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ประกาศองคก์ารบรหิารส่วนต าบลสาวแห 
เรื่อง   แผนการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖4  

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

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแหได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลได้รวบรวมโครงการและ
กิจกรรมจัดท าเป็นร่างแผนการด าเนินงานฯ เสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาร่าง
แผนการด าเนินงานฯ และผู้บริหารให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 

  ดังนั้น  เพี่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๖ (๒) จึงขอประกาศใช้แผนการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ให้ทราบโดยท่ัวกัน 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  20  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖3 
 
 
 
       (นายชนะชาญ    ศรีปัญญา) 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห 
   
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ส่วนที่    1 
 

      บทน า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-1- 

 

 

                                      บทน า 
 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และแผนการด าเนินงาน เพื่อเป็นการก าหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผนทุก
แผน และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  เพื่อให้การด าเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีได้วางไว้
แล้ว และให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 หมวด 5 ข้อ 26 ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล
จัดท าแผนการด าเนินงาน             
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาจึงได้จัดท าแผนการด าเนินงานโดยรวบรวมแผนงาน 
/ โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ 
ท่ีต้องด าเนินการในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห เพื่อจัดท าแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพิจารณา แล้วเสนอขอความเห็นชอบจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแหต่อไป 
  

วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน  
  แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน /โครงการพัฒนา และ         
กิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมด ในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 
เพื่อท่ีจะให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสาน
และบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน /โครงการ/กิจกรรมใน
แผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อส้ินปีมีความสะดวกยิ่งขึ้น 
 
 

  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสาวแห เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะมีการด าเนินการจริงในพื้นท่ีท้ังโครงการ/
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลเอง และหน่วยงานอืน่ 
  ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา     
องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห จัดท าร่างแผนการด าเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่  ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และแผนงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ 
  ขั้นตอนที่ 4 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงาน แล้วให้ประกาศเป็น
แผนการด าเนินงาน การประกาศแผนการด าเนินงาน ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าประกาศเรื่อง แผนการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน 15 วันนับแต่วันท่ี
ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน 
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  จากขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ     
      จัดท าแผนพัฒนา 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
  จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
  จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

 

 
 
 
 
 
 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จดัท าร่างแผนการด าเนินงาน 

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินให้ความเห็นชอบ
ชอบ 

ประกาศใช ้

เสนอร่างฯ ต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

พจิารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

หน่วยงานอ่ืน 
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  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
1. ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาอย่างชัดเจน 
2. ท าให้เกิดการประสานการด าเนินโครงการอย่างเป็นระบบ ระหว่างหนว่ยงานต่างๆ และช่วยลดความ 
   ขัดแย้งและขจัดความซ้ าซ้อนในการท างาน 
3. ท าให้สามารถเลือกวิธีที่ดีท่ีสุดในการแก้ปัญหาและความต้องการได้อย่างถูกต้อง 
4. ท าให้สามารถตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมการด าเนินโครงการพัฒนาต่างๆ ตลอดจนควบคุมการใช้ 
    จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ 
5. ท าให้มีเครื่องมือในการบริหารพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมรวมทั้งแก้ปัญหาความต้องการของ 
    ประชาชนในต าบล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา 
6. ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบว่า มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมอะไร ท่ีจะด าเนินการใน  
   ปีงบประมาณนั้นๆ โดยไม่ซ้ าซ้อนกับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมอื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่    2 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม 
 - บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01) 
 - บัญชีโครงการแผนด าเนินงาน (ผด.02) 
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลสาวแห อ าเภอหนองฮี  จงัหวัดร้อยเอด็ 

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ                

ที่ด าเนินการ 
คิดเปน็รอ้ยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเปน็รอ้ยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงานรบัผิดชอบหลกั 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานการศึกษา (พัฒนาสิ่งปลูกสร้างอื่น)  
   1.1.1 โครงการต่อเติมปรับปรุงโรงอาหาร ศพด.บ้านสาวแห 1 5.26 100,000 4.90 กองช่าง 
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน (ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า รวมถึงท่อระบายน้ า/รางระบายน้ า)  
   1.2.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 26.32 546,600 26.78 กองช่าง 
   1.2.2 โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับผิวจราจรลูกรัง 1 5.26 126,400 6.19 กองช่าง 

   1.2.3 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 2 10.54 130,000 6.37 กองช่าง 

   1.2.4 โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม รางระบายน้ า/ท่อระบายน้ า คสล.  4 21.06 284,000 13.92 กองช่าง 
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน (พัฒนาบูรณะระบบไฟฟ้าสาธารณะและแสงสวา่ง)  
   1.3.1 โครงการติดต้ังและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง 1 5.26 20,000 0.98 กองช่าง 
1.4 แผนงานเคหะและชุมชน (พัฒนาสิ่งปลูกสร้างอืน่)  
   1.4.1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารท่ีท าการ อบต.สาวแห 1 5.26 50,000 2.45 กองช่าง 
   1.4.2 โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ฯ 1 5.26 500,000 24.50 กองช่าง 
   1.4.3 โครงการปรับปรุงตลาดชุมชนต าบลสาวแห 1 5.26 131,000 6.42 กองช่าง 
   1.4.4 โครงการก่อสร้างก าแพง คสล.กันดินข้างห้องน้ าสาธารณะถึงรั้ว ศพด. 
บ้านสาวแห 

1 5.26 100,000 4.90 กองช่าง 

   1.4.5 โครงการล้อมรั้วลวดหนามบริเวณรอบหนองปลาดุก ม.3 1 5.26 52,900 2.59 กองช่าง 
รวม 19 100.00 2,040,900 100.00 กองช่าง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (การพฒันาสนับสนุนส่งเสริมอาชีพและผลิตภัณฑ์ 
ชุมชน )  

1 20.00 25,000 19.84 กองสวัสดิการสังคม 

 

 
 

   แบบ ผด.01 
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ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ                

ที่ด าเนินการ 
คิดเปน็รอ้ยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเปน็รอ้ยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลัก 

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน (พัฒนาแหล่งน้ าและชลประทาน) 
2.2.1 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า ม.4 1 20.00 41,000 32.54 กองช่าง 
2.3 แผนงานการเกษตร (การพัฒนาสนับสนุนส่งเสริมอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน) 2 40.00 30,000 23.81 ส านักปลัด 
2.4 แผนงานการเกษตร (ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ พัฒนาคุณภาพดิน และการผลิตข้าว
หอมมะลิช้ันดี)  

1 20.00 30,000 23.81 ส านักปลัด 

รวม 5 100.00 126,000 100.00  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการสง่เสริมคณุภาพชีวิต 
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน)  2 7.70 516,400 5.97 ส านักปลัด 
3.2 แผนงานสาธารณสุข (ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน)  2 15.38 150,000 1.78 ส านักปลัด 
3.3 แผนงานสาธารณสุข (การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ)  3 15.38 135,800 0.41 ส านักปลัด 
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส)  

2 15.38 50,000 0.59 กองสวสัดิการสังคม 

3.5 แผนงานเคหะและชุมชน (ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส)  

1 15.38 10,000 0.36 กองช่าง 

3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส)  

1 7.70 30,000 0.36 ส านักปลัด 

3.7 แผนงานงบกลาง (ส่งเสริมสวสัดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ ผูพ้ิการ และผู้ด้อยโอกาส)  

5 23.08 7,703,100 90.53 กองสวัสดิการสังคม 

รวม 16 100.00 8,595,300 100.00  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการจดัระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4.1 แผนงานการศึกษา (ส่งเสริมการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด)  1 12.50 20,000 4.68 ส านักปลัด 
4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายา 
เสพติด)  

3 25.00 100,000 21.08 ส านักปลัด 

4.3 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน (การรักษาความสงบเรียบร้อยและความ  4 50.00 100,000 23.42 ส านักปลัด 

 
 

 
 
    แบบ ผด.01 



-7- 
 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ                

ที่ด าเนินการ 
คิดเปน็รอ้ยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเปน็รอ้ยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลัก 

ปลอดภัยของชุมชน)      
4.4 แผนงานงบกลาง (การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของชุมชน)  2 12.50 221,900 50.82 ส านักปลัด 

รวม 10 100.00 441,900 100.00  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศกึษา ศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปญัญาทอ้งถิ่น 
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (การส่งเสริมสืบสานจารีตประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน)  

7 31.82 95,000 5.97 ส านักปลัด 

5.2 แผนงานการศกึษา (การส่งเสริมการศึกษาก่อนวัยเรียน การศึกษาภาคบังคับและ
การศึกษานอกโรงเรียน การพัฒนาสู่อาเซียน)  

8 36.36 1,669,203 67.32 ส านักปลัด 

5.3 แผนงานการศกึษา (การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ)  1 4.55 15,000 0.94 ส านักปลัด 

5.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (การส่งเสริมสืบสานจารีตประเพณี 
ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน)  

5 22.72 360,000 22.63 ส านักปลัด 

5.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (การส่งเสริมการกีฬาและ
นันทนาการ)  

1 4.55 50,000 3.14 ส านักปลัด 

รวม 22 100.00 2,189,203 100.00  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.1 แผนงานสาธารณสุข (การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล)  2 40.00 40,000 40.00 ส านักปลัด 
6.2 แผนงานเคหะและชุมชน (การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  1 20.00 30,000 30.00 กองช่าง 
6.3 แผนงานการเกษตร (การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 2 40.00 30,000 30.00 ส านักปลัด 

รวม 5 100.00 100,000 100.00  

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการที่ดี 
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถ่ิน)  

3 5.26 45,000 1.17 ส านักปลัด 

7.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป (พัฒนาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน)  3 15.80 66,000 7.69 ส านักปลัด 
7.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรับปรุงและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร) 7 21.05 440,000 29.14 ส านักปลัด 

   แบบ ผด.01 
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ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ                

ที่ด าเนินการ 
คิดเปน็รอ้ยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเปน็รอ้ยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลัก 

7.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป (เสริมสร้างธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการองค์กร)  10 5.26 794,000 34.73 ส านักปลัด 

7.5 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรับปรุงและพัฒนารายได้) 2 10.53 25,000 2.91 กองคลัง 
7.6 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ี
ปฏิบัติงาน) 

12 10.53 660,178 11.61 ส านักปลัด,กองคลัง 

7.7 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน (เสริมสรา้งธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
องค์กร) 

1 5.26 10,000 1.17 ส านักปลัด 

7.8 แผนงานการศึกษา (ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน) 2 5.26 160,000 2.61 ส านักปลัด 
7.9 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถ่ิน) 

2 5.26 52,400 2.33 ส านักปลัด 

7.10 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (เสรมิสร้างธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการองค์กร) 

1 10.53 10,000 4.66 ส านักปลัด 

7.11 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ี
ปฏิบัติงาน) 

2 5.26 40,000 1.98 ส านักปลัด 

7.12 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ี
ปฏิบัติงาน) 

4  95,600  กองสวัสดิการสังคม 

7.13 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (ปรับปรุงและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร) 2  70,000  กองสวัสดิการสังคม 
7.14 แผนงานเคหะและชุมชน (ปรับปรุงและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร) 2  50,000  กองช่าง 
7.15 แผนงานเคหะและชุมชน (เสริมสร้างธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการองค์กร) 7  154,600  กองช่าง 
7.16 แผนงานเคหะและชุมชน (ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ี
ปฏิบัติงาน) 

2  90,000  กองช่าง 

7.17 แผนงานการเกษตร (ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน) 1  10,000  ส านักปลัด 
7.18 แผนงานงบกลาง (เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร) 3  319,369  ส านักปลัด 

รวม 66 100.00 3,092,147 100.00  
รวมทั้งสิ้น 91 100.00 13,585,003 100.00  

 
 

   แบบ ผด.01 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห อ าเภอหนองฮ ีจังหวัดร้อยเอ็ด 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 แผนงานการศึกษา (พฒันาสิ่งปลกูสร้างอื่น)  
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม    
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการต่อเติมปรับปรุง
โรงอาหาร ศพด.บ้านสาว
แห 
 

เพื่อจ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายในการ
ปรับปรุงโรงอาหาร ศพด.บ้าน
สาวแห  ตามแบบ อบต.สาว
แห เลขท่ี 46/2563  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป) 

 
100,000 

ศพด. 
บ้านสาวแห 

กองช่าง 

   

         

 

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน (กอ่สร้าง ปรบัปรุง ซ่อมแซม และบ ารงุรกัษาถนน สะพานทางเดนิเท้า รวมถึงท่อระบายน้ า/รางระบายน้ า)       

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม    
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่ าเนนิการ 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

1.2.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
1 โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล. จากถนน คสล.ถึง
หน้า กศน.ต าบลสาวแห 
จุดเริ่มต้น จากถนน คสล.
ถึงหน้า กศน.ต าบลสาวแห 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิว
จราจร กว้าง 4.00 เมตร   
หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 
ยาว 73.00 เมตร ก่อสร้างหู
ช้าง จ าวน 2 ข้าง กว้าง 1.00 
เมตร ยาว 2.00 เมตร หรือมี
พื้นท่ีคอนกรีตรวมกัน ไม่น้อย
กว่า 294.00 ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 0.25 เมตร ตามแบบ 
อบต.สาวแห เลขท่ี 42/2563  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป) 

186,900 กศน. ต.สาวแห กองช่าง 

            

 

   แบบ ผด.02 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม    
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

2 โครงการก่อสรา้งถนน 
คสล.ม.1 สายจากท่อคอน
เวิร์ส ถึงหนองขาม 
จุดเริ่มต้น จากท่านางทอง
ใบ ถึงถนนลาดยาง ม.1 
บ้านสาวแห 
 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผวิ
จราจร กว้าง 4.00 เมตร   
หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 
ยาว 39.00 เมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 เมตร 
ตามแบบ อบต.สาวแห เลขท่ี 
30/2563  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

100,000 หมู่ท่ี 1 กองช่าง 

      
 
 
 

      

3 โครงการก่อสรา้งถนน 
คสล.ม.3 สายข้างวัดหนอง
แคน ถึงฐานจุดบ้ังไฟ 
จุดเริ่มต้น จากท่ีนา 
นายวัชรพล เสียงสาว ถึง
ฐานจดุบ้ังไฟ 
 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผวิ
จราจร กว้าง 4.00 เมตร   
หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 
ยาว 39.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรตีรวมกันไม่น้อยกว่า 
156.00 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 
เมตร ตามแบบ อบต.สาวแห 
เลขท่ี 33/2563  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

100,000 หมู่ท่ี 3 กองช่าง 

            

4 โครงการก่อสรา้งถนน 
คสล.ม.6 สายจากบ้านนาย
อภิชาต ิศรีนฤมล ถึงบ้าน
นายสุพจน ์เสียงใหญ่ 
จุดเริ่มต้น จากท่ีสวนนาง
บุญทา ถึงบ้านนายสพุจน์ 
เสียงใหญ ่

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผวิ
จราจร กว้าง 4.00 เมตร   
หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 
ยาว 39.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรตีรวมกันไม่น้อยกว่า 
156.00 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 
เมตร ตามแบบ อบต.สาวแห 
เลขท่ี 31/2563  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

100,000 หมู่ท่ี 6 กองช่าง 

            

 
 

   แบบ ผด.02 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม    
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่ าเนนิการ 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการก่อสรา้งถนน 
คสล.ม.7 สายข้าง
โรงเรียนสาวแหวิทยา ถึง
ดอนชาด จดุเริ่มตน้ จาก
ท่ีสวนนายส ีเสาโมกถึง
ดอนชาด 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 
39.00 เมตร ตามแบบ อบต.
สาวแห เลขท่ี 40/2563  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป) 

59,700 หมู่ท่ี 7 กองช่าง 

            

1.2.2 โครงการกอ่สรา้งถนนดนิยกระดบัผวิจราจรลกูรัง 
1 โครงการก่อสรา้งถนนดิน

ยกระดับ ม.4 สายจาก
บ้านนายทองเหลือง มศีร ี
ถึงท่ีนานายแสวง รวม
จิตร จดุเริ่มต้น จากบ้าน
นายทองเหลือง มีศรี ถึงท่ี
นานายแสวง รวมจิตร 
จ านวน 2 ช่วง 

ก่อสร้างถนนดนิยกระดับ ช่วงท่ี 
1 กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที ่
0+092 ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 เมตร  ยาว 92.00 เมตร  
ช่วงท่ี 2 จาก กม.ที่ 0+096 
ถึง กม.ที่ 0+912 ขนาดผิว
จราจร กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 
816.00 เมตร รวมความยาว 
908 เมตรตามแบบ อบต.สาว
แห เลขท่ี 37/2563  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป) 

126,400 หมู่ท่ี 4 กองช่าง 

            

1.2.3 โครงการซ่อมแซมถนนลกูรัง 
1 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนน

ลูกรังในเขตต าบลสาวแห 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซม
ถนนลูกรังในเขตต าบลสาวแห  
ม.1-7 จ านวน 11 สายทาง ดังนี ้ 
1) สาย ม.2 สายบ้านนางสุบัน 
เล็บขาวถึงสวนนายทอง คมข า 
จุดเริ่มตน้ สายบ้านนางสุบนั เล็บ
ขาวถึงสวนนายทอง คมข า 
2) สาย ม.3 สายโนนบ้านน้อยถึง
บ้านดอนแดง จุดเริ่มตน้ สายโนน
บ้านน้อยถึงบ้านดอนแดง 

100,000 หมู่ท่ี 1-7 กองช่าง 

            

 

 

   แบบ ผด.02 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่ าเนนิการ 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

  3) สาย ม.3 สายมุมวัดด้าน
ทิศตะวันออก ถึงทุ่งขามป้อม 
จุดเริ่มต้น สายมุมวัดด้านทิศ
ตะวันออก ถึงทุ่งขามป้อม 
4) สาย ม.6 สายบ้านนาง
จิตรอาร ีสมานจติร ถึงหนอง
ขี้หมู จดุเริ่มต้น สายบ้านนาง
จิตรอาร ีสมานจติร ถึงหนอง
ขี้หมู 
5) สาย ม.7 สายแยกทช 
3012 ถึงห้วยก๊ากว๊าก 
จุดเริ่มต้น สายแยกทช 
3012 ถึงห้วยก๊ากว๊าก 
6) สาย ม.4 สายสี่แยกบ้าน
นายไสว ศิริมา ถึงหลังวัด
บ้านดอนแดง จุดเริ่มต้น สาย 
สี่แยกบ้านนายไสว ศริิมา ถึง
หลังวัดบ้านดอนแดง 
7) สาย ม.4 สายข้างบ้าน
นายสุพล งามเกลี้ยง ถึงถนน
คอนกรีตข้างโรงเรียนบ้าน
ดอนแดง  

   

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   แบบ ผด.02 



 

-13- 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่ าเนนิการ 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

  จุดเริ่มต้น สายข้างบ้านนาย 
สุพล งามเกลี้ยง ถึงถนน
คอนกรีตข้างโรงเรียนบ้าน
ดอนแดง 
8) สาย ม.5 สายสามแยก 
ทช 3012 ถึงหนองตากล้า
ทางไปบ้านสีสุก จดุเริ่มตน้ 
สายจากสามแยก ทช 3012 
ถึงหนองตากล้าทางไปบ้าน
สีสุก 
9) สาย ม.4 สายข้างวัดบ้าน
ดอนแดง ถึงห้วยก๊ากว๊าก 
จุดเริ่มต้น สายจากข้างวัด
บ้านดอนแดง ถึงห้วยก๊าก 
ว๊าก  
10) สาย ม.4 สายสามแยก
โรงปุ๋ย ถึงห้วยก๊ากว๊าก 
จุดเริ่มต้น สายจากบ้านนาย
ไสว ศริิมา ถึงห้วยก๊ากว๊าก 
11) สาย ม.2 สายสามแยก 
ทช 3012 ถึงท่ีนานางหนู
เรียบ รุ่งฟ้า จุดเริ่มตน้ สาย 
จากสามแยก ทช 3012 ถึง
ท่ี 
นานางหนูเรียม รุ่งฟ้า 
 

   

            

 

 
 

   แบบ ผด.02 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานทีด่ าเนนิการ 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

   (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
12) สาย ม.2 บ้านนางสุบนั 
เล็บขาว ถึงหนองตากล้า 
จุดเริ่มต้น สายจากสามแยก 
ทช 3012 ถึงท่ีนานางหนู
เรียม รุ่งฟ้า 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)้ 

   

            

2 ค่าจ้างเหมาปรับเกรด
ซ่อมแซมผิวถนนในเขต
ต าบลสาวแห 

เพื่อจ่ายเปน็คา่จ้างเหมาปรับ
เกรดซ่อมแซมผิวถนนในเขต 
ต.สาวแห จ านวน 12 สาย
ทาง ดังนี ้
1) สาย ม.2 สายบ้านนาง 
สุบัน เล็บขาว ถึงสามแยกไป
สวนนายทอง คมข า 
จดุเริ่มต้น สายจากบ้านนาง 
สุบัน เล็บขาว ถึงสามแยกไป
สวนนายทอง คมข า 
2) สาย ม.2 สายจากบ้าน
นางสุบัน เล็บขาว ถึงหนอง
ตากล้า จดุเริ่มตน้ สายจาก
บ้านนางสุบนั เล็บขาว ถึง
หนองตากล้า 
3) สายสี่แยกป้อมยาม
หมู่บ้าน ถึงถนน รพช.ไป  
 

30,000 ต.สาวแห กองช่าง 

            

 

 
 
 

   แบบ ผด.02 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   ที่

เกดิขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

  บ้านนองแห้ว ม.2 จุดเริ่มตน้ 
สายสี่แยกป้อมยามหมู่บ้าน ถึง
ถนน รพช.ไปบ้านนองแห้ว ม.2 
4) สาย ม.3 สายมุมวัดหนอง
แคนถึงทุ่งขามป้อม จดุเริ่มตน้   
สายจากมุมวัดหนองแคนถึงทุ่ง
ขามป้อม 

   

            

  5) สาย ม.3 สายโนนบ้านน้อยถึง
บ้านดอนแดง จุดเริ่มต้น สายโนน
บ้านน้อยถึงบ้านดอนแดง 
6) สาย ม.4 สายสามแยก โรงปุ๋ย
ถึงห้วยก๊ากวาก จุดเริ่มต้น สาย
สามแยก โรงปุ๋ยถึงห้วยก๊ากวาก  
7) สาย ม.4 สายข้างวัดดอนแดง 
ถึงห้วยก๊ากวาก จุดเริ่มต้น สาย
ข้างวัดดอนแดง ถึงห้วยก๊ากวาก  
8) สาย ม.5 สายทช.3012 ถึง
หนองตากล้าไปบ้านสีสุก 
จุดเริ่มต้น สายทช.3012 ถึง 
หนองตากล้าไปบ้านสีสุก 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   แบบ ผด.02 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   ที่

เกิดข้ึนจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานทีด่ าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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) สาย ม.6 สายข้างวัดหนอง
แคนถึงหนองขี้หมู จุดเริ่มต้น 
สายข้างวัดหนองแคนถึงหนองขี้
หมู  
10) สาย ม.7 สายข้างโรงเรียน
สาวแหวิทยา ถึงดอนชาด 
จุดเริ่มต้น สายข้างโรงเรียนสาว
แหวิทยา ถึงดอนชาด 
11) สาย ม.7 สายทช. 
3012 ถึงห้วยก๊ากวาก 
จุดเริ่มต้น สายทช. 
3012 ถึงห้วยก๊ากวาก 
ตามแบบ อบต.สาวแหเลขท่ี 
47/2563 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)้ 

   

            

1.2.4 โครงการกอ่สรา้ง/ซ่อมแซม รางระบายน้ า,ทอ่ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
1 
 

โครงการปรับปรุงทางเดิน
พร้อมรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปิด คสล.เชื่อม
รางระบายน้ าเดิมข้างห้อง
กองช่างและกองคลัง 
 

ค่าปรับปรุงทางทางเดินรางระบายน้ า 
คสล.พร้อมฝาปิด คสล.ขนาดรางน้ า 
คสล. ภายในกว้าง 0.30 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.47 เมตร ยาว 24.50 เมตร 
พื้น คสล.ทางเดิน หนา 0.06 เมตร 
ตามแบบ อบต.สาวแหเลขที่ 
43/2563 
(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

44,000 ต.สาวแห กองช่าง 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   แบบ ผด.02 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม    
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

2 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมท่อ 
คสล.  

เพื่อจ่ายเปน็คา่จ้างเหมา
ซ่อมแซมท่อ คสล. ในสายทาง
ตามจดุท่ีช ารุดในเขตพื้นท่ี  
ต.สาวแห  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)้ 

40,000 ต าบลสาวแห กองช่าง 

            

3 โครงการก่อสรา้งราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝา
ตะแกรงเหลก็ ม.2 สาย
จากบ้านนางอัมรา ร้อย
มาลี ถึงหนองสิม 
จุดเริ่มต้น สหกณ์ ม.2 ถึง
บ้านนางอัมรา ร้อยมาล ี

ขนาดภายในกว้าง 0.25 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.30 – 0.35 เมตร 
ยาว 37.00 เมตร ฝาตะแกรง
เหล็ก 92 แผน่ 
ตามแบบ อบต.เลขท่ี 
34/2563 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป) 

100,000 หมู่ท่ี 2 กองช่าง             

4 โครงการก่อสรา้งราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝา
ตะแกรงเหลก็ ม.5 สาย
จากบ้าน อ.วัชรากรณ์ ถึง
ศาลาประชาคม ม.5 
จุดเริ่มต้น จากบ้านนาง
เกสร บุญชม ถึงบ้าน อ.
วัชรากรณ ์ไชยสุนทร 

ขนาดภายในกว้าง 0.25 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.30 – 0.35 เมตร 
ยาว 39.00 เมตร ฝาตะแกรง
เหล็ก 90 แผน่ 
ตามแบบ อบต.เลขท่ี 
38/2563 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป) 

100,000 หมู่ท่ี 5 กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 

   แบบ ผด.02 
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1.3 แผนงานเคหะและชุมชน (พฒันาบูรณะระบบไฟฟ้าสาธารณะและแสงสว่าง)  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม    
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

1.3.1 โครงการตดิตั้งและซ่อมแซมไฟฟา้ส่องสว่าง 

1 อุดหนนุการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอพนมไพร 

เพื่อจ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายในการ
ขยายเขตไฟฟ้า ตดิตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่าง (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนนุ
ท่ัวไป) 

20,000 อบต.สาวแห กองช่าง 

   

         

1.4 แผนงานเคหะและชุมชน (พฒันาสิ่งปลกูสร้างอื่น)  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม    
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารท่ีท า
การ อบต.สาวแห  
 

เพื่อจ่ายเปน็คา่ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารท่ีท าการ อบต.สาวแห  
 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป 

50,000 อบต.สาวห กองช่าง 

   

         

2 โครงการก่อสรา้งซุ้ม
ประตเูฉลิมพระ
เกียรติ
พระมหากษัตริย์ 
และพระบรมวงศานุ
วงศ์ อบต.สาวแห 
 

เพื่อจ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายในการ
ก่อสร้างซุ้มประตเูฉลิมพระเกียรติ
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศา
นุวงศ์ อบต.สาวแห ตามแบบ อบต.
สาวแห เลขท่ี 48/2563  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป) 

500,000 ต.สาวแห กองช่าง 

   

         

3 โครงการปรับปรุง
ตลาดชุมชนต าบลสาว
แห 

เพื่อจ่ายเปน็คา่ปรับปรุงตลาด
ชุมชนต าบลสาวแห ตามแบบ อบต.
สาวแห เลขท่ี 45/2563 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป) 

131,000 อบต.สาวแห กองช่าง 

   

         

 
 
 
 

   แบบ ผด.02 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการก่อสรา้งก าแพง 
คสล.กันดินข้างห้องน้ า
สาธารณะถึงรั้ว ศพด.
บ้านสาวแห 

เพื่อจ่ายเปน็คา่ก่อสร้าง
ก าแพงกนัดนิ คสล.ข้าง
ห้องน้ าสาธารณะขนาดสูง 
1.70 เมตร ยาว 22.00 
เมตร ตามแบบ อบต.สาวแห 
เลขท่ี 41/2562 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป) 

100,000 
ศพด.บ้านสาว

แห 
กองช่าง 

   

         

5 โครงการล้อมรั้วลวด
หนามล้อมหนองปลาดุก 
ม.3 

เพื่อจ่ายเปน็คา่ล้อมรั้วลวด
หนามล้อมหนองปลาดุก ยาว 
289.00 เมตร พร้อมติดตั้ง
ประตเูหล็กผนังลวดตาข่าย
บานเลื่อน ขนาด 
2.50x1.50 เมตร 

52,900 ม.3 กองช่าง 

   

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   แบบ ผด.02 
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2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (การพัฒนาสนับสนุนส่งเสริมอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน)  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการส่งเสริมคณุคา่
ภูมิปัญญาท้องถิน่ 

เพื่อจ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายในการ
ด าเนินโครงการ ส่งเสริม
คุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น เชน่ 
ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทน 
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)้ 

25,000 อบต.สาวแห 
กองสวัสดิการ

สังคม 

   

         

 

 2.2 แผนงานเคหะและชุมชน (พัฒนาแหล่งน้ าและชลประทาน)  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการก่อสรา้งคลองส่ง
น้ า ม.4 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคันดิน
คลองส่วน้ าจากที่นานางสายยนต์ 
วิเศษวงษา ถึงที่นานายมั่น บุญ
เต็ม ม.4 ยาว 300 เมตร ตาม
แบบ อบต.สาวแหเลขที่ 
35/2563 (ต้ังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป) 

41,000 หมู่ท่ี 4 กองช่าง            

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   แบบ ผด.02 
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2.3 แผนงานการเกษตร (การพัฒนาสนับสนุนสง่เสริมอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน)  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการส่งเสริมการปลูก
พืชสมนุไพรในสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสดุาฯ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น  
ค่าปา้ยโครงการ คา่ตอบ 
แทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืมฯลฯ  
(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) 

10,000 อบต.สาวแห ส านักปลดั 

   

         

2 โครงการส่งเสริมการ
สร้างรายไดใ้ห้เกษตรกร
ช่วงฤดแูล้ง 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าปา้ยโครงการ 
ค่าตอบแทนวิทยากร (ต้ังจ่าย
จากเงินรายได้) 

20,000 อบต.สาวแห ส านักปลดั 

   

         

 

2.4 แผนงานการเกษตร (ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ พัฒนาคุณภาพดิน และการผลิตข้าวหอมมะลิช้ันดี)  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการส่งเสริมการปลูก 
ข้าวหอมมะลิ 105 
คุณภาพดีเพื่อการส่งออก 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น  
ค่าปา้ยโครงการ คา่ตอบ 
แทนวิทยากร ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์ในการฝึกอบรมฯลฯ  
(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) 

30,000 อบต.สาวแห ส านักปลดั 

   

         

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   แบบ ผด.02 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน)  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกดิข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการให้บริการการ 
แพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชพีกู้ภัย) 

เพื่อเปน็ค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าชุด
ปฏิบัติงาน ค่าเวชภัณฑ์ ฯลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)้ 

504,000 ต.สาวแห ส านักปลดั          

  

 

2 ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เพื่อจ่ายเปน็คา่จ้างเหมาฉีดพน่ยุง
ป้องกันไข้เลือดออก 12,400 ต.สาวแห ส านักปลดั          

  
 

 

3.2 แผนงานสาธารณสุข (ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน)  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกดิข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการสุขภาพดขีับขี่
จักรยาน 

เพื่อเปน็ค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)้ 

10,000 ต.สาวแห ส านักปลดั          

  

 

2 อุดหนนุส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าร ิด้าน
สาธารณสขุต าบลสาวแห 

อุดหนนุงบประมาณในการ
ด าเนินงานโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสขุให้กับทุกหมู่บ้าน
ในต าบลสาวแห หมู่ท่ี 1-7  
(หมายเหตุ : จ านวน 7 หมู่บ้าน 
ๆละ 20,000 บาท   
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป) 

140,000 ต.สาวแห ส านักปลดั          

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   แบบ ผด.02 
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3.3 แผนงานสาธารณสุข (การควบคุมและป้องกันโรคติดตอ่)  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการส ารวจข้อมลูจ านวน 
สัตว์และขึ้นทะเบียนสตัว์ตาม 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพษิสนุัข 
บ้าตามพระปณิธานศาสตรา 
จารย์ พลเอกหญิง พลเรือ
เอกหญิง พลอากาศเอกหญิง 
สมเดจ็พระเจ้าน้องนางเธอฯ 

ส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานและข้ึน
ทะเบียนจ านวนสุนัขและแมว 
หมู่ที่ 1-7 ต าบลสาวแห 
(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) 

5,000 ต.สาวแห ส านักปลดั           

  

2 โครงการเพื่อขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพษิสนุัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตรา 
จารย์ พลเอกหญิง พลเรือ
เอกหญิง พลอากาศเอกหญิง 
สมเดจ็พระเจ้าน้องนางเธอฯ 

ด าเนินการจัดซื้อวัคซีนป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
จ านวนประชากรสุนัขและแมว
ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ 
หมู่ที่ 1-7  
(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) 

30,000 ต.สาวแห ส านักปลดั           

  

3 วัสดุวิทยาศาสตรห์รือ
การแพทย์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ซื้อ
ในการจัดซื้อทรายก าจัดลูกน้ า
ยุงลายและซื้อน้ ายาพ่นหมอก
ควันก าจัดยุงลาย 

100,800 ต.สาวแห ส านักปลดั           

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   แบบ ผด.02 
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3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห ์(ส่งเสริมสวัสดกิารสงัคมและพฒันาคณุภาพชีวิตเดก็ เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผูพ้กิาร และผูด้้อยโอกาส)  
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม   
 ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการส่งเสริมทักษะ
อาชีพ ผู้สูงอายุ ผูพ้ิการ 
และผู้ยากไร ้

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าปา้ยโครงการ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวันฯลฯ 
(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) 

30,000 ต.สาวแห 
กองสวัสดิการ

สังคม 
          

  

2 โครงการสตรีกับวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าปา้ยโครงการ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวันฯลฯ 
(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) 

20,000 ต.สาวแห 
กองสวัสดิการ

สังคม 
          

  

3.5 แผนงานเคหะและชุมชน (ส่งเสริมสวัสดิการสงัคมและพฒันาคณุภาพชีวิตเดก็ เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผูพ้กิาร และผูด้้อยโอกาส)    

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกดิข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 ค่าจ้างแรงงานประชาชน
ด าเนินการตามโครงการบ้าน
ท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ 

เพื่อเปน็ค่าแรงงานประชาชน
ด าเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซม 
ปรับปรุงบ้านฯลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)้ 

10,000 ต.สาวแห กองช่าง           

  

 
 

3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเดก็ เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร และผูด้้อยโอกาส)  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกดิขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการพัฒนาสภาเด็ก 

และเยาวชน 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ 
ค่าตอบแทนวิทยากร 
(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) 

30,000 ต.สาวแห ส านักปลัด          
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3.7 แผนงานงบกลาง (ส่งเสริมสวัสดกิารสังคมและพฒันาคณุภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผูพ้กิาร และผู้ดอ้ยโอกาส)  

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกดิขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการให้การสงเคราะห์
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 

เพื่อจ่ายเป็นเบ้ียสงเคราะห์
ผู้สูงอายุในต าบลสาวแห 
(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

4,985,100 ต.สาวแห 
กองสวัสดิการ

สังคม 
          

  

2 โครงการให้การสงเคราะห์
เบ้ียยังชีพผู้พิการ 

เพื่อจ่ายเป็นเบ้ียสงเคราะห์   
ผู้พิการในต าบลสาวแห 
(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

2,628,000 ต.สาวแห 
กองสวัสดิการ

สังคม           
  

3 โครงการให้การสงเคราะห์
เบ้ียผู้ติดเช้ือเอดส์ 

เพื่อจ่ายเป็นเบ้ียสงเคราะห์   
ผู้ติดเอดส์ในต าบลสาวแห 
(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) 

30,000 ต.สาวแห 
กองสวัสดิการ

สังคม           
  

4 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลสาวแห 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบลสาวแห 

30,000 ต.สาวแห ส านักปลดั           
  

5 เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

30,000 ต.สาวแห ส านักปลดั           
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4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการจดัระเบียบชุมชน/สังคม และการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
4.1 แผนงานการศึกษา (ส่งเสริมการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด)  

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกดิขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการแข่งขันฟุตซอล 
อบต.สาวแหสัมพันธ์ต้านภัย
ยาเสพติด 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหาร อาหาร
ว่างและเครื่องด่ืม ฯลฯ 
(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) 

20,000 ต.สาวแห ส านักปลัด           

  

 

4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ส่งเสริมการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ)  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกดิข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการแข่งขนักีฬา อบต.
สาวแหสัมพันธ์ต้านยาเสพตดิ 
ครั้งท่ี 14 

เพื่อเปน็ค่าใชจ้่ายในการด าเนิน 
การ เช่น ค่าป้ายโครงการ  
ค่าอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)้ 

70,000 ต.สาวแห ส านักปลดั           

  

2 โครงการเยาวชนรุน่ใหม่ 
ร่วมใจต้านยาเสพตดิ 

เพื่อเปน็ค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)้ 

20,000 ต.สาวแห ส านักปลดั           

  

3 เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามยา
เสพตดิอ าเภอหนองฮี 

เพื่อเปน็ค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการ ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดอ าเภอหนองฮี 
 

10,000 ต.สาวแห ส านักปลดั           

  

 
 

 
 
 

   แบบ ผด.02 
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 4.3 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน (การรกัษาความสงบเรียบรอ้ยและความปลอดภยัของชุมชน)  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกดิข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการเพิ่มพูนความรูผู้้
ปฏิบัติการในระบบ
การแพทย์ฉุกเฉนิ 

เพื่อเปน็ค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)้ 

20,000 อบต.สาวแห ส านักปลดั           

  

2 โครงการป้องกนัและระงับ
อัคคีภัยโดยใชชุ้มชนเป็นฐาน 

เพื่อเปน็ค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)้ 

20,000 อบต.สาวแห ส านักปลดั           

  

3 โครงการป้องกนัและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชา 
ชนท่ีเกดิจากสาธารณภัย
ต่างๆ 

เพื่อเปน็ค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการป้องกนัและบรรเทา
ความเดือนร้อนท่ีเกดิจากภัย
ต่างๆ  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)้ 

30,000 อบต.สาวแห ส านักปลดั           

  

4 โครงการฝึกทบทวนจติอาสา
ภัยพิบัต ิ

เพื่อเปน็ค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)้ 

30,000 อบต.สาวแห ส านักปลดั           
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4.4 แผนงานงบกลาง (การรกัษาความสงบเรียบรอ้ยและความปลอดภัยของชุมชน)  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกดิข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 ค่าใช้จ่ายในกรณจี าเป็นอัน
เกี่ยวกับสาธารณภัยฯ (เงิน
ส ารองจ่าย) 

เพื่อเปน็ค่าใชจ้่ายในกรณี
จ าเป็นอันเกี่ยวกับสาธารณภัย 
หรือจ าเป็นเพื่อบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชนฯลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได,้เงิน
อุดหนนุท่ัวไป) 

216,900 ต.สาวแห ส านักปลดั           

  

2 ค่าใช้จ่ายในการจดัการ
จราจร 

เพื่อจ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายในการ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร 
ท่ีประชาชนไดร้ับประโยชน์
โดยตรง 

5,000 ต.สาวแห ส านักปลดั           
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5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปญัญาทอ้งถิ่น 

 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (การส่งเสริมสืบสานจารีตประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น)  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกดิขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการจัดงานและกิจกรรม

วันเฉลิมพระเกียรตพิระบาท 
สมเดจ็พระปรเมนทรรามา 
ธิบดีศรสีินทรมหาวชริาลง
กรณฯ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าปา้ยโครงการ คา่
วัสดุฯลฯ 
(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) 

30,000 ต.สาวแห ส านักปลัด           

  

2 โครงการจัดงานและกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชิน ี

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าปา้ยโครงการ คา่
วัสดุฯลฯ 
(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) 

20,000 ต.สาวแห ส านักปลัด           

  

3 โครงการจัดงานและกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระ
นางเจ้าสริิกติิ์พระบรมราชนิ ี
นาถ พระบรมราชชนนฯี 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าปา้ยโครงการ คา่
วัสดุ ฯลฯ 
(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) 

20,000 
 

ต.สาวแห 
 

ส านักปลัด           

  

4 โครงการวันท้องถิ่นไทย เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าปา้ยโครงการ คา่
วัสดุ ค่าจัดท าเอกสาร ค่าจัด
สถานที่ ฯลฯ 
(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) 

10,000 ต.สาวแห ส านักปลัด           

  

5 อุดหนนุโครงการเฉลิมพระ
เกียรตพิระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดศีรสีินท
รมหาวชริาลงกรณฯ 

เพ่ือเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ท าการ
ปกครองอ าเภอหนองฮี ตาม
โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณฯ 
(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

5,000 

ท่ีท าการ
ปกครอง
อ าเภอ 
หนองฮ ี

ส านักปลัด           
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกดิข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 อุดหนนุโครงการเฉลิมพระ
เกียรตสิมเด็จพระนางเจา้
สิริกติิ์พระบรมราชินนีาถ 
พระบรมราชชนนีฯ 

เพื่อเปน็เงินอุดหนนุให้กับท่ีท า
การปกครองอ าเภอหนองฮี 
ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกติิ์
พระบรมราชนิีนาถ พระบรม
ราชชนนีฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป) 

5,000 

ท่ีท าการ
ปกครอง
อ าเภอ 
หนองฮ ี

ส านักปลดั           

 
 
 

 

7 อุดหนนุโครงการเฉลิมพระ
เกียรตสิมเด็จพระนางเจา้
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชนิ ี

เพื่อเปน็เงินอุดหนนุให้กับท่ีท า
การปกครองอ าเภอหนองฮีตาม
โครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเดจ็พระนางเจ้าสุทิดา พชัร
สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชนิ ี
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป) 

5,000 

ท่ีท าการ
ปกครอง
อ าเภอ 
หนองฮ ี

ส านักปลดั           

  

 

  
5.2 แผนงานการศึกษา  (การส่งเสริมการศกึษากอ่นวัยเรียน การศกึษาภาคบังคบั และการศกึษานอกโรงเรียน การพัฒนาสู่อาเซียน)  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกดิข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 ค่าจดัการเรียนการสอน 
ศพด.บ้านสาวแห 

เพื่อจ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายตาม
โครงการสนับสนนุค่าใชจ้่าย
การบริหารสถานศึกษา (ค่าราย
หัว) 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป) 

102,000 
ศพด.บ้าน
สาวแห ส านักปลดั           

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   แบบ ผด.02 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม   
 ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

2 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าปา้ยโครงการ 
ค่าอาหาร อาหารวา่งและ 
เครื่องด่ืมฯลฯ 
(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) 

50,000 ต.สาวแห ส านักปลดั           

  

3 โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพ ผูด้แูลเด็ก 
ผู้ปกครอง และทัศน
ศึกษาดูงาน 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าปา้ยโครงการ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหาร
ว่างและเครื่องด่ืม ฯลฯ 
(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) 

50,000 ต.สาวแห ส านักปลดั           

  

4 โครงการสนับสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหารกลางวันพร้อมค่าสิ่งของและ
ค่าแรงงาน 
(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

294,000 
ศพด.บ้าน
สาวแห 

ส านักปลดั           

  

5 โครงการสนับสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการจดัการ 
ศึกษาส าหรับศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบ้านสาวแห  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านสาวแห (อายุ 3-5 ปี) 
(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

67,800 
ศพด.บ้าน
สาวแห 

ส านักปลดั           

  

6 โครงการจัดซื้ออาหาร
เสริม (นม) 

- จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. 
(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 121,992 

ศพด.บ้าน
สาวแห 

ส านักปลดั           
  

7 โครงการจัดซื้ออาหาร
เสริม (นม) 

- จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
(ร.ร.สาวแหวิทยาร.ร.บ้านดอนแดง) 
(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

331,411 
ร.ร.สาวแห
วิทยา,ร.ร.

บ้านดอนแดง 
ส านักปลดั           

  

8 อุดหนนุตามโครงการ
อาหารกลางวัน 

- อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียน (ร.ร.สาวแหวิทยา ร.ร.บ้าน
ดอนแดง) 
(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

652,000 
ร.ร.สาวแห
วิทยา,ร.ร.

บ้านดอนแดง 
ส านักปลดั           
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 5.3 แผนงานการศึกษา  (การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ)  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกดิข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการแข่งขนักีฬาศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาวแห 

เพื่อเปน็ค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ 
ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)้ 

15,000 ต.สาวแห ส านักปลดั           

  

 

 5.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (การส่งเสริมสืบสานจารีตประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปญัญาทอ้งถิ่น)  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกดิข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี     
ราชพิธี พิธีการต่างๆ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี ราช
พิธี พิธีการต่างๆ เช่น วันปิยะ
มหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ฯลฯ 
(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) 

30,000 อบต.สาวแห ส านักปลดั           

  

2 โครงการจัดงานประเพณีบุญ
บ้ังไฟ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าปา้ยโครงการ 
ค่าอาหาร อาหารวา่งและเครื่องด่ืม 
ฯลฯ 
(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

200,000 ต.สาวแห ส านักปลดั           

  

3 อุดหนนุท่ีท าการปกครอง
อ าเภอหนองฮีตามโครงการ
จัดงานประเพณีบุญผะเหวด
จังหวัดร้อยเอด็ 

เพ่ือเป็นเงินอุดหนุนอ าเภอหนองฮี
ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญ
ผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด 
(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

10,000 

ท่ีท าการ
ปกครอง
อ าเภอ 
หนองฮ ี

ส านักปลดั           
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกดิข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการจัดงานประเพณีบุญ
เส็งกลอง 

เพื่อเปน็ค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ 
ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป) 

60,000 ต.สาวแห ส านักปลดั           

  

5 โครงการส่งเสริมและอนรุักษ์
วัฒนธรรมไทย 

เพื่อเปน็ค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ 
ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป) 

60,000 ต.สาวแห ส านักปลดั           

  

 

 5.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (การส่งเสริมการกีฬาและนนัทนาการ)  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกดิข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการแข่งขนักีฬา
หน่วยงานสัมพนัธ์อ าเภอ
หนองฮ ี

เพื่อเปน็ค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ 
ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)้ 

50,000 ต.สาวแห ส านักปลดั           
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-34- 

 
 

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.1 แผนงานสาธารณสุข (การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล)  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกดิข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการสาวแหปลอดภัย 
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

เพื่อเปน็ค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ 
ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)้ 

20,000 ต.สาวแห ส านักปลดั           

  

2 โครงการจัดตั้งศนูย์เรียนรู้
การบริหารจัดการขยะ
ต าบลสาวแห 

เพื่อเปน็ค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ 
ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ 
 

20,000 ต.สาวแห ส านักปลดั           

  

  

 6.2 แผนงานเคหะและชุมชน (การอนรุักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกดิขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 ค่ารังวัดตรวจสอบท่ีดนิ
สาธารณะประโยชนต์ าบล
สาวแห 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัด ค่า
ปักเขตและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการ 
ชี้เขตที่สาธาณะประโยชน์ 
ภายในต าบลสาวแห 
(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) 

30,000 ต.สาวแห กองช่าง           
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 6.3 แผนงานการเกษตร (การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม)  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกดิขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อ

การอนรุักษด์ินและน้ า
หนองห้วยหลง 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุฯลฯ 
(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) 

10,000 ต.สาวแห ส านักปลัด           

  

2 โครงการรักน้ า รักป่า รักษา
แผน่ดนิ 

เพื่อเปน็ค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดฯุลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)้ 

20,000 ต.สาวแห ส านักปลดั           
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7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
  

 7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชาชนในการพฒันาท้องถิ่น)  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกดิข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการ อบต.สาวแห
เคลื่อนท่ีบริการประชาชน 

เพื่อเปน็ค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ 
ค่าจดัสถานท่ี ฯลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)้ 

10,000 ต.สาวแห ส านักปลดั           

  

2 ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการ
เลือกตั้ง 

เพื่อจ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายในการ
ด าเนินโครงการจดัการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น ส าหรับจา่ยเป็น
ค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นในการจดัการ
เลือกตั้ง 

10,000 อบต.สาวแห ส านักปลดั           

  

3 อุดหนนุโครงการสนับสนนุ
การบริหารจัดการศนูย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
อ าเภอหนองฮ ี

เพื่อจ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายตาม
โครงการสนับสนนุการบริหาร
จัดการศนูย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
อ าเภอหนองฮ ี

25,000 อบต.สาวแห ส านักปลดั           

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   แบบ ผด.02 
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7.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป (พฒันาการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน)  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกดิข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 ค้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่
สิ่งพิมพ ์

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่สิ่งพิมพ์จัดท าวารสาร
องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห,
ค่าจา้งเหมาจัดท าปา้ย
ประชาสัมพันธ์ ปา้ยรณรงค์ตาม
นโยบายรัฐบาล 
(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) 

30,000 ต.สาวแห ส านักปลดั           

  

2 ค้างเหมาเชา่พืน้ท่ีเว็บไซต์บน
อินเตอร์เนต็ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเช่าพื้นที่
เว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ต (ราคาราย
ปี) ไม่จ ากัดพื้นที่ 
(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) 

6,000 ต.สาวแห ส านักปลดั           

  

3 ค่าจดัท าพระราชบัญญัติ
ประกันภัย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท า
พระราชบัญญัติประกันภัย (บุคคล
ที่ 2,3) ภาคบังคับภาคสมคัรใจ
ส าหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์
ของ อบต.สาวแห 

30,000 ต.สาวแห ส านักปลดั           
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 7.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรบัปรุงและพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากร)  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกดิข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
ระเบียบกฎหมาย อปท. 
กิจการสภาและทัศนศึกษาดู
งาน 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าปา้ยโครงการ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร 
อาหารวา่งและเครื่องด่ืม ฯลฯ 
(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) 

40,000 ต.สาวแห ส านักปลดั           

  

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงาน อบต. และ 
ทัศนศึกษาดูงาน 
 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย เช่น คา่ป้าย
โครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหาร อาหารวา่งและเครื่องด่ืม 
ค่าเช่าเหมารถฯลฯ 
(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) 

200,000 ต.สาวแห ส านักปลดั           

  

3 โครงการส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมพนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย เช่น คา่ป้าย
โครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหาร อาหารวา่งและเครื่องด่ืม 
ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) 

20,000 ต.สาวแห ส านักปลดั           

  

4 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
ระเบียบกฎหมาย อปท. 
พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าปา้ย โครงการ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์ในกรฝึกอบรม อาหารวา่ง
และเครื่องด่ืม ฯลฯ 
(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) 

10,000 ต.สาวแห ส านักปลดั           

  

5 ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน
ต่างๆ (งานบริหารงานท่ัวไป) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานส่วน
ต าบล คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
พนักงานจ้างและสมาชิกสภา อบต. 

100,000 อบต.สาวแห ส านักปลดั           

  

6 ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน
ต่างๆ (งานบริหารงานคลัง) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง อบต. 

40,000 อบต.สาวแห กองคลัง           
  

7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่
พัก ค่าพาหนะในการเดินททางไป
ราชการส าหรับพนักงานสว่นต าบล 
พนักงานจ้าง 

30,000 อบต.สาวแห กองคลัง           

  

 
 
 

   แบบ ผด.02 
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 7.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป (เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองคก์ร)  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกดิข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการบริหารดา้น
สาธารณูปโภค 

- ค่าไฟฟ้า 
(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) 200,000 อบต.สาวแห กองคลัง           

  

- ค่าน้ าประปา คา่น้ าบาดาล 
(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) 20,000 ต.สาวแห ส านักปลดั           

  

- ค่าไปรษณีย์ อากร 
(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) 8,000 ต.สาวแห ส านักปลดั           

  

- ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 
(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) 

70,000 ต.สาวแห ส านักปลดั           
  

2 ค่าจ้างเหมาบริการดแูลรักษา
ต้นไม้ สวนไม้ประดับ 
สวนหย่อม หรือสนามหญ้า 
และท าความสะอาดบริเวณ 
อบต.สาวแห และ ศพด.บ้าน
สาวแห 

เพ่ือจ่ายเป็นค้าจ้างเหมาบริการ
ดูแลรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ 
สวนหย่อม หรือสนามหญ้า และท า
ความสะอาดบริเวณ อบต.สาวแห 
และ ศพด.บา้นสาวแห 

84,000 อบต.สาวแห ส านักปลดั           

  

3 ค่าจ้างเหมาบริการท าความ
สะอาดท่ีท าการ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการท า
ความสะอาดที่ท าการ อบต.สาวแห 84,000 อบต.สาวแห ส านักปลดั           

  

4 ค่าจ้างเหมาบริการท าความ
สะอาดอาคารศนูย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านสาวแห 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการท า
ความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านสาวแห 

84,000 อบต.สาวแห ส านักปลดั           
  

6 ค่าจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัยศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านสาวแห 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
รักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านสาวแห 

84,000 อบต.สาวแห ส านักปลดั           
  

7 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 

เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเก่ียวกับการ
รับรองและพิธีการ 30,000 อบต.สาวแห ส านักปลดั           

  

8 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่
พัก ค่าพาหนะในการเดินทางไป
ราชการ 

50,000 อบต.สาวแห ส านักปลดั           
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกดิข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 

พ.ศ. 25623 พ.ศ. 2564 

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 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเปน็คา่บ ารุง หรือ
ซ่อมแซมทรพัย์สนิเพื่อให้
สามารถใช้งานไดต้ามปกต ิ

50,000 อบต.สาวแห ส านักปลดั           
  

10 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมเพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 

30,000 อบต.สาวแห กองคลัง           
  

   
 
 
 

7.6 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรบัปรุงและพฒันาเครือ่งมือเครื่องใช้และสถานทีป่ฏิบตัิงาน)  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกดิข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรพัย์สนิ  

เพื่อจ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายในการ
ด าเนินโครงการ เช่น ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณฯ์ลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)้ 

20,000 ต.สาวแห ส านักปลดั           

  

2 โครงการออกบริการจดัเก็บ
ภาษีและใหค้ าปรึกษา
แนะน า การช าระภาษี
ค่าธรรมเนียมต่างๆนอก
สถานท่ี 

เพื่อจ่ายเปน็คา่ใชจ้่าย เช่น ค่า
ป้ายโครงการ ค่าจัดสถานท่ีฯลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)้ 5,000 ต.สาวแห ส านักปลดั           
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7.6 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรบัปรุงและพฒันาเครือ่งมือเครื่องใช้และสถานทีป่ฏิบตัิงาน)  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกดิข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการจัดหาครุภณัฑ์
ส านักงานและครุภณัฑ์อ่ืนๆ
ของ อบต. 

ค่าจดัซื้อถังน้ าแบบพลาสติก 
จ านวน 14 ถังๆละ 5,900 
บาท 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป) 

82,600 อบต.สาวแห ส านักปลดั           

  

2 โครงการจัดหาครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจ่ายเปน็คา่จดัซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรส์ าหรับส านักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน่้อยกว่า 
19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป) 

17,000 อบต.สาวแห ส านักปลดั           

  

3 ค่าจ้างเหมาบรรจุน้ ายาเคมี
ถังดับเพลิง พร้อมเปลี่ยน
อุปกรณ ์

เพื่อจ่ายเปน็คา่จ้างเหมาบรรจุ
น้ ายาเคมถีังดับเพลิง พร้อม
เปลี่ยนอุปกรณ ์

26,400 อบต.สาวแห ส านักปลดั           
  

4 ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการต่างๆ 

เพื่อจ่ายเปน็คา่จ้างเหมาแรงงาน
บริการต่างๆ เชน่ จ้างสูบสิ่ง
ปฏิกูล ก าจดัปลวด มด ฯลฯ 

15,000 อบต.สาวแห ส านักปลดั           
  

5 วัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเปน็คา่วัสดสุ านักงาน 
139,228 อบต.สาวแห ส านักปลดั           

  

6 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเปน็คา่จดัซื้อไมโครโฟน
แบบไร้สาย จ านวน 1 ชดุ ขาตั้ง
ไมโครโฟนแบบยาว จ าวน 2 ตัว 
ขาตั้งไมโครโฟนแบบสัน้ จ านวน 
2 ตัว 

10,000 อบต.สาวแห ส านักปลดั           

  

7 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเปน็คา่จดัซื้อวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง เชน่ ยาง
รถยนต์อะไหล่ การบ ารุงรักษา
ฯลฯ 

30,000 อบต.สาวแห ส านักปลดั           

  

8 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ เพื่อจ่ายเปน็คา่วัสดเุชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

200,000 อบต.สาวแห ส านักปลดั           
  

  
 

   แบบ ผด.02 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกดิข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 วัสดุคอมพิวเตอร ์ เพื่อจ่ายเปน็คา่วัสดคุอมพิวเตอร์ 
เช่น แผ่นบันทึก หมึกพิมพ ์จาน
บันทึกข้อความ อุปกรณ์เพิ่มเติม
อ่ืนๆ 

30,000 อบต.สาวแห ส านักปลดั           

  

10 วัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเปน็คา่จดัซื้อวัสดุ
ส านักงาน 

69,950 อบต.สาวแห กอคลัง           
  

11 วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเปน็คา่จดัซื้อสิ่งของ
เครื่องใชต้่างๆ 30,000 อบต.สาวแห กอคลัง           

  

12 วัสดุคอมพิวเตอร ์ เพื่อจ่ายเปน็คา่จดัซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร ์

10,000 อบต.สาวแห กอคลัง           
  

 

7.7 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน (ปรบัปรงุและพัฒนาเครือ่งมือเครื่องใช้และสถานทีป่ฏิบตัิงาน)  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกดิข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 วัสดุวิทยาศาสตรห์รือ
การแพทย์ 

เพื่อจ่ายเปน็คา่จดัซื้อวัสดุทางการ
แพทย์ เพื่อให้บริการการแพทย์
ฉุกเฉิน 

10,000 อบต.สาวแห กอคลัง           
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   แบบ ผด.02 
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7.8 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน (เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองคก์ร)  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกดิข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการปกป้องสถาบัน
ของชาต ิ 

เพื่อจ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายในการ
ด าเนินโครงการ เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าจัดสถานท่ี ฯลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)้ 

10,000 ต.สาวแห ส านักปลดั           

  

2 โครงการเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพ อปพร.และ
ทัศนศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี 

เพื่อจ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายในการ
ด าเนินโครงการเพิ่มพนู
ประสิทธิภาพ อปพร.และทัศน
ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

150,000 ต.สาวแห ส านักปลดั           

  

 

  
7.9 แผนงานการศึกษา (ปรบัปรุงและพัฒนาเครือ่งมือเครื่องใชแ้ละสถานทีป่ฏบิัติงาน)  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกดิข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลกั 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการจัดหาครุภณัฑ์
ส านักงานและครุภณัฑ์อ่ืนๆ
ของ อบต. 

ค่าจดัซื้อถังน้ าแบบพลาสติก 
ขนาด 2,000 ลติร จ านวน 1 
ถังๆละ 5,900 บาท 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป) 

5,900 ต.สาวแห ส านักปลดั           

  

ค่าจดัซื้อเคาน์เตอร์ครัวส าเร็จรูป 
ขนาดกว้าง 120 ซม. ลึก 55 
ซม. สูง 180 ซม. จ านวน 3 
ชุดๆละ 5,500 บาท 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป) 

16,500 ต.สาวแห ส านักปลดั           

  

2 วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเปน็คา่จดัซื้อสิ่งของ
เครื่องใชต้่างๆ เช่น แปรง ไม้
กวาด สบู ่แก้ว จานรอง ฯลฯ 

30,000 ต.สาวแห ส านักปลดั           
  

  
 

  

   แบบ ผด.02 
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7.10 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชาชนในการพฒันาทอ้งถิ่น)  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกดิข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการรณรงค์ต้านภัย

ทุจรติ 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าปา้ยโครงการ 
ค่าอาหาร คา่อาหารวา่ง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ 
(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) 

10,000 ต.สาวแห ส านักปลัด           

  

 

7.11 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (เสรมิสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองคก์ร)  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม   
 ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมา
ณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการจัดท าแผนชุมชน
และแผนพฒันาท้องถิน่ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าปา้ยโครงการ 
ค่าอาหาร คา่อาหารวา่ง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ 
(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) 

20,000 ต.สาวแห ส านักปลัด           

  

2 โครงการส่งเสริมจติส านึก
พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าปา้ยโครงการ 
ค่าอาหาร คา่อาหารวา่ง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ 
(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) 

20,000 ต.สาวแห ส านักปลัด           

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   แบบ ผด.02 
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7.12 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (ปรบัปรุงและพฒันาเครื่องมอืเครือ่งใช้และสถานที่ปฏบิตัิงาน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม   
 ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการจัดหาครุภณัฑ์

ส านักงานและครุภณัฑ์อ่ืนๆ
ของ อบต. 

เพื่อจ่ายเปน็คา่จดัซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรส์ าหรับส านักงาน 
(จอเสดภาพขนาดไมน่้อยกว่า 
19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป) 

17,000 อบต.สาวแห กองสวัสดิการ
สังคม 

          

  

2 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเปน็คา่บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรพัย์สนิ ครุภณัฑ์
ต่างๆ ค่าบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิ 
เป็นตน้ 

10,000 อบต.สาวแห กองสวัสดิการ
สังคม 

          

  

3 วัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเปน็คา่จดัซื้อวัสดุ
ส านักงาน, เก้าอ้ีท างานเบาะ
นวม, โต๊ะท างาน, ตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร 

56,100 อบต.สาวแห กองสวัสดิการ
สังคม 

          

  

4 วัสดุคอมพิวเตอร ์ เพื่อจ่ายเปน็คา่จดัซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร,์ เครื่องส ารอง
ไฟฟา้ 

12,500 อบต.สาวแห กองสวัสดิการ
สังคม 

          
  

 

7.13 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (ปรบัปรุงและพฒันาความรู้ความสามารถของบคุลากร) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม   
 ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 ค่าธรรมเนียมและ

ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานส่วน
ต าบล สังกัดกองสวัสดิการสังคม 

40,000 ต.สาวแห กองสวัสดิการ
สังคม 

          
  

2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 
ราชการ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่
พัก ค่าพาหนะในการเดินทางไป
ราชการส าหรับพนักงานสว่นต าบล 
พนักงานจ้าง 

30,000 ต.สาวแห กองสวัสดิการ
สังคม 

          

  

 

   แบบ ผด.02 
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7.14 แผนงานเคหะและชุมชน (ปรบัปรุงและพฒันาความรู้ความสามารถของบคุลากร) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม   
 ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน

ต่างๆ 
เพื่อจ่ายเปน็ลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรมสัมมนาของพนักงาน
ส่วนต าบล สังกดักองช่าง 

30,000 ต.สาวแห กองช่าง           
  

2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

เพื่อจ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายในการ
เดินทางไปราชการ เชน่ ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าเช่าท่ีพัก ค่าพาหนะ 
ในการเดินทางไปราชการ
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง 

20,000 ต.สาวแห กองช่าง           

  

 
7.15 แผนงานเคหะและชุมชน (เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม   
 ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 ค่าจ้างรับรองแบบแปลน เพื่อจ่ายเปน็คา่จ้างรับรองแบบ

แปลนงานก่อสร้างในด้าน
วิศวกรรมที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติ
บุคคล หรือบุคคลภายนอก 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสาว
แห 

20,000 อบต.สาวแห กองช่าง           

  

2 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเปน็คา่บ ารุง หรือ
ซ่อมแซมทรพัย์สนิ เพื่อให้
สามารถใช้งานไดต้ามปกต ิ

10,000 อบต.สาวแห กองช่าง           
  

3 วัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเปน็คา่วัสดสุ านักงาน, 
เก้าอ้ีท างานเบาะนวม 

49,300 อบต.สาวแห กองช่าง           
  

4 วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเปน็คา่จดัซื้อวัสดุ
ก่อสร้าง, เทปวัดระยะ 

53,500 อบต.สาวแห กองช่าง           
  

 

   แบบ ผด.02 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม   
 ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเปน็คา่จดัซื้อวัสดุ

ยานพาหนะและขนส่ง เชน่ ยาง
รถจักรยานยนต์ อะไหล่ การ
บ ารุงรักษา ฯลฯ 

5,000 อบต.สาวแห กองช่าง           

  

6 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ เพื่อจ่ายเปน็คา่จดัซื้อน้ ามัน
เชื้อเพลิงรถจักยานยนต์ของ
กองช่าง 

10,000 อบต.สาวแห กองช่าง           
  

7 วัสดุคอมพิวเตอร ์ เพื่อจดัซื้อเครื่องส ารองไฟ, 
เครื่องพิมพแ์บบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ ์

6,800 อบต.สาวแห กองช่าง           
  

 
7.16 แผนงานเคหะและชุมชน (ปรบัปรุงและพฒันาเครื่องมอืเครือ่งใช้และสถานที่ปฏบิตัิงาน) 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม   
 ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเปน็คา่จดัซื้อฟิวส ์เข็ม

ขัดรดัสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า 
หลอดไฟฟ้า ฯลฯ 

70,000 อบต.สาวแห กองช่าง           
  

2 วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเปน็คา่จดัซื้อวัสดุ
ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง อา 
ปูนซีเมนต ์ท่อพีวีซี กาวยา
ท่อพีวีซี ฯลฯ  

20,000 อบต.สาวแห กองช่าง           
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7.17 แผนงานการเกษตร (ปรับปรงุและพฒันาเครือ่งมือเครือ่งใช้และสถานที่ปฏิบตัิงาน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม   
 ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเปน็คา่จดัซื้อวัสดุ

ทางการเกษตรท่ีจ าเป็นต้องใช้
ในการปฏิบัติงานของเกษตร 

 
10,000 ต.สาวแห ส านักปลดั           

  

 
7.18 แผนงานงบกลาง (เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม   
 ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 เงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม 
เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบค่าเบี้ย
ประกันสังคมของพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
สาวแห 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป) 

159,419 อบต.สาวแห ส านักปลัด           

  

2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบกองทุน
เงินทดแทน 

10,000 อบต.สาวแห ส านักปลัด           
  

3 เงินสมทบกองทุนบ าเน็จ
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบ าเนจ็
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ 
(กบท.) 

149,950 อบต.สาวแห กองคลัง           
  

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