
เอนกประสงค์ (Smart 
Card Reader)  

เป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน  

4,8๐๐ อบต.สวน
หม่อน 

งานสงเสรมิและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

            

แบบ ผด.๐2 



 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 
3.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66 

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

58 โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีวันผูสู้งอายุ  ประจ าปี
งบประมาณ 2566  

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งานโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีวัน
ผู้สูงอายุ  ประจ าปี
งบประมาณ 2566 

100,๐๐๐ อบต.สวน
หม่อน 

กองการศึกษา
อบต.สวน
หม่อน 

            

59 โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีทางพระพุทธศาสนา
เนื่องในวันเข้าพรรษา 

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งานโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีทาง
พระพุทธศาสนาเนื่องใน
วันเข้าพรรษา 

30,000 อบต.สวน
หม่อน 

กองการศึกษา
อบต.สวน
หม่อน 

            

60 โครงการส่งเสริมสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีทาง
พระพุทธศาสนา 

ส่งเสริมกิจกรรมด้าน
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

20,000 อบต.สวน
หม่อน 

กองการศึกษา
อบต.สวน
หม่อน 

            

61 เงินอุดหนุนสภาเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อด าเนินกิจกรรม
ต่างๆของสภาเด็ก 

30,000 อบต.สวน
หม่อน 

กองการศึกษา
อบต.สวน
หม่อน 

            

62 เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ต าบลสวนหม่อน  

เพื่อด าเนินกิจกรรม
ต่างๆของสภาวัฒนธรรม 

30,000 อบต.สวน
หม่อน 

กองการศึกษา
อบต.สวน
หม่อน 

            

 

แบบ ผด.02 



 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 
 

3.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

63 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพตดิ  เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 

50,000 อบต.สวน
หม่อน 

กอง
การศึกษา
อบต.สวน
หม่อน 

            

64 อุดหนุนหมู่บ้านเต่าจัดซื้ออาหารเต่า เป็นค่าสนับสนุนในการ
จัดซื้ออาหารเต่า ตาม
โครงการของหมู่บ้าน
เต่าบ้านกอก หมู่ที่ 
๓,๑๔ 

๕๐,๐๐๐ บ้านกอก 
หมู่ที่ ๓,๑๔ 

กอง
การศึกษา
อบต.สวน
หม่อน 

            

65 
 

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ
มัญจาครีี  ในการจัดงานเทศกาล
กล้วยไม้ป่าบานและของดีเมือง  
มัญจาครีี  ประจ าปี 2566  

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งานเทศกาลกล้วยไม้ป่า
บานและของดีเมือง
มัญจาครีี  ประจ าปี 
2566 

120,000 อ าเภอ
มัญจาครี ี

กอง
การศึกษา
อบต.สวน
หม่อน 

            

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

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

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66 

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

66 โครงการอบรมส่งเสรมิการปลูกตน้ไม้เฉลิม
พระเกียรต ิ

เป็นค่าอบรมส่งเสริม
การปลูกต้นไมเ้ฉลมิ
พระเกียรต ิ

3๐,๐๐๐ อบต.สวน
หม่อน 

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

            

67 โครงการคลองสวยน้ าใสเมืองสะอาด     
คนในชาติมีความสุขต าบลสวนหมอ่น  

เป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
คลองสวยน้ าใสเมือง
สะอาดคนในชาตมิี
ความสุขต าบลสวน
หม่อน 

2๐,๐๐๐ อบต.สวน
หม่อน 

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

            

68 โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสรมิการปลูก
หญ้าแฝกตามแนวพระราชด าร ิ

เป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมให้ความรู้
ส่งเสริมการปลูกหญ้า
แฝกตามแนว
พระราชด าร ิ

๒๐,๐๐๐ อบต.สวน
หม่อน 

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

            

69 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  

เป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา 

5๐,๐๐๐ อบต.สวน
หม่อน 

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

            

แบบ ผด.02 



 
 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 
องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 

 
4.1 แผนงานการเกษตร 
ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66 

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

70 จัดซื้อเครื่องสูบน้ าเพื่อการเกษตรพร้อม
อุปกรณ์  จ านวน 2 เครื่อง  

 

เป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบ
น้ าเพื่อการเกษตร
พร้อมอุปกรณ์  
จ านวน 2 เครื่อง  

 

18๐,๐๐๐ อบต.สวน
หม่อน 

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 
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. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66 

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

71 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่นกรณีครบวาระและกรณี
แทนต าแหน่งที่ว่าง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่นกรณีครบวาระและ
กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง 

50,000 อบต.สวน
หม่อน 

งาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

            

72 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้าง ฯลฯ  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง ฯลฯ 

200,000 อบต.สวน
หม่อน 

งาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

 
 
 
 

           

73 อุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนระดับอ าเภอ 

สนับสนุนการด าเนินงาน
ของศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ าเภอมัญจาคีร ี

๑5,๐๐๐ องค์กร
ปกครอง
ท้องถิ่น 

งาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

            

 

แบบ ผด.02 



 
 
 
 
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

74 ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 
จ านวน 2 หลัง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้อตู้บาน
เลื่อนกระจก จ านวน 2 หลัง 

19,000 อบต.สวน
หม่อน 

งาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

            

75 จัดซื้อเก้าอ้ีท างานเบาะหนังมี
พนักพิง  จ านวน  4  ตัว  

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ท างาน
เบาะหนังมีพนักพิง  จ านวน  
4  ตัว 

20,000 อบต.สวน
หม่อน 

งาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

            

76 จัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อม
อุปกรณ์  จ านวน 1 ชุด  

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่อง
เสียงพร้อมอุปกรณ์  จ านวน 1 
ชุด 

100,000 อบต.สวน
หม่อน 

งาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

            

77 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
จ านวน 2 เครื่อง  

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ค จ านวน 
2 เครื่อง 

32,000 อบต.สวน
หม่อน 

งาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

 
 
 
 

           

78 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA จ านวน 5 เครื่อง  

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 
5 เครื่อง 

๑2,8๐๐ องค์กร
ปกครอง
ท้องถิ่น 

งาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

            

79 ค่าบ ารุงรักษาปรับปรุงครภุัณฑ์  เพื่อเป็นค่าบ ารุงรักษา
ปรับปรุงครภุัณฑ ์

650,0๐๐ องค์กร
ปกครอง
ท้องถิ่น 

งาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

            

80 เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
โครงการจดังานรัฐพิธี อ าเภอ
มัญจาครี ี

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานรัฐ
พิธี อ าเภอมัญจาครี ี

20,0๐๐ องค์กร
ปกครอง
ท้องถิ่น 

งาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

            

 

แบบ ผด.02 



 

 
 
๕.๑ แผนงานแผนงานบริหารงานทั่วไป         
ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยด าเนินการ พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66 

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 ค่าจ้างท่ีปรึกษาสถาบันอัน
เป็นที่ยอมรับท่ัวไป 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งที่
ปรึกษาสถาบันอันเป็นท่ี
ยอมรับท่ัวไป 

15,๐๐๐ อบต.สวน
หม่อน 

งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ 

            

83 โครงการจดัเวทีประชาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่าย
โครงการจดัเวที
ประชาคม 

20,๐๐๐ องค์กร
ปกครอง
ท้องถิ่น 

งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ 

            

84 โครงการประชาสมัพันธ์
ด้านภาษีประจ าปี  

เพื่อจ่ายเป็นโครงการ
ประชาสมัพันธ์ด้านภาษี
ประจ าป ี

10,000 อบต.สวน
หม่อน 

งานบริหารงาน
คลัง 

            

85 ซื้อเก้าอ้ีท างานเบาะหนังมี
พนักพิง จ านวน  1  ตัว 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ
เก้าอี้ท างานเบาะหนังมี
พนักพิง จ านวน  1  ตัว 

5,000 อบต.สวน
หม่อน 

งานบริหารงาน
คลัง 

            

86 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบท่ี 1  

เพื่อจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร ์

22,000 อบต.สวน
หม่อน 

งานบริหารงาน
คลัง 

            

87 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED  ขาวด า   

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED  ขาว
ด า   

2,600  อบต.สวน
หม่อน 

งานบริหารงาน
คลัง 

            

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
 
 
๕.๑ แผนงานแผนงานบริหารงานทั่วไป         
ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยด าเนินการ พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66 

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 โครงการเสรมิสร้างการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการเสรมิสร้างการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ 

20,๐๐๐ อบต.สวน
หม่อน 

งานควบคุม
ภายในและ
ตรวจสอบภายใน 

            

89 โครงการอบรมเสริมสรา้ง
คุณธรรมจริยธรรมบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบล
สวนหม่อน  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการอบรม
เสรมิสร้างคุณธรรม
จริยธรรมบุคลากร
องค์การบริหารส่วน
ต าบลสวนหม่อน  

30,๐๐๐ อบต.สวน
หม่อน 

งานควบคุม
ภายในและ
ตรวจสอบภายใน 

            

90 โครงการส่งเสริมให้ความรู้
ด้านกฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์และข้อบังคับ
ส าหรับบคุลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบลสวน
หม่อน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการส่งเสริมให้
ความรู้ด้านกฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ์และ
ข้อบังคับส าหรับ
บุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสวนหม่อน 

25,๐๐๐ อบต.สวน
หม่อน 

งานควบคุม
ภายในและ
ตรวจสอบภายใน 

            

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 
๕.๑ แผนงานสาธารณสุข        
ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยด าเนินการ พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66 

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 ส ารวจข้อมลูสตัว์และขึ้น
ทะเบียนสตัว์   

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ส ารวจข้อมลูสตัว์และ
ขึ้นทะเบียนสตัว์   

10,๐๐๐ อบต.สวน
หม่อน 

งานสาธารณสุข 
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

            

92 โครงการส่งเสริมการคัด
แยกขยะต้นทาง  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการส่งเสริมการคัด
แยกขยะต้นทาง 

50,๐๐๐ อบต.สวน
หม่อน 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

            

93 โครงการป้องกันและระงับ
โรคตดิต่อ  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อ 

70,๐๐๐ อบต.สวน
หม่อน 

งานสาธารณสุข 
 

            

94 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

30,๐๐๐ อบต.สวน
หม่อน 

งานสาธารณสุข 
 

            

95 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์  

เพื่อจัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ ส าหรับใช้ใน
การปฏิบัติงานกู้ชีพ งาน
สาธารณสุข  

80,๐๐๐ อบต.สวน
หม่อน 

งานสาธารณสุข 
 

            

96 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 

30,๐๐๐ อบต.สวน
หม่อน 

งานสาธารณสุข 
 

            

97 วัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ
วัสดุส านักงาน 

40,๐๐๐ อบต.สวน
หม่อน 

งานสาธารณสุข 
 

            

แบบ ผด.02 



 
 
 
 
๕.๑ แผนงานสาธารณสุข        

ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

98 วัสดุคอมพิวเตอร ์ เพื่อจ่ายเป็นจดัซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์  

30,๐๐๐ อบต.สวน
หม่อน 

งานสาธารณสุข 
 

            

99 วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ
วัสดุก่อสร้าง 

20,๐๐๐ อบต.สวน
หม่อน 

งานสาธารณสุข 
 

            

100 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ
วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร ่

10,๐๐๐ อบต.สวน
หม่อน 

งานสาธารณสุข 
 

            

101 วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ
วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ

20,๐๐๐ อบต.สวน
หม่อน 

งานสาธารณสุข 
 

            

102 วัสดุงานบ้านงานครัว 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ
วัสดุงานบ้านงานครัว 

30,๐๐๐ อบต.สวน
หม่อน 

งานสาธารณสุข 
 

            

103 วัสดุยานพาหนะขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุ
ยานพาหนะขนส่ง 

50,๐๐๐ อบต.สวน
หม่อน 

งานสาธารณสุข 
 

            

104 ค่าบริการโทรศัพท ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการ
โทรศัพท ์

10,๐๐๐ อบต.สวน
หม่อน 

งานสาธารณสุข 
 

            

105 จัดซื้อเครื่องรบั-ส่งวิทยุ 
VHF/FM 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ
เครื่องรับ-ส่งวิทยุ
VHF/FM 

70,๐๐๐ อบต.สวน
หม่อน 

งานสาธารณสุข 
 

            

106 เงินอุดหนุนองค์กร
ประชาชนสนับสนุนการ
ด าเนินงานโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
สนับสนุนการ
ด าเนินงานโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

280,๐๐๐ อบต.สวน
หม่อน 

งานสาธารณสุข 
 

            

 

แบบ ผด.02 



 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 
 

5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66 

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

107 โครงการจ้างเหมารถรับส่ง
เด็กผูด้้อยโอกาสหรือฐานะ
ยากจนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ค่าใช้จ่ายในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ 
โครงการจ้างเหมารถ
รับส่งเด็กผู้ด้อยโอกาส
หรือฐานะยากจนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

๒1๐,๐๐๐ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
อบต.สวน
หม่อน 

กอง
การศึกษา 

            

108 อุดหนุนเหลา่กาชาด
จังหวัดขอนแก่น  

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานโครงการ
พัฒนาและบ ารุง
สงเคราะห์สตรี มารดา 
เด็ก เยาวชน ผูสู้งอายุ 
ผู้พิการ ช่วยด้านการ
สาธารณสุขและการสา
ธารณภัยของส านักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัด
ขอนแก่น 

๒๐,๐๐๐ อบต.สวน
หม่อน 

ส านักปลดั
อบต.  

สวนหม่อน 

            

 
 

แบบ ผด.02 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 
องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 

 
5.1 แผนงานเคหะชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

110 วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ

5๐,๐๐๐ อบต.สวน
หม่อน 

กองช่าง             

111 เงินอุดหนุนการไฟฟ้า
ค่าใช้จ่ายการขยายเขต
ไฟฟ้า 

ค่าใช้จ่ายการขยายเขต
ไฟฟ้าต าบลสวนหม่อน 

20๐,๐๐๐ ต าบลสวน
หม่อน 

กองช่าง             

112 เงินอุดหนุนการไฟฟ้า
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง
ไฟฟ้า 

ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างต าบล
สวนหม่อน 

20๐,๐๐๐ ต าบลสวน
หม่อน 

กองช่าง             

113 เงินอุดหนุนการประปา
ส่วนภูมภิาค 

ค่าใช้จ่ายในการขยาย
เขตระบบประปาต าบล
สวนหม่อน 

10๐,๐๐๐ ต าบลสวน
หม่อน 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 
5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

114 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิ
ราชการอันเป็นประโยชน์
กับ อปท. 
 

เงินตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษ 
บุคคลหรือคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบงานจัดซื้อจดั
จ้าง 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผดิ
ทางละเมดิ 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย 

620,000 อบต. 
สวนหม่อน 

ส านักปลดั
อบต. 

สวนหม่อน 

            

115 ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน
พนักงานส่วนต าบลผู้มสีิทธิ
ได้รับค่าเช่าบ้าน 

160,000 อบต. 
สวนหม่อน 

ส านักปลดั
อบต. 

สวนหม่อน 

            

116 เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรของพนักงาน
ส่วนต าบลตามสิทธิที่ไดร้ับ 

70,000 อบต. 
สวนหม่อน 

ส านักปลดั
อบต. 

สวนหม่อน 

            

117 ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการหรืออบรมสมัมนา
ของส านักปลัด 

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
หรืออบรมสัมมนาของ
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล
สวนหม่อน 

4๐,๐๐๐ - ส านักปลดั
อบต. 

สวนหม่อน 

            

แบบ ผด.02 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 
องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 

5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66 

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

118 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติ
หน้าท่ี 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมา
บุคคลปฏิบตัิหน้าที่ใน
ต าแหน่งท่ีว่างและต าแหน่ง
ที่มีปริมาณงานมาก 
 

180,000 อบต. 
สวนหม่อน 

ส านักปลดั
อบต. 

สวนหม่อน 

            

119 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่อง
ถ่ายเอกสาร จ านวน 12 
เดือน 

42,000 อบต. 
สวนหม่อน 

ส านักปลดั
อบต. 

สวนหม่อน 

            

120 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการตา่ง ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ  ค่า
เย็บเลม่ ค่าโฆษณา 
ค่าบริการก าจัดสิ่งปฏิกูล 
ค่าเบี้ยประกัน ค่า
ประกันภัยรถยนต์  

80,000 อบต. 
สวนหม่อน 

ส านักปลดั
อบต. 

สวนหม่อน 

            

121 รายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการสวนหม่อน ค่า
รับรองในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล 
ค่าเลี้ยงรับรองในการ
ประชุมสภา ค่าใช้จ่ายในพิธี
ทางศาสนา  ค่าใช้จ่ายรัฐพิธี
และในการประชุมราชการ 

7๐,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

ส านักปลดั
อบต. 

สวนหม่อน 

            

 
 

แบบ ผด.02 



 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 
5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

122 ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน
ในการฝึกอบรม 
 
 

60,000 อบต. 
สวนหม่อน 

ส านักปลดั
อบต. 

สวนหม่อน 

            

123 ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการหรืออบรมสมัมนา
ของส านักปลัด 

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
หรืออบรมสัมมนาของ
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล
สวนหม่อน 

4๐,๐๐๐ - ส านักปลดั
อบต. 

สวนหม่อน 

            

124 ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซม 

200,000 อบต. 
สวนหม่อน 

ส านักปลดั
อบต. 

สวนหม่อน 

            

125 ค่าวัสดสุ านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุ
ส านักงาน 

70,000 อบต. 
สวนหม่อน 

ส านักปลดั
อบต. 

สวนหม่อน 

            

126 ค่าวัสดไุฟฟ้าและวิทย ุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดไุฟฟ้า
และวิทย ุ

50,000 อบต. 
สวนหม่อน 

ส านักปลดั
อบต. 

สวนหม่อน 

            

127 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบ้าน
งานครัว 

50,000 อบต. 
สวนหม่อน 

ส านักปลดั
อบต. 

สวนหม่อน 

            

 

แบบ ผด.02 



 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 
5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

128 ค่าวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุ
ยานพาหนะและขนส่ง 
 
 

150,000 อบต. 
สวนหม่อน 

ส านักปลดั
อบต. 

สวนหม่อน 

            

129 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
 

200,000 อบต. 
สวนหม่อน 

ส านักปลดั
อบต. 

สวนหม่อน 

            

130 ค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร ่
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณา
และเผยแพร ่

10,000 อบต. 
สวนหม่อน 

ส านักปลดั
อบต. 

สวนหม่อน 

            

131 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุ
คอมพิวเตอร ์

70,000 อบต. 
สวนหม่อน 

ส านักปลดั
อบต. 

สวนหม่อน 

            

132 ค่าวัสดุก่อสร้าง 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้าง 30,000 อบต. 
สวนหม่อน 

ส านักปลดั
อบต. 

สวนหม่อน 

            

133 ค่าวัสดุอื่น ๆ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอื่น ๆ 10,000 อบต. 
สวนหม่อน 

ส านักปลดั
อบต. 

สวนหม่อน 

            

134 ค่าไฟฟ้า 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า 260,000 อบต. 
สวนหม่อน 

ส านักปลดั
อบต. 

สวนหม่อน 

            

แบบ ผด.02 



 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 
5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

135 ค่าน้ าประปา คา่น้ าบาดาล 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปา 
ค่าน้ าบาดาล 

10,000 อบต. 
สวนหม่อน 

ส านักปลดั
อบต. 

สวนหม่อน 

            

136 ค่าบริการโทรศัพท ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการ
โทรศัพท ์

10,000 อบต. 
สวนหม่อน 

ส านักปลดั
อบต. 

สวนหม่อน 

            

137 ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

เพื่อจ่ายเป็นสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

60,000 อบต. 
สวนหม่อน 

ส านักปลดั
อบต. 

สวนหม่อน 

            

138 ค่าเช่าพ้ืนท่ีเว็บไซด์และ
ค่าธรรมเนียมที่เกีย่วข้อง 

ค่าเช่าพ้ืนท่ีเว็บไซด์และ
ค่าธรรมเนียมที่เกีย่วข้อง 

20,000 อบต. 
สวนหม่อน 

ส านักปลดั
อบต. 

สวนหม่อน 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 
องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 

5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66 

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

139 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิ
ราชการอันเป็นประโยชน์  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าคา่ตอบแทน
ผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็น
ประโยชน์  

50,000 อบต. 
สวนหม่อน 

งานสถิติ
และ

วิชาการ 

            

140 ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน
ในการฝึกอบรม 

40,000 อบต. 
สวนหม่อน 

งานสถิติ
และ

วิชาการ 

            

141 ค่าเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไป
ราชการ 

20,000 อบต. 
สวนหม่อน 

งานสถิติ
และ

วิชาการ 

            

142 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิ
ราชการอันเป็นประโยชน์  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าคา่ตอบแทน
ผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็น
ประโยชน์  

111,300 อบต. 
สวนหม่อน 

งาน
บริหารงาน

คลัง 

            

143 ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน
พนักงานส่วนต าบลผู้มสีิทธิ
ได้รับค่าเช่าบ้าน 

80,000 อบต. 
สวนหม่อน 

งาน
บริหารงาน

คลัง 

            

144 เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรของพนักงาน
ส่วนต าบลตามสิทธิที่ไดร้ับ 

35,000 อบต. 
สวนหม่อน 

งาน
บริหารงาน

คลัง 

            

145 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 

120,000 อบต. 
สวนหม่อน 

งาน
บริหารงาน

คลัง 

            

146 ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน
ในการฝึกอบรม 

70,000 อบต. 
สวนหม่อน 

งาน
บริหารงาน

คลัง 

            

แบบ ผด.02 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 
องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 

5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66 

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

147 ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการหรืออบรมสมัมนา
ของกองคลัง 

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
หรืออบรมสัมมนาของพนักงาน
ส่วนต าบล  ลูกจ้าง 

7๐,๐๐๐ - งาน
บริหารงาน

คลัง 

            

148 ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพยส์ิน 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

3๐,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

งาน
บริหารงาน

คลัง 

            

149 ค่าวัสดสุ านักงาน ค่าวัสดสุ านักงาน 7๐,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

งาน
บริหารงาน

คลัง 

            

150 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ 5๐,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

งาน
บริหารงาน

คลัง 

            

151 ค่าบริการไปรษณีย ์ ค่าบริการไปรษณีย ์ 3๐,๐๐๐ อบต. 
สวนหม่อน 

งาน
บริหารงาน

คลัง 

            

152 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิ
ราชการอันเป็นประโยชน์  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าคา่ตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์  

50,000 อบต. 
สวนหม่อน 

งานควบคุม
ภายใน 

            

153 ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน
พนักงานส่วนต าบลผู้มสีิทธิ
ได้รับค่าเช่าบ้าน 

40,000 อบต. 
สวนหม่อน 

งานควบคุม
ภายใน 

            

154 เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรของพนักงาน
ส่วนต าบลตามสิทธิที่ไดร้ับ 

5,000 อบต. 
สวนหม่อน 

งานควบคุม
ภายใน 

            

แบบ ผด.02 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 
องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 

5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66 

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

155 ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน
ในการฝึกอบรม 

50,000 อบต. 
สวนหม่อน 

งานควบคุม
ภายใน 

            

156 ค่าเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไป
ราชการ 

10,000 อบต. 
สวนหม่อน 

งานควบคุม
ภายใน 

            

 
5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

157 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิ
ราชการอันเป็นประโยชน์  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าคา่ตอบแทน
ผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็น
ประโยชน์  

75,000 อบต. 
สวนหม่อน 

งานรักษา
ความสงบ
ภายใน 

            

158 ค่าป่วยการให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการ
ให้แก่อาสาสมคัรป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 

50,000 อบต. 
สวนหม่อน 

งานรักษา
ความสงบ
ภายใน 

            

159 ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน
พนักงานส่วนต าบลผู้มสีิทธิ
ได้รับค่าเช่าบ้าน 

50,000 อบต. 
สวนหม่อน 

งานรักษา
ความสงบ
ภายใน 

            

160 เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรของพนักงาน
ส่วนต าบลตามสิทธิที่ไดร้ับ 

10,000 อบต. 
สวนหม่อน 

งานรักษา
ความสงบ
ภายใน 

            

 
 

แบบ ผด.02 



 
 
 
 
5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

161 ค่าจ้างเหมา
บุคคลภายนอกปฏิบัติ
หน้าท่ี 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมา
บุคคลภายนอกปฏิบัติ
หน้าท่ี 
 

90,000 อบต. 
สวนหม่อน 

งานรักษา
ความสงบ
ภายใน 

            

162 ค่าจ้างเหมาบริการเติมผง
เคมีถังดับเพลิง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมา
บริการเติมผงเคมีถัง
ดับเพลิง 

10,000 อบต. 
สวนหม่อน 

งานรักษา
ความสงบ
ภายใน 

            

163 ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน
ในการฝึกอบรม 

50,000 อบต. 
สวนหม่อน 

งานรักษา
ความสงบ
ภายใน 

            

164 ค่าเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไป
ราชการ 

50,000 อบต. 
สวนหม่อน 

งานรักษา
ความสงบ
ภายใน 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
 
 
 
 
 
5.2 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

165 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิ
ราชการอันเป็นประโยชน์  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าคา่ตอบแทน
ผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็น
ประโยชน์  

100,000 อบต. 
สวนหม่อน 

งาน
การศึกษา 

            

166 เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรของพนักงาน
ส่วนต าบลตามสิทธิที่ไดร้ับ 

10,000 อบต. 
สวนหม่อน 

งาน
การศึกษา 

            

167 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่า ถ่ายเอกสาร 
ค่าเย็บเล่ม ค่าก าจดัสิ่ง
ปฏิกูล  

5,000 อบต. 
สวนหม่อน 

งาน
การศึกษา 

            

168 ค่าจ้างเหมา
บุคคลภายนอกปฏิบัติ
หน้าท่ี 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมา
บุคคลภายนอกปฏิบัติ
หน้าท่ี 
 

180,000 อบต. 
สวนหม่อน 

งาน
การศึกษา 

            

169 ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน
ในการฝึกอบรม 

50,000 อบต. 
สวนหม่อน 

งาน
การศึกษา 

            

170 ค่าเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไป
ราชการ 

40,000 อบต. 
สวนหม่อน 

งาน
การศึกษา 

            

 
 

แบบ ผด.02 



 
 
 
 
5.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

171 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิ
ราชการอันเป็นประโยชน์  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าคา่ตอบแทน
ผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็น
ประโยชน์  

26,000 อบต. 
สวนหม่อน 

งานสาธารณสุข             

172 ค่าจ้างเหมา
บุคคลภายนอกปฏิบัติ
หน้าท่ี 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมา
บุคคลภายนอกปฏิบัติ
หน้าท่ี 
 

1,450,000 อบต. 
สวนหม่อน 

งานสาธารณสุข             

5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66 

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

ราชการอันเป็นประโยชน์  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าคา่ตอบแทน
ผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็น
ประโยชน์  

47,000 อบต. 
สวนหม่อน 

งานสนับสนุน
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

            

174 ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน
พนักงานส่วนต าบลผู้มสีิทธิ
ได้รับค่าเช่าบ้าน 

36,000 อบต. 
สวนหม่อน 

งานสนับสนุน
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

            

175 เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรของพนักงาน
ส่วนต าบลตามสิทธิที่ไดร้ับ 

24,000 อบต. 
สวนหม่อน 

งานสนับสนุน
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

            

176 ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน
ในการฝึกอบรม 

40,000 อบต. 
สวนหม่อน 

งานสนับสนุน
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

            

177 ค่าเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไป
ราชการ 

20,000 อบต. 
สวนหม่อน 

งานสนับสนุน
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

            

แบบ ผด.02 



 
 
 
 
5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กิกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

178 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิ
ราชการอันเป็นประโยชน์  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าคา่ตอบแทน
ผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็น
ประโยชน์  

41,000 อบต. 
สวนหม่อน 

งาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

            

179 เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรของพนักงาน
ส่วนต าบลตามสิทธิที่ไดร้ับ 

24,000 อบต. 
สวนหม่อน 

งาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

            

180 ค่าจ้างเหมา
บุคคลภายนอกปฏิบัติ
หน้าท่ี 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมา
บุคคลภายนอกปฏิบัติ
หน้าท่ี 
 

150,000 อบต. 
สวนหม่อน 

งาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

            

181 ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน
ในการฝึกอบรม 

40,000 อบต. 
สวนหม่อน 

งาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

            

182 ค่าเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไป
ราชการ 

40,000 อบต. 
สวนหม่อน 

งาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 

 

 

 


