


 
 
องคการบริหารสวนตำบลขามสะแกแสง                                                                                                     งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

 

 
 

 
 
 
 

    แผนการดำเนนิงาน 
    ประจำปงีบประมาณ  พ.ศ. 2565 

 
 
 
 

    องคก์ารบรหิารสว่นตำบลขามสะแกแสง 
    อำเภอขามสะแกแสง  จงัหวดันครราชสีมา 

 
 



 
 
องคการบริหารสวนตำบลขามสะแกแสง                                                                                                     งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

คำนำ 
 

องคการบริหารสวนตำบลขามสะแกแสง  มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาทองถ่ิน  เพื่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในทองถ่ิน  และการพัฒนาประเทศโดยสวนรวม  โดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช 2550  ท่ีสรางกระบวนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดังนั้น  องคการบริหารสวน
ตำบลขามสะแกแสง  ในฐานะท่ีมีหนาท่ีพัฒนาทองถ่ิน  ในเขตตำบลขามสะแกแสง  จึงไดดำเนินการจัดทำแผนการ
ดำเนินงานประจำปงบประมาณ  พ.ศ.2565  เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ี
ตองการตามแผนการดำเนินงานประจำป  

  องคการบริหารสวนตำบลขามสะแกแสง  หวังเปนอยางยิ่งวาแผนการดำเนินงาน  ประจำป
งบประมาณ  พ.ศ. 2565  จะเปนแนวทางการพัฒนาทองถ่ินท่ีมีประสิทธิภาพ  และสนองตอปญหาความตองการของ
ประชาชนในเขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตำบลขามสะแกแสงไดเปนอยางดี 
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องคการบริหารสวนตำบลขามสะแกแสง                                                                                                     งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

สารบญั 
 

            หนา 
สวนท่ี  1  บทนำ 
 - แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน        1 
 - วัตถุประสงคของแผนการดำเนินงาน        2 
 - ข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน       2-3 
 - ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน       4 
 - ประโยชนของแผนการดำเนินงาน         5 
 
สวนท่ี  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 - บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ       6-7 
 - บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2565  8-32 

 
-------------------------- 

 
 - สำเนาประกาศองคการบริหารสวนตำบลขามสะแกแสง  เรื่อง  ประกาศใชแผนการดำเนินงาน 
ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕65 
 

 
 
 
 
 
 
 



6 แบบ ผด 01

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวน คิดเปนรอยละของ  หนวยงาน

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด  ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานสังคมและคุณภาพชีวิต

 - งบกลาง 8 9.09 16,825,680.00  38.26 สํานักปลัด/กองคลัง

ยุทธศาสตรที่ 4  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป 13 14.77 13,349,080.00  30.35 สํานักปลัด/กองคลัง

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานสังคมและคุณภาพชีวิต

 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 8 9.09        798,420.00 1.82 สํานักปลัด

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม

 - แผนงานการศึกษา 11 12.50     4,056,230.00 9.22 กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานสังคมและคุณภาพชีวิต

 - แผนงานสาธารณสุข 13 14.77     1,245,890.00 2.83 สํานักปลัด

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานสังคมและคุณภาพชีวิต

 - แผนงานสังคมสงเคราะห 1 1.14        300,000.00 0.68 สํานักปลัด

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ .ศ.2565

องคการบริหารสวนตําบลขามสะแกแสง  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา  

แผนงาน



7 แบบ ผด 01

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวน คิดเปนรอยละของ  หนวยงาน

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด  ที่รับผิดชอบ
แผนงาน

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

 - แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 4 4.55 640,940.00       1.46 สํานักปลัด

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานสังคมและคุณภาพชีวิต

 - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 4 4.55 130,000.00       0.30 กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 22 25.00 6,407,240.00    14.57 กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ -

                   และสิ่งแวดลอม

 - แผนงานการเกษตร 4 4.55 224,520.00       0.51 สํานักปลัด

รวมทั้งสิ้น 88 100.00 43,978,000      100



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนสูการเปนเมืองที่นาอยู

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ดานการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตรของ อบต. ที่ 2 ยุทธศาสตรดานสังคมและคุณภาพชีวิต

งบกลาง

ลําดับ หนวย

 ที่ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 126,000      อบต. กองคลัง

ของพนักงานจาง ในอัตรารอยละ 5 ตาม

ประกาศ ก.อบต.

2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,100          อบต. กองคลัง

ตาม พรบ.เงินทดแทน  เพื่อใหความคุมครอง

แกลูกจางที่ประสพอันตราย เจ็บปวย ตาย

หรือสูญหายฯ โดยคํานวณในอัตรารอยละ 

0.2 ของคาจางทั้งป

3 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ในพื้นที่ 12,320,000   ทุกหมูบาน 1- สํานักปลัด

อบต. โดยจายใหในอัตราแบบขั้นบันได/เดือน 15

4 เบี้ยยังชีพผูพิการ เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพผูพิการ ในพื้นที่ 3,100,000     ผูพิการ 1- สํานักปลัด

อบต. โดยจายใหรายละ 800 บาท/เดือน 15

5 เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส เพื่อจายเปนเงินสําหรับสนับสนุนการ 12,000        ผูปวย 2, สํานักปลัด

สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสในพื้นที่ อบต โรคเอดส 11

โดยจายใหรายละ 500 บาท/เดือน 12

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565
หมายเหตุหมู

ที่
บาน

ดําเนินการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลขามสะแกแสง  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ



9 แบบ ผด.02

หนวย

 ที่ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ
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 เงินสํารองจาย เพื่อจายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 700,000      ทุกหมูบาน 1- สํานักปลัด

หรือบรรเทาปญหาความเดือดรอนใหแก 15

ประชาชนสวนรวมในเขต อบต.

7 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกัน 160,000      อบต. สํานักปลัด

ในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ สุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ อบต.

8 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ 402,580      อบต. กองคลัง

ขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุหมู

ที่
บาน

ดําเนินการ



10 แบบ ผด.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบานเมือง

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

ยุทธศาสตรของ อบต. ที่ 4 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ หนวย

ที� รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เงินเดือน คาตอบแทนคณะผูบริหาร เพื่อเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานของ 9,938,580     อบต. สํานักปลัด

พนักงาน ลูกจาง และสมาชิก อบต. คณะผูบริหาร สมาชิก อบต. พนักงาน- กองคลัง

สวัสดิการตาง ๆ และเงินประโยชนตอบแทน สวนตําบลและลูกจาง

อื่นสําหรับพนักงานสวนตําบล (โบนัส)

2 คาจางเหมาบริการ เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตาง ๆ เชน 553,000      อบต. สํานักปลัด

คาจางเวรยาม คาจางทําความสะอาด กองคลัง

คาจางพนักงานประจํารถน้ํา  คาจางฉีดพน

หมอกควัน คาจางถายเอกสาร ฯลฯ

3 คารับรองและพิธีการ  - คาใชจายในการจัดประชุมราชการ 50,000        อบต. สํานักปลัด

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

4 คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง เพื่อจายเปนคาตอบแทนเจาหนาที่ในการ 380,000      อบต. สํานักปลัด

เลือกตั้งสมาชิกสภาหรือผูบริหาร อบต . เชน

คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ผอ.กกต. นาย-

อําเภอ นายทะเบียน เจาพนักงานผูดําเนิน

การเลือกตั้ง ผูชวยเหลือการเลือกตั้ง เปนตน

5 คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะ 280,000      อบต. กองคลัง

รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร กรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจาง ฯ เชน

งานพัสดุภาครัฐ บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจาง 

ตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงาน ฯ

บาน
งบประมาณโครงการ/กิจกรรม

ดําเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565

หมายเหตุหมู

ที่



11 แบบ ผด.02

ลําดับ หนวย

ที่ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ
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 คาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา จัดการเลือกตั้งสมาชิก อบต. หรือนายก อบต. 480,000      ม.1-15 สํานักปลัด

หรือผูบริหาร อบต. แทนตําแหนงที่วางกรณียุบสภา/มีคําสั่ง กกต.

ใหเลือกตั้งใหม

7 โครงการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรม เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ 15,000 อบต. สํานักปลัด

จริยธรรมแกบุคลากร อบต. เชน คาอาหารวางและครื่องดื่ม อาหาร

กลางวัน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ ฯ

8 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ 100,000 อบต. สํานักปลัด

ประสิทธิภาพการบริหารงานการพัฒนา ใหแก คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานฯ

ทองถิ่น ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ฯลฯ

9 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ 200,000      อบต. สํานักปลัด

ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณา- คาเชาที่พัก คาบลงทะเบียนตาง ๆ และ กองคลัง

จักร คาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ

10 คาลงทะเบียนในการฝกอบรม เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน คาธรรมนียม 150,000      อบต. สํานักปลัด

หรือคาใชจายทํานองเดียวกัน กองคลัง

11 คาบํารุงรักษาและซอมแซม เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม 220,000      อบต. สํานักปลัด

ทรัพยสินประเภทวัสดุ ครุภัณฑ ของ อบต. กองคลัง

เชน เครื่องถายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร

รถยนต โตะ เกาอี้ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

12 คาวัสดุ เพื่อจายเปนคาซื้อ จางหรือทําเองซึ่งวัสดุ

 - คาวัสดุสํานักงาน สิ่งของ เครื่องใชสํานักงานตาง ๆ เชน แฟม 200,000      อบต. สํานักปลัด

กระดาษ เครื่องขียน แบบพิมพ ฯลฯ กองคลัง

บาน
งบประมาณโครงการ/กิจกรรม หมู

ที่

ดําเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565

หมายเหตุ



12 แบบ ผด.02

ลําดับ หนวย

ที� รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 - คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ฟวส 20,000        อบต. สํานักปลัด

หลอดไฟฟา ปลั๊กไฟ สายไฟฟา และวัสดุอื่น ๆ

ที่เกี่ยวของ

 - คาวัสดุงานบานงานครัว เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน 20,000        อบต. สํานักปลัด

จาน แกว ชอน กระติกน้ํา ไมถูพื้น ไมกวาด

และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

 - คาวัสดุยานพาหนะและขนสง เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง 23,000        อบต. สํานักปลัด

สําหรับรถยนตสวนกลาง รถจักรยานยนต กองคลัง

รถกระเชา และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

 - คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 203,000      อบต. สํานักปลัด

สําหรับรถยนตสวนกลาง รถจักรยานยนต กองคลัง

รถกระเชา รถตัดหญา เครื่องสูบน้ํา เครื่องง-

ปนไฟ และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

 - คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ จางทําหรือทําเองซึ่ง 8,000          อบต. สํานักปลัด

วัสดุโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ กองคลัง

เชน วารสาร แผนพับ ปายไวนิล สี และ

วัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

 - คาวัสดุคอมพิวเตอร เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ จางทําซึ่งวัสดุอุปกรณ 65,000        อบต. สํานักปลัด

คอมพิวเตอร เชน หมึก หัวพิมพ โปรแกรม กองคลัง

แผนดิสก เมาส และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

 - คาไฟฟา เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับที่ทําการ อาคาร 250,000      อบต. สํานักปลัด

และสิ่งปลูกสรางอื่นที่อยูในการควบคุมของ

องคการบริหารสวนตําบล

หมายเหตุหมู

ที่
บาน

งบประมาณโครงการ/กิจกรรม

ดําเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565



13 แบบ ผด.02

ลําดับ หนวย

ที� รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 - คาน้ําประปา  คาน้ําบาดาล เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสําหรับที่ทําการ 10,000        อบต. สํานักปลัด

อาคาร และสิ่งปลูกสรางอื่นที่อยูในการควบคุม

ขององคการบริหารสวนตําบล

 - คาบริการโทรศัพท เพื่อจายเปนคาโทรศัพทประจําที่ทําการ และ 5,000          อบต. สํานักปลัด

โทรศัพทมือถือ ขององคการบริหารสวนตําบล

 - คาบริการไปรษณีย เพื่อจายเปนคาไปรษณีย โทรเลข ธนาณัติ 5,000          อบต. สํานักปลัด

ดวงตราไปรษณยากร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ กองคลัง

 - คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจายเปนคาบริการโทรคมนาคม คาเชา- 28,500        อบต. สํานักปลัด

พื้นที่บริการ คาบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง

คาจัดทําเว็บไซต คาโดเมนเนม คาบริการ-

ปรับปรุงและสํารองขอมูล รวมถึงบริการอื่น ๆ

 - คาเชาพื้นที่เว็บไซตและคาธรรมเนียม เพื่อจายเปนคาเชาพื้นที่เว็บไซตและคา- 10,000        อบต. สํานักปลัด

ที่เกี่ยวของ ธรรมเนียมที่เกี่ยวของ 

13 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ 135,000      อบต. กองคลัง

ทรัพยสินเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดิน จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

และสิ่งปลูกสราง เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ง

ปลูกสราง เชน คาจางเหมาบริกการบุคคลฯ

คาวัสดุและอุปกรณตาง ๆ

งบประมาณ หมายเหตุหมู

ที่
บาน

โครงการ/กิจกรรม

ดําเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565



14 แบบ ผด.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสูการเปนเมืองนาอยู

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 9 ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ยุทธศาสตรของ อบต. ที่ 2 ยุทธศาสตรดานสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลําดับ หนวย

ที� รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เงินเดือน คาตอบแทนพนักงาน  ลูกจาง เพื่อเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานของ 337,740      อบต. สํานักปลัด

สวัสดิการตาง ๆ และเงินประโยชน พนักงานสวนตําบลและลูกจาง

ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวน-

ตําบล (โบนัส)

2 โครงการฝกทบทวนอาสาสมัคร เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน 150,000      อบต. สํานักปลัด

ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) โครงการฝกทบทวน อปพร. ของ อบต.

เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม อาหาร-.

กลางวัน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ ฯลฯ

3 คาปวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อจายเปนคาปวยการชดเชยการงานหรือ 100,000      ศูนย อปพร. สํานักปลัด

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการ เวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหแก

อปพร.

4 คาจางเหมาบริการ เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตาง ๆ เชน 30,000        อบต. สํานักปลัด

คาจางคนขับรถบรรทุกน้ํา คาธรรมเนียมใบ

อนุญาตเจาะน้ําบาดาล ฯลฯ

หมายเหตุหมู

ที่
บาน

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ดําเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565



15 แบบ ผด.02

หนวย

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ 5,000          ศูนย อปพร. สํานักปลัด

ถนนในชวงเทศกาลปใหม เชน คาวัสดุ อุปกรณไฟฟา คาปายประชา-

สัมพันธ และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ

6 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ 5,000          ศูนย อปพร. สํานักปลัด

ถนนในชวงเทศกาลสงกรานต เชน คาวัสดุ อุปกรณไฟฟา คาปายประชา-

สัมพันธ และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ

7 โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ 95,680        ศูนย อปพร. สํานักปลัด

ภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น ฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ 

หลักสูตรทบทวน เชน คาจางเหมายานพาหนะ

คาเชาที่พัก คาอาหาร คาวัสดุ อุปกรณ ฯลฯ

8 คาวัสดุ เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ไม ทอ ปูน- 30,000        ศูนย อปพร. สํานักปลัด

 - วัสดุกอสราง ทราย กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ตลับเมตร ฯลฯ

 - วัสดุเครื่องแตงกาย เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน 30,000        ศูนย อปพร. สํานักปลัด

เครื่องแตงกายของ จนท.ประจําศูนย อปพร.

ชุดดับเพลิง เสื้อ กางเกง เข็มขัด หมวก 

รองเทา เสื้อยืด ชุดผจญเพลิง ฯลฯ

 - วัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน 15,000        อบต. สํานักปลัด

เครื่องดับเพลิงเคมี  คาจางเติมน้ํายาเคมี-

ในเครื่องดับเพลิง ฯลฯ

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565
หมายเหตุ

ดําเนินการ

หมู

ที่
บาน

งบประมาณโครงการ/กิจกรรม



16 แบบ ผด.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสูการเปนเมืองที่นาอยู

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ดานการพัฒนาการศึกษา

ยุทธศาสตรของ อบต. ที่ 3 ยุทธศาสตรดานการศึกา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

ลําดับ หนวย

ที� รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เงินเดือน คาตอบแทนพนักงาน  ลูกจาง เพื่อเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานของ 1,425,880     อบต. กองการ

สวัสดิการตาง ๆ และเงินประโยชนตอบ พนักงานสวนตําบลและลูกจาง ศึกษาฯ

แทนอื่นสําหรับพนักงานสวนตําบล (โบนัส)

2 คาจางเหมาบริการ เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตาง ๆ เชน 10,000        อบต. กองการ

คาจางผูดูแลเด็กประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศึกษาฯ

คาจางถายเอกสาร คาจางเย็บหนังสือ หรือ

เขาปกหนังสือ คาระวางบรรทุก ฯลฯ

3 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ 18,000        อบต. กองการ

ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณา- คาเชาที่พัก คาบลงทะเบียนตาง ๆ และ ศึกษาฯ

จักร คาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ

4 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็ก

สถานศึกษา ใน ศพด. จํานวน 30 คน ๆ ละ 20 บาท กองการ

 - คาอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็ก (ศพด.) รวม 245 วัน 154,350      ศพด. ศึกษาฯ

 - คาจัดการเรียนการสอน (คาเงินรายหัว เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการเรียน 51,000        ศพด. กองการ

นักเรียน) (ศพด.) การสอน สําหรับเด็กเล็ก (อายุ 2-5 ป) ใน ศึกษาฯ

ศพด. จํานวน 30 คน ๆ ละ 1,700 บาท/ป

เชน การจัดหาสื่อการเรียนการสอน ฯลฯ

 - คาหนังสือเรียน (ศพด.) เพื่อจายเปนคาหนังสือเรียนสําหรับเด็กเล็ก 6,000          ศพด. กองการ

(อายุ 3-5 ป) จํานวน 35 คน ๆ ละ 200 ศึกษาฯ

บาท/ป

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565
หมายเหตุ

ดําเนินการ

หมู

ที่
บาน

งบประมาณโครงการ/กิจกรรม



17 แบบ ผด.02

ลําดับ หนวย

ที� รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 - คาอุปกรณการเรียน (ศพด.) เพื่อจะยเปนคาอุปกรณการเรียนสําหรับ 6,000          ศพด. กองการ

เด็กเล็ก (อายุ 3-5 ป) จํานวน 30 คน ศึกษาฯ

คนละ 200 บาท/ป

 - คาเครื่องแบบนักเรียน (ศพด.) เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียนสําหรับ 9,000          ศพด. กองการ

เด็กเล็ก (อายุ 3-5 ป) จํานวน 30 คน ศึกษาฯ

คนละ 300 บาท/ป

 - คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ศพด.) เพื่อจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียนสําหรับ 12,900        ศพด. กองการ

เด็กเล็ก (อายุ 3-5 ป) จํานวน 30 คน ศึกษาฯ

คนละ 430 บาท/ป

5 คาบํารุงรักษาและซอมแซม เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม 10,000        อบต. กองการ

ทรัพยสินประเภทวัสดุ ครุภัณฑ ของ อบต. ศึกษาฯ

เชน เครื่องถายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร

รถยนต โตะ เกาอี้ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

6 คาวัสดุ เพื่อจายเปนคาซื้อ จางหรือทําเองซึ่งวัสดุ อบต. กองการ

สิ่งของ เครื่องใชสํานักงานตาง ๆ เชน แฟม ศึกษาฯ

 - คาวัสดุสํานักงาน กระดาษ เครื่องขียน แบบพิมพ ฯลฯ 20,000        

 - คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ฟวส 2,000          อบต. กองการ

หลอดไฟฟา ปลั๊กไฟ สายไฟฟา ไมโครโฟน ศึกษาฯ

แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร ฯลฯ

 - คาวัสดุงานบานงานครัว เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว 20,000        อบต. กองการ

ของกองการศึกษาฯ และ ศพด. เชน ศึกษาฯ

จาน แกว ชอน ถาดหลุม กระติกน้ํา ไมถูพื้น

 ไมกวาด เครื่องนอนสําหรับเด็กเล็ก ฯลฯ

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565
หมายเหตุ

ดําเนินการ

หมู

ที่
บาน

งบประมาณโครงการ/กิจกรรม



18 แบบ ผด.02

ลําดับ หนวย

ที� รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 - คาอาหารเสริม (นม) เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) สําหรับ 726,300      ศูนยพัฒนา กองการ

เด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ อบต. และ เด็กเล็ก ศึกษาฯ

นักเรียนสังกัดสํานักคณะกรรมการศึกษา โรงเรียน

ขั้นพื้นฐานในเขตองคการบริหารสวนตําบล

 - คาวัสดุกอสราง เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ไม  ทอ 5,000          อบต. กองการ

ปูนซีเมนต กระเบื้อง จอบ เสียม ฯลฯ ศึกษาฯ

 - คาวัสดุการเกษตร เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน พันธุพืช 2,000          อบต. กองการ

ดิน ปุย มีด จอบ เสียม  ฯลฯ ศึกษาฯ

 - คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ จางทําหรือทําเองซึ่ง 2,000          อบต. กองการ

วัสดุโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ ศึกษาฯ

เชน วารสาร แผนพับ ปายไวนิล สี ฯลฯ

 - คาวัสดุคอมพิวเตอร เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ จางทําซึ่งวัสดุอุปกรณ 10,000        อบต. กองการ

คอมพิวเตอร เชน หมึก หัวพิมพ โปรแกรม ศึกษาฯ

แผนดิสก เมาส ฯลฯ

คาวัสดุการศึกษา เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา เชน 5,000          ศูนยพัฒนา กองการ

แบบฝกประสบการณ แบบเรียนตาง ๆ หุน เด็กเล็ก ศึกษาฯ

สื่อการเรียนการสอนตาง ๆ เบาะยูโด ฯลฯ

7 คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจายเปนคาบริการโทรคมนาคม คาเชาพื้นที่ 10,000        อบต. กองการ

บริการ คาบริการอินเตอรเน็ต คาจัดทําเว็บไซต ศึกษาฯ

คาโดเมนเนม คาบริการปรับปรุงและบริการอื่น ๆ

8 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ 65,000        อบต. กองการ

จัดงานวันเด็กแหงชาติของ อบต. เชน คาเชา ศึกษาฯ

เวที คาเชาเครื่องเสียง คาเชาเตนท คาปายฯ

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของรางวัลฯ

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565
หมายเหตุ

ดําเนินการ

หมู

ที่
บาน

งบประมาณโครงการ/กิจกรรม



19 แบบ ผด.02

ลําดับ หนวย

ที� รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 โครงการศึกษาแหลงเรียนรูนอก เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ 8,000          ศพด. กองการ

สถานที่ เพื่อเสริมสรางประสบการณ เชน คาจางเหมายานพาหนะ คาบัตรผาน- ศึกษาฯ

สําหรับเด็กเล็ก ศพด.อบต. ประตู และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ

10 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็ก 1,465,800     รร.บานหนุก กองการ

โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ นักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ระดับชั้น รร.บาน- ศึกษาฯ

อนุบาล-ป.6 ในเขต อบต. จํานวน 349 คน หญาคาโนนแจง

คนละ 21 บาท/วัน รวม 200 วัน รร.บานคู

ในเขต อบต. รร.บาน-

หนองจาน

11 คาลงทะเบียนในการฝกอบรม เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม 12,000        กองการ

หรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ ศึกษาฯ

อยางอื่นใหผูเขารับการฝกอบรมซึ่งเปน

เจาหนาที่ทองถิ่น 

บาน
หมู

ที่

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565
หมายเหตุ

ดําเนินการ

งบประมาณโครงการ/กิจกรรม



20 แบบ ผด.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสูการเปนเมืองที่นาอยู

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ดานการพัฒนาสาธารณสุข

ยุทธศาสตรของ อบต. ที่ 2 ยุทธศาสตรดานสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ หนวย

ที� รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เงินเดือน คาตอบแทนพนักงาน  ลูกจาง เพื่อเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานของ 479,890      อบต. สํานักปลัด

สวัสดิการตาง ๆ และเงินประโยชน พนักงานสวนตําบลและลูกจาง

ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวน-

ตําบล (โบนัส)

2 โครงการปองกันและแกไข เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ 18,000        อบต. สํานักปลัด

ปญหายาเสพติด โดยฝกอบรมใหความรูแกประชาชน เยาวชน

เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร-

กลางวัน คาสมนาคุณวิทยากร คาปายฯ

คาวัสดุ อุปกรณ และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ

3 คาจางเหมาบริการ เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตาง ๆ เชน 50,000        อบต. สํานักปลัด

คาจางเหมาในการสํารวจขอมูลจํานวนสุนัข

และแมว ฯ  คาจางฉีดพนหมอกควัน และ

คาจางเหมาอื่นที่เกี่ยวของ

4 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน เพื่อจายเปนคาปวยการชดเชยการงานหรือ 120,000      อบต. สํานักปลัด

ประโยชนแก อปท. เวลาที่เสียไปในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะ

พึ่งพิง ใหแกอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น

บาน
หมู

ที่

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565
หมายเหตุ

ดําเนินการ

งบประมาณโครงการ/กิจกรรม



21 แบบ ผด.02

ลําดับ หนวย

ที� รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการ 30,000        อบต. สํานักปลัด

แพทยของ อบต. เชน ยา เวชภัณฑ น้ํายา

ตาง ๆ วัสดุอุปกรณสําหรับการแพทยและ

ปฐมพยาบาล เคมีภัณฑ น้ํายาพนหมอกควัน

กําจัดยุงลาย ทรายอะเบท ไซริงค เข็มฉีดยา

ยาคุมกําเนิดสุนัขและแมว ฯลฯ

6 โครงการควบคุมและปองกัน เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ 120,000      ทุกหมูบาน 1- สํานักปลัด

โรคไขเลือดออก เชน คาน้ํามันสําหรับฉีดพนหมอกควัน คาปาย 15

คาจางเหมาฉีดพนหมอกควัน และอื่น ๆ

7 โครงการควบคุมและปองกันโรคพิษสุนัขบา เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ 50,000        ทุกหมูบาน 1- สํานักปลัด

เพื่อสนองพระปณิธานศาสตราจารย 15

ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณฯ

เชน คาวัคซันปองกันโรคพิษสุนัขบา คาไซริงค

คาเข็มฉีดยา และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ

8 คาบํารุงรักษาและซอมแซม เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม 10,000        อบต. สํานักปลัด

ทรัพยสินประเภทวัสดุ ครุภัณฑ ของ อบต.

เชน เครื่องพนหมอกควัน และทรัพยสินอื่น ๆ

ที่เกี่ยวของ

9 คาวัสดุ

 - วัสดุไฟฟาและวิทยุ เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน 3,000          อบต. สํานักปลัด

แบตเตอรี่ ฟวส สายไฟ ฯลฯ

 - วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 30,000        อบต. สํานักปลัด

สําหรับเครื่องพนหมอกควัน ฯลฯ

บาน
หมู

ที่

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565
หมายเหตุงบประมาณ

ดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม



22 แบบ ผด.02

ลําดับ หนวย

ที� รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จ เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ 100,000       5 หมูบาน สํานักปลัด

พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพฯ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ  เชน คาวัสดุ อุปกรณ

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร-

กลางวัน คาสมนาคุณวิทยากร คาปาย ฯลฯ

11 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ 35,000        ทุกหมูบาน สํานักปลัด

การบริหารจัดการธนาคารขยะชุมชน เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร-

กลางวัน และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ

12 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ 100,000      5 หมูบาน สํานักปลัด

และชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระเทพรัตนราชสุดาฯ  เชน คาวัสดุ อุปกรณ

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร-

กลางวัน และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ

13 โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ 100,000      5 หมูบาน สํานักปลัด

ประสงค อบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค

เชน คาอาหรวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร-

กลางวัน คาสมนาคุณวิทยากร  คาปายฯ

บาน
หมู

ที่

งบประมาณ
พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565

ดําเนินการ

หมายเหตุโครงการ/กิจกรรม



23 แบบ ผด.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสูการเปนเมืองที่นาอยู

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ดานการพัฒนาสาธารณสุข

ยุทธศาสตรของ อบต. ที่ 2 ยุทธศาสตรดานสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานสังคมสงเคราะห

ลําดับ หนวย

ที� รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินดครงการ 300,000      ทุกหมูบาน 1- สํานักปลัด

หนาที่ ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ กรณี 15

เยียวยาหรือฟนฟูหลังเกิดสาธารณภัยหรือ

ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือ

การปองกันและระงับโรคติดตอ หรือใหความ

ชวยเหลือประชาชนดานเกษตรกรผูมีรายได

นอยใหแกประชาชนหรือเกษตรกรที่ไดรับ

ความเดือดรอน

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ดําเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565

หมายเหตุ
บาน

หมู

ที่



24 แบบ ผด.02

ยุทธศาสตรจังดวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสูการเปนเมืองที่นาอยู

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตรของ อบต. ที่ 2 ยุทธศาสตรดานสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรของ อบต. ที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ หนวย

 ที่ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เงินเดือน คาตอบแทนพนักงาน  ลูกจาง เพื่อเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานของ 582940 อบต. สํานักปลัด

สวัสดิการตาง ๆ และเงินประโยชน พนักงานสวนตําบลและลูกจาง  และคณะ-

ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวน- กรรมการดําเนินการซื้อหรือการจาง  คณะ-

ตําบล (โบนัส) กรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงาน

กอสราง

2 โครงการฝกอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ 18,000        ทุกหมูบาน 1- สํานักปลัด

ใหแกกลุมสตรี ผูสูงอายุ เยาวชน และ 15

ประชาชนทั่วไป ในเขต อบต.

๓ โครงการสงเสริมศักยภาพสตรี เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ 20,000        อบต. สํานักปลัด

สงเสริมศักยภาพสตรีเพื่อสรางความเขมแข็ง

ของเครือขายสตรีและสงเสริมบทบาทสตรี

4 โครงการ อบต.หวงใยใสใจผูสูงอายุ เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ 20,000        ทุกหมูบาน 1- สํานักปลัด

โดยการฝกอบรมใหความรูแกผูสูงอายุ ดาน 15

การดูแลสุขภาพรางกาย การพัฒนาจิตใจ 

และดานการอยูรวมกันภายใตสังคมผูสูงอายุ

และครอบครัว

บาน
หมู

ที่

งบประมาณ
พ.ศ. 2565พ.ศ.2564

หมายเหตุ

ดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม



25 แบบ ผด.02

ยุทธศาสตรจังดวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสูการเปนเมืองที่นาอยู

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ดานการพัฒนาสังคม  

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 ดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

ยุทธศาสตรของ อบต. ที่ 2 ยุทธศาสตรดานสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

ลําดับ หนวย

 ที่ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดการแขงขันกีฬา เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ 70,000        อบต. กองการ

ตานยาเสพติด เชน คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน คาเงิน- ศึกษาฯ

รางวัล และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ

2 โครงการแขงขันกีฬา ศพด. สัมพันธ เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ 5,000          ศพด. กองการ

อ.ขามสะแกแสง เชน คาเบี้ยเลี้ยงฯ คายานพาหนะ ฯลฯ ศึกษาฯ

3 โครงการสงทีมนักกีฬา เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ 35,000        อบต. กองการ

เขารวมการแขงขันกีฬา เชน คาเสื้อกีฬา คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ศึกษาฯ

คาวัสดุและอุปกรณกีฬาที่ใชในการฝกซอม

และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ

4 โครงการสงเสริมการอนุรักษศิลป- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ 20,000        อบต. กองการ

วัฒนธรรมและการเผยแพรการแสดง ใหแกเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เชน ศึกษาฯ

พื้นบาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณ

และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ

บาน
หมู

ที่

พ.ศ. 2565พ.ศ.2564
หมายเหตุ

ดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ



26 แบบ ผด.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคา เพื่อเปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรของ อบต. ที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ หนวย

ที� รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เงินเดือน คาตอบแทนพนักงาน  ลูกจาง เพื่อเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานของ 1,947,240     อบต. กองชาง

สวัสดิการตาง ๆ และเงินประโยชน พนักงานสวนตําบลและลูกจาง  และคณะ-

ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวน- กรรมการดําเนินการซื้อหรือการจาง  คณะ-

ตําบล (โบนัส) กรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงาน กองชาง

กอสราง

2 คาจางเหมาบริการ เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตาง ๆ เชน 110,000      อบต. กองชาง

คาจางเหมาบริการในการปฏิบัติงานชางและ

ปฏิบัติงานดานอื่น ๆ คาจางถายเอกสาร

คาจางเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาติดตั้ง

ไฟฟา คาจางเหมาติดตั้งระบบโทรคมนาคม

และระบบอินเตอรเน็ต ฯลฯ

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตาง ๆ เชน 300,000      อบต. กองชาง

งานสํารวจ ออกแบบ งานควบคุมการกอสราง

งานระวางบรรทุกและคาจางเหมาบริการอื่น

ที่เกี่ยวของ

3 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ 35,000        อบต. กองชาง

ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณา- คาเชาที่พัก  และคาใชจายอื่น ๆ ในการ

จักร เดินทางไปราชการ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ดําเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565

หมายเหตุ
บาน

หมู

ที่



27 แบบ ผด.02

ลําดับ หนวย

ที� รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 คาลงทะเบียนในการฝกอบรม เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม 15,000        อบต. กองชาง

หรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ

อยางอื่นใหผูเขารับการฝกอบรมซึ่งเปน

เจาหนาที่ทองถิ่น

5 คาบํารุงรักษาและซอมแซม เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม 600,000      อบต. กองชาง

ทรัพยสินประเภทวัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและ

สิ่งกอสรางของ อบต. เชน กลองวัดระดับ

ไฟฟา ถนน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งเปน

คาซอมบํารุงปกติ หรือคาซอมกลาง โดย

ไมรวมถึงคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสราง

ของครุภัณฑขนาดใหญ

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม 40,000        อบต. กองชาง

ทรัพยสินประเภทวัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและ

สิ่งกอสรางของ อบต. เชน เครื่องถายเอกสาร

เครื่องคอมพิวเตอร รถกระเชา โตะ เกาอี้ และ

ทรัพยสินอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

6 คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) เพื่อจายเปนคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได 10,000        อบต. กองชาง

(คา k ) ใหแกผูประกอบอาชีพงานกอสราง

ที่ทําสัญญาแบบปรับราคาได (คา k ) กับ อบต.

7 คาใชจายในการรังวัดที/่ทางสาธารณ เพื่อจายเปนคาใชจายในการรังวัดที่/ทาง 50,000        ทุกหมูบาน 1- กองชาง

ประโยชน/ตรวจสอบแนวเขต ในเขต สาธารณประโยชน/ ตรวจสอบแนวเขต 15

อบต.ขามสะแกแสง เพื่อจัดทําหนังสือสําหรับที่หลวง (นสล.)

ดําเนินการ

หมายเหตุโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
บาน

หมู

ที่

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565



28 แบบ ผด.02

ลําดับ หนวย

ที� รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ
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 คาวัสดุ เพื่อจายเปนคาซื้อ จางหรือทําเองซึ่งวัสดุ

สิ่งของ เครื่องใชสํานักงานตาง ๆ เชน แฟม

 - วัสดุสํานักงาน กระดาษ เครื่องขียน แบบพิมพ ฯลฯ 30,000        อบต. กองชาง

 - วัสดุไฟฟาและวิทยุ เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ฟวส หลอด 60,000        อบต. กองชาง

ไฟฟา ปลั๊กไฟ สายไฟฟา และวัสดุอื่น ๆที่เกี่ยวของ

 - วัสดุยานพาหนะและขนสง เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง 25,000        อบต. กองชาง

สําหรับรถกระเชา และรถจักรยานยนต

 - วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 20,000        อบต. กองชาง

สําหรับรถกระเชา รถจักรยานยนต

เลื่อยโซยนต ฯลฯ

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 250,000      อบต. กองชาง

สําหรับรถยนต  เครื่องจักรกลและอื่น ๆ  ที่

อบต.ขามสะแกแสง ขอรับการสนับสนุนจาก

หนวยงานอื่นเพื่อมาปฏิบัติงานในพื้นที่ อบต.

 - วัสดุการเกษตร เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน พันธุพืช 5,000          อบต. กองชาง

ดิน ปุย มีด จอบ เสียม ฯลฯ

 - วัสดุคอมพิวเตอร เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ จางทําซึ่งวัสดุอุปกรณ 10,000        อบต. กองชาง

คอมพิวเตอร เชน หมึก หัวพิมพ โปรแกรม

แผนดิสก เมาส แผนซีดี ฯลฯ

 - วัสดุกอสราง เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน  ไม 400,000      อบต. กองชาง

คอน ตะปู เลื่อย ทอ ปูนซีเมนต  หินคลุก

ยางมะตอยสําเร็จรูป  ฯลฯ

9 คาบริการไปรษณีย เพื่อจายเปนคาไปรษณีย ธนาณัติ ดวงตรา- 1,000          อบต. กองชาง

ไปรษณยากร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ดําเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565

หมายเหตุ
บาน

หมู

ที่



29 แบบ ผด.02

ลําดับ หนวย

ที� รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารโทรคมนาคม 20,000        อบต. กองชาง

เชน คาโทรภาพ คาวิทยุสื่อสาร คาใชจาย

เกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต คาบริการ

ปรับปรุงและสํารองขอมูล คาโดเมนเนม ฯลฯ

11 คาไฟฟา เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับที่ทําการ คา 200,000      อบต. กองชาง

ไฟฟาสาธารณะสวนที่เกินสิทธิ์ และสิ่งปลูก

สรางอื่นที่อยูในการควบคุมของ อบต.

12 โครงการกอสรางถนน คสล. บานดานชาง  - เริ่มจากบานนางชมาย ลัดหนองขี ถึงบาน 256,000      ดานชาง 6 กองชาง

หมูที่ 6 วาที่ ร.ต.ประจวบ  กลมกลาง  กวาง 4 เมตร

ยาว 123 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่

กอสรางไมนอยกวา 492 ตร.ม. พรอมลงหินคลุก

ไหลทาง กวาง 0.50 ม. หนา 0.15 ม. สองขาง

13 โครงการกอสรางถนน คสล. บานบุละกอ  - เริ่มจากถนน คสล. สายบานบุละกอ ถึง 57,000        บุละกอ 10 กองชาง

หมูที่ 10 ถนน คสล. สายบานคู กวาง 5 เมตร ยาว

19 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่

กอสรางไมนอยกวา 95 ตร.ม. พรอมลง

หินคลุกไหลทางขนาดกวาง 0.30 เมตร

หนา 0.15 เมตร ทั้งสองขางทาง

14 โครงการกอสรางถนน คสล. บาน  - เริ่มจากบานนางพิมพใจ แผนสันเทียะ 286,000      สะแกราษฎร 3 กองชาง

สะแกราษฎร หมูที่ 3 ถึงรั้วหนาบานนางยุพิน จัตวา กวาง 3 ม.

ยาว 169 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่

กอสรางไมนอยกวา 507 ตร.ม. พรอมลง

หินคลุกไหลทางขนาดกวาง 0.25 เมตร

หนา 0.15 เมตร ทั้งสองขางทาง

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ดําเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565

หมายเหตุ
บาน

หมู

ที่



30 แบบ ผด.02

ลําดับ หนวย

ที� รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15 โครงการกอสรางถนน คสล. ภายใน  - เริ่มจากจุดสิ้นสุดโครงการในขอบัญญัติ 210,000      โนนแจง 12 กองชาง

หมูบานโนนแจง หมูที่ 12 งบประมาณ ป 2564  ไปทางทิศใต ถึง

ขางที่ดินนายเทียน  หวังฟงกลาง  กวาง

3 ม. ยาว 125 ม. หนา 0.15 ม.หรือ

พื้นที่กอสรางไมนอยกวา 375 ตร.ม. พรอม

ลงหินคลุกไหลทาง กวาง 0.30 ม. 

16 โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในหมูบาน  - เริ่มจากจุดสิ้นสุดโครงการในขอบัญญัติ 181,000      สันติสุข 2 กองชาง

สันติสุข หมูที่ 2 งบประมาณ ป 2564  ไปทางทิศตะวันตก

ถึงขางที่ดินนางไพรินทร  ทวนฤทธิ์

กวาง 4 ม. ยาว 90 ม. หนา 0.15 ม.

หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 360 ตร.ม.

17 โครงการกอสรางถนนดินเสริมผิวหินคลุก  ชวงที่ 1  เริ่มจากบานนายธนชัย  ถอยกระโทก 130,000      ขาม 1 กองชาง

บานขาม หมูที่ 1 ถึงบานนายอนูนย  แกงนอก เสริมผิวหินคลุก

กวาง 4 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม. หรือ

พื้นที่กอสรางไมนอยกวา 200 ตร.ม.

 ชวงที่ 2  เริ่มจากบานนายอนูนย  แกงนอก

ถึงเขตเทศบาลตําบลขามสะแกแสง  ลงดิน

กวาง 4 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.50 ม.

หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 400 ตร.ม.

พรอมบดอัดแนน เสริมผิวหินคลุก 

กวาง 4 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม.

หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 400 ตร.ม.

พรอมบดอัดแนน 

หมายเหตุ
บาน

หมู

ที่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ดําเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565



31 แบบ ผด.02

ลําดับ หนวย

ที� รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ
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 โครงการกอสรางถนนหินคลุกบดอัดแนน  - เริ่มจากขางที่นา นายชุม สวัสดิผล ไปทาง 185,000      โนน 7 กองชาง

ภายในหมูบานโนนหญาคา หมูที่ 7 ทิศใต ถึงขางที่นา นายอํานวย โชตินอก หญาคา

กวาง 3 ม. ยาว 360 ม. หนา 0.15 ม.

หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 1,080 ตร.ม.

19 โครงการกอสรางถนนหินคลุกบดอัดแนน  - เริ่มจากจุดสิ้นสุดโครงการในขอบัญญัติ 178,000      หนองมะคา 13 กองชาง

ภายในหมูบานหนองมะคา  หมูที่ 13 งบประมาณ ป 2564  ไปทางทิศตะวันออก

ถึงสามแยกขางที่ดิน นายเชิด  วาดโคกสูง

กวาง 4 ม. ยาว 260 ม. หนา 0.15 ม.

หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 1,040 ตร.ม.

20 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.  - เริ่มจากบานนางสาวติ้ว  บอนขุนทด 317,000      หนุก 4 กองชาง

บานหนุก หมูที่ 4 ถึงบานนายซุน  เตาโคกสูง  ชนิด ก-30

กวาง 0.30 ม. ยาว 150 ม. ลึก 0.30 ม.

21 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.  - เริ่มจากจุดสิ้นสุดโครงการในขอบัญญัติงบ 196,000      ริมบึง 14 กองชาง

ภายในหมูบานริมบึง หมูที 14 ประมาณ ป 2564  ไปทางทิศตะวันตก ถึง

สามแยกถนนลาดยางสาย อ.ขามสะแกแสง-

อ.คง ชนิด ก-30 กวาง  0.30 ม. ยาว 87 ม.

ลึก 0.30 ม.

22 โครงการขยายเขตทอเมนตประปา  - จุดเริ่มตนเชื่อมตอจากระบบประปาหนาวัด 283,000      นามาบ 5 กองชาง

หมูบานนามาบ หมูที่ 5 นามาบ วางทอเมนตประปาตามแนวถนนลาดยาง

สายบานนามาบ-บานหวย ไปทางทิศตะวันออกของ

หมูบาน  วางทอเมนต PVC ชั้นคุณภาพ 8.5 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 นิ้ว วางทอทั้งสองขาง

จุดที่ 1  ยาว 800 ม.  จุดที่ 2 ยาว 800 ม.

งบประมาณ

ดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565

หมายเหตุ
บาน

หมู

ที่



32 แบบ ผด.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 10 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรของ อบต. ที่ 6 ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลําดับ หนวย

 ที่ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เงินเดือน คาตอบแทนพนักงาน  ลูกจาง เพื่อเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานของ 179,520      อบต. สํานักปลัด

สวัสดิการตาง ๆ และเงินประโยชน พนักงานสวนตําบลและลูกจาง  และคณะ-

ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวน- กรรมการดําเนินการซื้อหรือการจาง 

ตําบล (โบนัส)

2 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่อง- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ 20,000        อบต. สํานักปลัด

มาจากพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐา เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร-

ธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กลางวัน คาปายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณ

สยามบรมราชกุมารี และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ

3 โครงการสงเสริมการอนุรักษ เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ 15,000        อบต. สํานักปลัด

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อแกไขปญหาภาวะโลกรอนในเขต อบต.

ดวยการปลูกตนไม หญาแฝก เชน คาอาหาร-

กลางวัน คาปายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณ

และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ

4 วัสดุการเกษตร เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน พันธุพืช 10,000        อบต. สํานักปลัด

พันธุสัตว ดิน ปุย มีด กรรไกร จอบ เสียม

ฯลฯ

งบประมาณ
บาน

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565
หมายเหตุหมู

ที่

ดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม
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