
   
 

  

 
 

 
แผนการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

  
 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลสาวแห 
อ าเภอหนองฮี  จังหวัดร้อยเอ็ด 

งานนโยบายและแผน 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห 



 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห 
เรื่อง   แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖5 

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

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแหได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖5 โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลได้รวบรวมโครงการและ
กิจกรรมจัดท าเป็นร่างแผนการด าเนินงานฯ เสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาร่าง
แผนการด าเนินงานฯ และผู้บริหารให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 

  ดังนั้น  เพ่ีอให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๖ (๒) จึงขอประกาศใช้
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  29  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖4 
 
 
 
       (นายชนะชาญ ศรีปัญญา) 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห 
   
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่    1 
 

      บทน า 
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                                      บทน า 
 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และแผนการด าเนินงาน เพ่ือเป็นการก าหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผน
ทุกแผน และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วาง
ไว้แล้ว และให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 5 ข้อ 26 ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล
จัดท าแผนการด าเนินงาน             
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาจึงได้จัดท าแผนการด าเนินงานโดยรวบรวม
แผนงาน / โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห เพ่ือจัดท าแผนการด าเนินงานเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา แล้วเสนอขอความเห็นชอบจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห
ต่อไป 
  

วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน  
  แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน /โครงการพัฒนา และ         
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เพ่ือที่จะให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสาน
และบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน /โครงการ/กิจกรรมใน
แผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกยิ่งข้ึน 
 
 

  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสาวแห เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการด าเนินการจริงในพ้ืนที่ทั้งโครงการ/
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลเอง และหน่วยงานอ่ืน 
  ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา     
องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห จัดท าร่างแผนการด าเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และแผนงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ความเห็นชอบ 
  ขั้นตอนที่ 4 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงาน แล้วให้ประกาศเป็น
แผนการด าเนินงาน การประกาศแผนการด าเนินงาน ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าประกาศเรื่อง แผนการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่
ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน 
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  จากข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ     
      จัดท าแผนพัฒนา 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
  จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
  จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

 

 
 
 
 
 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

ผู้บริหารท้องถ่ินให้ความเห็นชอบ
ชอบ 

ประกาศใช้ 

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่    2 
 

บัญชีโครงการ / กจิกรรม 
 - บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01) 
 - บัญชีโครงการแผนด าเนินงาน (ผด.02) 
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห อ าเภอหนองฮี  จังหวัดร้อยเอ็ด 

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ                

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทัง้หมด 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า รวมถึงท่อระบายน้ า/รางระบายน้ า) 
   1.1.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 22.00 322,400 18.95 กองช่าง 
   1.1.2 โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม รางระบายน้ า/ท่อระบายน้ า คสล. 7 78.00 1,378,300 81.05 กองช่าง 

รวม 9 100.00 1,700,700 100.00  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

2.1 แผนงานการเกษตร (การพัฒนาสนบัสนุนส่งเสริมอาชีพและผลติภัณฑ์ชุมชน ) 2 66.67 30,000 54.54 ส านักปลัด 

2.2 แผนงานการเกษตร (ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ พัฒนาคุณภาพดิน และการผลิตข้าว
หอมมะลิชั้นดี) 

1 33.33 25,000 45.46 ส านักปลัด 

รวม 3 100.00 55,000 100.00  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3.1 แผนงานสาธารณสุข (สง่เสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน) 4 22.22 182,400 2.20 ส านักปลัด 
3.2 แผนงานสาธารณสุข (การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ) 4 22.22 155,800 1.87 ส านักปลัด 

3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและพฒันาคุณภาพชวีิตเด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สงูอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส) 

4 22.22 80,000 0.96 ส านักปลัด 

3.4 แผนงานเคหะและชุมชน (ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและพฒันาคุณภาพชวีิตเด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สงูอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส) 

1 5.56 10,000 0.12 กองช่าง 

3.5 แผนงานงบกลาง (ส่งเสรมิสวัสดิการสงัคมและพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส) 

5 27.78 7,889,500 94.85 กองสวัสดิการสังคม 

รวม 18 100.00 8,317,700 100.00  

 

 

   แบบ ผด.01 
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ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ                

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทัง้หมด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายา 
เสพติด) 

3 50.00 80,000 22.89 ส านักปลัด 

4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (การรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยของชุมชน) 

1 16.67 20,000 5.72 ส านักปลัด 

4.3 แผนงานงบกลาง (การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของชุมชน) 2 33.33 249,416 71.39 ส านักปลัด 
รวม 6 100.00 349,416 100.00  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (การส่งเสริมสืบสานจารีตประเพณี ศาสนา วฒันธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น) 

7 29.16 65,000 2.82 ส านักปลัด 

5.2 แผนงานการศึกษา (การสง่เสริมการศึกษาก่อนวัยเรียน การศึกษาภาคบงัคับและ
การศึกษานอกโรงเรียน การพัฒนาสู่อาเซียน) 

10 41.67 1,924,620 83.51 ส านักปลัด 

5.3 แผนงานการศึกษา (การสง่เสริมการกีฬาและนันทนาการ) 1 4.17 15,000 0.66 ส านักปลัด 
5.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (การส่งเสริมสืบสานจารีตประเพณี 
ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น) 

5 20.83 250,000 10.84 ส านักปลัด 

5.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (การส่งเสริมการกีฬาและ
นันทนาการ) 

1 4.17 50,000 2.17 ส านักปลัด 

รวม 24 100.00 2,304,620 100.00  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.1 แผนงานสาธารณสุข (การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล) 2 40.00 40,000 40.00 ส านักปลัด 
6.2 แผนงานเคหะและชุมชน (การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  1 20.00 28,400 29.40 กองช่าง 
6.3 แผนงานการเกษตร (การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 2 40.00 30,000 30.60 ส านักปลัด 

รวม 5 100.00 98,400 100.00  
 
 

 
 
 

    แบบ ผด.01 
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ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ                

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ด ี
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา
ท้องถิ่น)  

3 4.00 236,000 6.80 ส านักปลัด 

7.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น) 

1 1.33 10,000 0.29 ส านักปลัด 

7.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป (พัฒนาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน) 4 5.33 77,000 2.21 ส านักปลัด 
7.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรับปรุงและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร) 9 12 430,000 12.40 ส านักปลัด,กองคลัง 
7.5 แผนงานสังคมสงเคราะห ์(ปรับปรุงและพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากร) 2 2.66 50,000 1.44 กองสวัสดิการสังคม 
7.6 แผนงานเคหะและชุมชน (ปรับปรุงและพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากร) 6 8 120,000 3.46 กองช่าง 
7.7 แผนงานบริหารงานทั่วไป (เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร) 7 9.33 591,000 17.02 ส านักปลัด,กองคลัง 
7.8 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (เสริมสร้างธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการ
องค์กร) 

6 8 584,000 16.82 ส านักปลัด 

7.9 แผนงานการศึกษา (เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร) 2 2.66 25,000 0.72 ส านักปลัด 
7.10 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการองค์กร) 

2 2.66 40,000 1.16 ส านักปลัด 

7.11 แผนงานเคหะและชุมชน (เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร) 3 4.00 70,000 
 

2.01 ส านักปลัด 

7.12 แผนงานงบกลาง  (เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร) 3 4.00 459,124 13.22 ส านักปลัด,กองคลัง 
7.13 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรับปรุงและพฒันาเครื่องมือเคร่ืองใช้และสถานที่
ปฏิบัติงาน) 

11 14.69 431,400 12.42 ส านักปลัด,กองคลัง 

7.14 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ปรับปรุงและพฒันาเครื่องมือเคร่ืองใช้และ
สถานทีป่ฏิบัตงิาน) 

4 5.33 85,500 2.46 ส านักปลัด 

7.15 แผนงานการศึกษา (ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเคร่ืองใช้และสถานทีป่ฏิบัตงิาน) 4 5.33 74,660 2.16 ส านักปลัด 
7.16 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (ปรับปรุงและพฒันาเครื่องมือเคร่ืองใช้และสถานที่
ปฏิบัติงาน) 

5 6.69 74,200 2.13 กองสวัสดิการสังคม 

   แบบ ผด.01 
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ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ                

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทัง้หมด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

7.17 แผนงานเคหะและชุมชน (ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเคร่ืองใช้และสถานที่
ปฏิบัติงาน) 

2 2.66 103,800 2.99 กองช่าง 

7.18 แผนงานการเกษตร (ปรบัปรุงและพัฒนาเครื่องมือเคร่ืองใช้และสถานทีป่ฏิบัตงิาน) 1 1.33 10,000 0.29 ส านักปลัด 

รวม 75 100.00 3,471,684 100.00  
รวมทั้งสิ้น 139 100.00 16,277,520 100.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   แบบ ผด.01 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห อ าเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาถนน สะพานทางเดินเท้า รวมถึงท่อระบายน้ า/รางระบายน้ า)       

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม    
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

1.1.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
1 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 
6 สายข้างบ้านนาย
อภิชาติ ศรีนฤมล ถึงดอน
ชาด  

ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ
กว้าง 4 เมตร ยาว 84 เมตร หนา 
0.15 เมตร  ไหล่ทางกว้างข้างละ 
0.25 เมตร ตามแบบแปลน อบต.
สาวแหก าหนด (ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป) 
 

200,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง 

            

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 
7 สายข้างโรงเรียนสาว
แหถงึดอนชาด เริ่มจาก
สวนนางสุภาพ เล็บขาว 
ถึงสวนนางอัมพร เทียมค า 

ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาด
ความกว้าง 4 เมตร ยาว 
50.50 เมตร หนา 0.15 
เมตร  ไหล่ทางกว้างข้างละ 
0.25 เมตร ตามแบบแปลน 
อบต.สาวแหก าหนด (ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

122,400 หมู่ที่ 7 กองช่าง 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   แบบ ผด.02 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม    
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

1.1.2 โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม รางระบายน้ า/ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
1 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ า คสล. พร้อมฝา
ตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 2 
สายจากบ้านนางวันสี 
เล็บขาว-ถนนไปบ้านดู
กอึ่ง 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
ขนาดภายในกว้าง 0.25 เมตร   
ความลึกเฉลี่ย ต้ังแต่ 0.30-
0.35  เมตร ตามความลาด
เอียงของพื้นที่ ระยะทางยาว 
65 เมตร ตามแบบแปลน อบต.
สาวแหก าหนด (ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป) 

200,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง 

            

2 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. พร้อมฝา
ตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 1 
สายข้างบ้านนางสุด ล้ า
เหลือ-บ้านนางล าไย 
ประดู่ เริ่มจากที่สวนนาง
วงเดือน ศรแีกว้ ถึงบ้าน
นางล าไย ประดู่ 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
ขนาดภายในกว้าง 0.25 เมตร   
ความลึกเฉลี่ย ต้ังแต่ 0.35
เมตร ตามความลาดเอียงของ
พื้นที่ ระยะทางยาว 63.50 
เมตร ตามแบบแปลน อบต.สาว
แหก าหนด (ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป) 

200,000 หมู่ที่ 1 กองช่าง 

            

3 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. พร้อมฝา
ตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 3 
สายจากมุมวัดด้านทิศ
ตะวันตก-มุมวัดด้านทิศ
ตะวันออก จุดเริ่มต้นจาก
ก าแพง วัดด้านทศิ
ตะวันตกถึงมุมก าแพงวัด
ด้านทิศตะวันออก  

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
ขนาดภายในกว้าง 0.25 เมตร   
ความลึกเฉลี่ย ต้ังแต่ 0.30-
0.35 เมตร ตามความลาดเอียง
ของพื้นที่ ระยะทางยาว 65.50 
เมตร ตามแบบแปลน อบต.สาว
แหก าหนด (ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป) 

200,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง 

            

 

   แบบ ผด.02 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม    
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. พร้อมฝา
ตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 5 
สายจากบ้าน อ.วัชรา
กรณ์ถงึศาลาประชาคม 
หมูที่ 5เริ่มต้นจากหน้า
บ้านนางสวัสด์ิ อุดมา ถึง
สวนนายชญานนท์ เสาร์
โมก 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
ขนาดภายในกว้าง 0.25 เมตร   
ความลึกเฉลี่ย ต้ังแต่ 0.35 
เมตร ตามความลาดเอียงของ
พื้นที่ ระยะทางยาว 65  เมตร 
ตามแบบแปลน อบต.สาวแห
ก าหนด (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป) 

200,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง 

            

5 โครงการก่อสร้างคลองส่ง
น้ าผิวดาดคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4 จากที่นา
นางสายยนต์ ถึง ที่นา
นายม่ัน บุญเต็ม 

ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาด
ความยาว 300 เมตร ตามแบบ
แปลน อบต.สาวแหก าหนด (ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป) 

247,800 หมูที่ 4 กองช่าง 

            

6 โครงการก่อสร้างก าแพง
ดินศูนย์พัฒนาเด็กเลก็
สาวแห เพื่อป้องกันกา
รสไลท ์

ก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
ก าแพงดิน ยาว 47.40 เมตร 
สูงจากระดับผิวดินด้านนอก
ตามแบบแปลน อบต.สาวแห
ก าหนด (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป) 

252,900 
ศพด.บ้านสาว

แห 
กองช่าง 

            

7 โครงการก่อสร้างบันได 
คสล. ลงหนองราม 
จ านวน 2 ข้าง  

เพื่อจ่ายตามโครงการก่อสรา้งบันได 
คสล. ลงหนองราม จ านวน 2 ขา้ง 
ขนาดกวา้ง 1.20 เมตร ยาว 6 เมตร 
ตามแบบแปลน อบต.สาวแห ก าหนด 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

77,600 ต.สาวแห กองช่าง 

            

 

 

   แบบ ผด.02 
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2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

2.1 แผนงานการเกษตร (การพัฒนาสนับสนุนส่งเสริมอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน)  
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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
พืชสมุนไพรในสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น  
ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบ 
แทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มฯลฯ  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

10,000 อบต.สาวแห ส านักปลัด 

   

         

2 โครงการส่งเสริมการ
สร้างรายได้ให้เกษตรกร
ช่วงฤดแูล้ง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ 
ค่าตอบแทนวิทยากร (ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้) 

20,000 อบต.สาวแห ส านักปลัด 

   

         

 

2.2 แผนงานการเกษตร (ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ พัฒนาคุณภาพดิน และการผลิตข้าวหอมมะลิชั้นดี)  
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น  
ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบ 
แทนวิทยากร ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์ในการฝึกอบรมฯลฯ  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

25,000 อบต.สาวแห ส านักปลัด 

   

         

 

 
 
 
 

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

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการสุขภาพดีขับขี่
จักรยาน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

10,000 ต.สาวแห ส านักปลัด          

  

 

2 ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาฉีดพ่นยุง
ป้องกันไข้เลือดออก ม.1-ม.7 12,400 ต.สาวแห ส านักปลัด          

  
 

3 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่นที่ ใช้กับเครื่องพ่น
หมอกควันก าจัดยุงลาย 

20,000 ต.สาวแห ส านักปลัด          
  

 

4 อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ ด้าน
สาธารณสุขต าบลสาวแห 

อุ ดหนุ น งบประมาณ ในกา ร
ด าเนินงานโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขให้กับทุกหมู่บ้าน
ในต าบลสาวแห หมู่ที่ 1-7  
(หมายเหตุ : จ านวน 7 หมู่บ้าน 
ๆละ 20,000 บาท   
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

140,000 ต.สาวแห ส านักปลัด          

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

   แบบ ผด.02 
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3.2 แผนงานสาธารณสุข (การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ)  
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการป้องกันและควบคุม
โรคระบาดในสัตว ์

เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุมและ
ระงับการระบาดของโรคระบาด
ในสัตว์ที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ีต าบล
สาวแห 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

20,000 ต.สาวแห ส านักปลัด           

  

2 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวน 
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข 
บ้าตามพระปณิธานศาสตรา 
จารย์ พลเอกหญิง พลเรือ
เอกหญิง พลอากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ 

ส ารวจข้อมลูพื้นฐานและขึ้น
ทะเบียนจ านวนสุนัขและแมว 
หมู่ที่ 1-7 ต าบลสาวแห 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

5,000 ต.สาวแห ส านักปลัด           

  

3 โครงการเพื่อขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตรา 
จารย์ พลเอกหญิง พลเรือ
เอกหญิง พลอากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ 

ด าเนินการจัดซื้อวัคซีนป้องกัน
และควบคมุโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
จ านวนประชากรสุนัขและแมว
ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ 
หมู่ที่ 1-7  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

30,000 ต.สาวแห ส านักปลัด           

  

4 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ซื้อ
ในการจัดซื้อทรายก าจัดลูกน้ า
ยุงลายและซื้อน้ ายาพ่นหมอก
ควันก าจัดยุงลาย 

100,800 ต.สาวแห ส านักปลัด           

  

 
 

   แบบ ผด.02 
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3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห ์(ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส)  
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกิดขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพในการประกอบ
อาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ คน
พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพใน
การประกอบอาชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุ 
คนพิการและผู้ด้อยโอกาส (ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้) 

20,000 ต.สาวแห 
กองสวัสดิการ

สังคม 
          

  

2 โครงการพัฒนาสตร ีและ
ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของครอบครัว 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวันฯลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 

20,000 ต.สาวแห 
กองสวัสดิการ

สังคม 
          

  

3 โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น
สมุนไพรคู่บ้านต้านโรค 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวันฯลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 

20,000 ต.สาวแห 
กองสวัสดิการ

สังคม 
           

  

4 โครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่
ท้องก่อนวัย ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวันฯลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

20,000 ต.สาวแห 
กองสวัสดิการ

สังคม 
          

  

 
 

 
 
 
 
 

   แบบ ผด.02 
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3.4 แผนงานเคหะและชุมชน (ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส)    
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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
ท้องถิ่นประชารัฐรว่มใจ 

เพื่อเปน็ค่าแรงงานประชาชน
ด าเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซม 
ปรับปรุงบ้านฯลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

10,000 ต.สาวแห กองช่าง           

  

 
 

3.5 แผนงานงบกลาง (ส่งเสรมิสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส)  
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยสงเคราะห์
ผู้สูงอายุในต าบลสาวแห 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

5,194,800 ต.สาวแห 
กองสวัสดิการ

สังคม 
          

  

2 โครงการให้การสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้พิการ 

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยสงเคราะห์   
ผู้พิการในต าบลสาวแห 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

2,414,700 ต.สาวแห 
กองสวัสดิการ

สังคม 
          

  

3 โครงการให้การสงเคราะห์
เบี้ยผู้ติดเชื้อเอดส์ 

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยสงเคราะห์   
ผู้ติดเอดส์ในต าบลสาวแห 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

30,000 ต.สาวแห 
กองสวัสดิการ

สังคม 
          

  

4 เงินสมทบกองทนุสวสัดิการ
ชุมชนต าบลสาวแห 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทนุ
สวัสดิการชุมชนต าบลสาวแห 

100,000 ต.สาวแห ส านักปลัด           
  

5 เงินสมทบกองทนุ
หลักประกันสุขภาพ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทนุ
หลักประกันสุขภาพ 

150,000 ต.สาวแห 
กองสวัสดิการ

สังคม 
          

  

 

 
 

   แบบ ผด.02 
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4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด)  
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการแขง่ขนักีฬา อบต.
สาวแหสัมพันธ์ต้านยาเสพติด  

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 
การ เช่น ค่าป้ายโครงการ  
ค่าอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

50,000 ต.สาวแห ส านักปลัด           

  

2 โครงการเยาวชนรุ่นใหม ่
ร่วมใจต้านยาเสพติด 

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

20,000 ต.สาวแห ส านักปลัด           

  

3 เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกนัและปราบปรามยา
เสพติดอ าเภอหนองฮ ี

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดอ าเภอหนองฮ ี
 

10,000 ต.สาวแห ส านักปลัด           

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   แบบ ผด.02 
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 4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของชุมชน)  
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการป้องกันอุบัติเหตุทาง
ถนน 

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการป้องกันอุบัติเหตุทาง
ถนน เชน่ ค่าชุดฝึก ค่าป้าย
โครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

20,000 อบต.สาวแห ส านักปลัด           

  

 
  

 

 4.3 แผนงานงบกลาง (การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของชุมชน)  
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 ค่าใช้จ่ายในกรณีจ าเป็นอัน
เกี่ยวกบัสาธารณภัยฯ (เงิน
ส ารองจ่าย) 

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในกรณี
จ าเป็นอันเกี่ยวกบัสาธารณภัย 
หรือจ าเป็นเพื่อบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชนฯลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได,้เงิน
อุดหนุนทั่วไป) 

244,416 ต.สาวแห ส านักปลัด           

  

2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร 
ที่ประชาชนได้รับประโยชน์
โดยตรง 

5,000 ต.สาวแห ส านักปลัด           
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5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (การส่งเสริมสืบสานจารีตประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น)  
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

วันเฉลิมพระเกียรติพระบาท 
สมเด็จพระปรเมนทรรามา 
ธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณฯ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่า
วัสดุฯลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

20,000 ต.สาวแห ส านักปลัด           

  

2 โครงการจัดงานและกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชิน ี

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่า
วัสดุฯลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

10,000 ต.สาวแห ส านักปลัด           

  

3 โครงการจัดงานและกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชิน ี
นาถ พระบรมราชชนนีฯ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่า
วัสดุ ฯลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

10,000 
 

ต.สาวแห 
 

ส านักปลัด           

  

4 โครงการวันทอ้งถิ่นไทย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่า
วัสดุ ค่าจัดท าเอกสาร ค่าจัด
สถานท่ี ฯลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

10,000 ต.สาวแห ส านักปลัด           

  

5 อุดหนุนโครงการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิท
รมหาวชิราลงกรณฯ 

เพื่อเป็นเงินอุดหนุนให้กับท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอหนองฮี ตาม
โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

5,000 

ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอ 
หนองฮ ี

ส านักปลัด           
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 อุดหนุนโครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีฯ 

เพื่อเปน็เงินอุดหนุนให้กบัที่ท า
การปกครองอ าเภอหนองฮี 
ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป) 

5,000 

ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอ 
หนองฮ ี

ส านักปลัด           

 
 
 

 

7 อุดหนุนโครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี 

เพื่อเปน็เงินอุดหนุนให้กบัที่ท า
การปกครองอ าเภอหนองฮีตาม
โครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน ี
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป) 

5,000 

ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอ 
หนองฮ ี

ส านักปลัด           

  

 

 5.2 แผนงานการศึกษา  (การส่งเสริมการศึกษาก่อนวัยเรียน การศึกษาภาคบังคับ และการศึกษานอกโรงเรียน การพัฒนาสู่อาเซียน)  

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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. ค่าจ้างเหมาบริการท าความ
สะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านสาวแห 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
ท าความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านสาวแห 

84,000 
ศพด.บ้าน
สาวแห 

ส านักปลัด           
  

2 ค่าจ้างเหมาบริการรกัษา
ความปลอดภัยศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านสาวแห 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
รักษาความปลอดภัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาวแห 

84,000 
ศพด.บ้าน
สาวแห 

ส านักปลัด           
  

3 ค่าจัดการเรียนการสอน 
ศพด.บ้านสาวแห 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่ารายหัว) 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

117,300 
ศพด.บ้าน
สาวแห 

ส านักปลัด           
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกิดขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ 
ค่าอาหาร อาหารว่างและ 
เครื่องดื่มฯลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

50,000 ต.สาวแห ส านักปลัด           

  

5 โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพ ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ปกครอง และทศันศกึษาดู
งาน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

50,000 ต.สาวแห ส านักปลัด           

  

6 โครงการสนับสนนุค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
ประกอบอาหารกลางวันพร้อม
ค่าสิ่งของและค่าแรงงาน 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

1,010,205 
ศพด.บ้าน
สาวแห 

ส านักปลัด           

  

7 โครงการสนับสนนุค่าใช้จ่าย
ในการจัดการ 
ศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านสาวแห (อายุ 3-5 
ปี) 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

77,970 
ศพด.บ้าน
สาวแห 

ส านักปลัด           

  

8 วัสดุงานบ้านงานครวั เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือสิ่งของ
เครื่องใช้ต่างๆ  20,000 

ศพด.บ้าน
สาวแห 

ส านักปลัด           
  

9 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม 
(นม) 

- จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ศพด. 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 132,217.80 

ศพด.บ้าน
สาวแห 

ส านักปลัด           
  

10 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม 
(นม) 

- จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 
โรงเรียน 
(ร.ร.สาวแหวิทยา และ ร.ร.บ้าน
ดอนแดง) (ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป) 

298,927.20 
ร.ร.สาวแห
วิทยา,ร.ร.

บ้านดอนแดง 
ส านักปลัด           
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 5.3 แผนงานการศึกษา  (การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ)  

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการแขง่ขนักีฬาศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาวแห 

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ 
ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

15,000 ต.สาวแห ส านักปลัด           

  

 

 5.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (การส่งเสริมสืบสานจารีตประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น) 
  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี ราช
พิธี พิธีการต่างๆ เช่น วันปิยะ
มหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ฯลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

30,000 อบต.สาวแห ส านักปลัด           

  

2 โครงการจัดงานประเพณีบุญ
บั้งไฟ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ 
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ฯลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

120,000 ต.สาวแห ส านักปลัด           

  

3 อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอหนองฮีตามโครงการ
จัดงานประเพณีบญุผะเหวด
จังหวัดร้อยเอ็ด 

เพื่อเป็นเงินอุดหนุนอ าเภอหนองฮี
ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญ
ผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

10,000 

ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอ 
หนองฮ ี

ส านักปลัด           

  

 
 

   แบบ ผด.02 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 25645 

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 

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ 
ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป) 

40,000 ต.สาวแห ส านักปลัด           

  

5 โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย 

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ 
ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป) 

50,000 ต.สาวแห ส านักปลัด           

  

 

 5.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ)  

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการแขง่ขนักีฬา
หน่วยงานสัมพันธ์อ าเภอ
หนองฮ ี

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ 
ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

50,000 ต.สาวแห ส านักปลัด           

  

 
 
 
 
 

   แบบ ผด.02 
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6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.1 แผนงานสาธารณสุข (การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล)  
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ 
ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

20,000 ต.สาวแห ส านักปลัด           

  

2 โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้
การบริหารจัดการขยะ
ต าบลสาวแห 

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ 
ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ 
 

20,000 ต.สาวแห ส านักปลัด           

  

  

 6.2 แผนงานเคหะและชุมชน (การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 ค่ารังวัดตรวจสอบที่ดิน
สาธารณะประโยชน์ต าบล
สาวแห 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัด ค่า
ปักเขตและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการ 
ช้ีเขตที่สาธาณะประโยชน์ 
ภายในต าบลสาวแห 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

28,400 ต.สาวแห กองช่าง           

  

  
 
 
 

   แบบ ผด.02 
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 6.3 แผนงานการเกษตร (การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

การอนุรักษ์ดินและน้ า
หนองคา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุฯลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

10,000 ต.สาวแห ส านักปลัด           

  

2 โครงการรักน้ า รกัป่า รักษา
แผ่นดิน 

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุฯลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

20,000 ต.สาวแห ส านักปลัด           

  

 

7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
  7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น)  
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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
เคลื่อนทีบ่ริการประชาชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าจัด
สถานที่ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

10,000 ต.สาวแห ส านักปลัด           
  

2 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
เลือกตั้ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนิน
โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น 
ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นใน
การจัดการเลือกตั้ง 

200,000 อบต.สาวแห ส านักปลัด           
  

3 อุดหนุนโครงการสนับสนุนการ
บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ าเภอหนองฮี 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ
สนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการชว่ยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอหนองฮี 

26,000 อบต.สาวแห ส านักปลัด           

  

 

 

   แบบ ผด.02 
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 7.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น)  

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

ทุจริต 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

10,000 ต.สาวแห ส านักปลัด           

  

 
 7.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป (พัฒนาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน)  
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 ค่าจัดท าพระราชบัญญัติ
ประกันภัย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท า
พระราชบัญญัติประกันภัย (บุคคล
ท่ี 2,3) ภาคบังคับภาคสมัครใจ
ส าหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์
ของ อบต.สาวแห 

30,000 ต.สาวแห ส านักปลัด           

  

2 ค่าจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่สิ่งพิมพ ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ส่ิงพิมพ์จัดท าวารสารองค์การ
บริหารส่วนต าบลสาวแห,ค่าจ้างเหมา
จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์
ตามนโยบายรัฐบาล 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

30,000 ต.สาวแห ส านักปลัด           

  

3 ค่าจ้างเหมาเช่าพื้นทีเ่วบ็ไซต์
บนอินเตอร์เน็ต 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเช่าพ้ืนท่ี
เว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ต (ราคาราย
ปี) ไม่จ ากัดพื้นท่ี 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

12,000 ต.สาวแห ส านักปลัด           

  

4 โครงการติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์การช าระภาษี 
และพัฒนารายได้บริเวณหน้า 
อบต.สาวแห 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการป้ายประชาสัมพันธ์การ
ช าระภาษี และพัฒนารายได้
บริเวณหน้า อบต.สาวแห 

5,000 อบต.สาวแห กองคลัง           

  

   แบบ ผด.02 
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 7.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรับปรุงและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร)  
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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. 
กิจการสภาและทัศนศกึษาดู
งาน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

30,000 ต.สาวแห ส านักปลัด           

  

2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมพนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหาร อาหารวา่งและเครื่องดื่ม 
ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

20,000 ต.สาวแห ส านักปลัด           

  

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงาน อบต. และ 
ทัศนศกึษาดูงาน 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหาร อาหารวา่งและเครื่องดื่ม 
ค่าเช่าเหมารถฯลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

170,000 ต.สาวแห ส านักปลัด           

  

4 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
ระเบียบกฎหมาย อปท. 
พนักงานสว่นต าบล และ
พนักงานจ้าง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าป้าย โครงการ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์ในกรฝึกอบรม อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

10,000 ต.สาวแห ส านักปลัด           

  

5 ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน
ต่างๆ (งานบริหารงานทั่วไป) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรม
สัมมนาของพนักงานส่วนต าบล คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น พนกังานจ้างและ
สมาชิกสภา อบต. 

70,000 อบต.สาวแห ส านักปลัด           
  

6 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ (งานบริหารงาน
ทั่วไป) 

ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคลและค่าเล้ียงรับรองในการ
ประชุมสภาท้องถิ่น 

30,000 อบต.สาวแห ส านักปลัด           
  

7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ (งานบริหารงาน
ทั่วไป) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าที่พกั 
ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ
ส าหรับหนักงานสว่นต าบล พนักงาน
จ้าง สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร 

40,000 อบต.สาวแห ส านักปลัด           
  

   แบบ ผด.02 



-28- 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกิดขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน

ต่างๆ (งานบริหารงานคลัง) 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง อบต. 

30,000 อบต.สาวแห กองคลัง           
  

9 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ (งานบริหารงาน
คลัง) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าเช่าที่พกั ค่า
พาหนะในการเดินทางไปราชการส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล พนกังานจ้าง 30,000 อบต.สาวแห กองคลัง           

  

 
7.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (ปรับปรงุและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร) 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกิดขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานส่วน
ต าบล สังกัดกองสวัสดิการสังคม 

30,000 ต.สาวแห กองสวัสดิการ
สังคม 

          
  

2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 
ราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ี
พัก ค่าพาหนะในการเดินทางไป
ราชการส าหรับพนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง 

20,000 ต.สาวแห กองสวัสดิการ
สังคม 

          

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

   แบบ ผด.02 
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7.6 แผนงานเคหะและชุมชน (ปรับปรงุและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร) 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกิดขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 
เพื่อจ่ายเป็นลงทะเบยีนในการ
ฝึกอบรมสัมมนาของพนกังานส่วน
ต าบล สังกัดกองช่าง 

30,000 ต.สาวแห กองช่าง           
  

2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการเดินทาง
ไปราชการ เช่น ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าที่
พัก ค่าพาหนะ ในการเดินทางไป
ราชการส าหรับพนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง 

20,000 ต.สาวแห กองช่าง           

  

3 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้) 30,000 ต.สาวแห กองช่าง           

  

4 วัสดุยานพาหนะและขนสง่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยาง
รถจักรยานยนต์ อะไหล่ การ
บ ารุงรักษา ฯลฯ 

5,000 อบต.สาวแห กองช่าง           

  

5 วัสดุเชื้อเพลงิและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือน้ ามัน
เชื้อเพลงิรถจักยานยนต์ของ
กองช่าง 

5,000 อบต.สาวแห กองช่าง           
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   แบบ ผด.02 
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 7.7 แผนงานบริหารงานทั่วไป (เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร)  
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการบริหารด้าน
สาธารณูปโภค (งาน
บริหารงานคลัง) 

- ค่าไฟฟ้า 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 

200,000 อบต.สาวแห กองคลัง           
  

- ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 

20,000 ต.สาวแห ส านักปลัด           
  

- ค่าไปรษณีย์ อากร 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 

8,000 ต.สาวแห ส านักปลัด           
  

- ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

70,000 ต.สาวแห ส านักปลัด           
  

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

เพื่อจ่ายเป็นค้าจ้างเหมาบริการ
ดูแลรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ 
สวนหย่อม หรือสนามหญ้า และท า
ความสะอาดบริเวณ อบต.สาวแห 
และ ศพด.บ้านสาวแห 

84,000 อบต.สาวแห ส านักปลัด           

  

3 ค่าจ้างเหมาบริการท าความ
สะอาดที่ท าการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการท า
ความสะอาดท่ีท าการ อบต.สาวแห 84,000 อบต.สาวแห ส านักปลัด           

  

4 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
(งานบริหารงานทั่วไป) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารงุ หรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ

70,000 อบต.สาวแห ส านักปลัด           
  

5 ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่างๆ (งาน
บริหารงานคลัง) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง 

30,000 อบต.สาวแห กองคลัง           
  

 

 

   แบบ ผด.02 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ (งานริหารงาน
คลัง) 

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ จ่ายเป็นค่า
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมา
ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมกิจการหรือ
ทัศนศึกษาดูงานท่ี อบต. 

5,000 อบต.สาวแห กองคลัง           

  

7 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
(งานบริหารงานคลงั) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมเพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 

20,000 อบต.สาวแห กองคลัง           
  

 
 7.8 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (เสริมสร้างธรรมาภบิาลในการบริหารจดัการองค์กร)  
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
สัมมนาของพนักงานสว่นต าบล 
พนักงานจ้างที่ได้รับมอบหมาย 

20,000 อบต.สาวแห ส านักปลัด           
  

2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของพนักงานส่วนต าบล
พนักงานที่ได้รับมอบหมาย 

10,000 อบต.สาวแห ส านักปลัด           
  

3 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ป้าย
ประชาสัมพันธ ์

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการจัดท าป้ายรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การลดอุบัติเหตุทาง
ถนน การป้องกันไฟป่า และด้านสา
ธารณภัยในพ้ืนที่ต าบลสาวแห 

20,000 อบต.สาวแห ส านักปลัด           

  

4 โครงการปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาติ  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าจัด
สถานที่ ฯลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

10,000 ต.สาวแห ส านักปลัด           

  

 
 

   แบบ ผด.02 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการฝึกทบทวน อปพร. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร 
อาหารว่างและเครือ่งดื่ม อาหาร
กลางวัน 

20,000 ต.สาวแห ส านักปลัด           

  

6 ค่าจ้างเหมาบริการชุด
ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น 
(กู้ชีพกู้ภัย) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น ณ 
ศูนย์กู้ชีพ องค์การบริหารส่วน
ต าบลสาวแหในการปฏิบัตงิาน 

504,000 ต.สาวแห ส านักปลัด           

  

 
 
 
 
 

 7.9 แผนงานการศึกษา (เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร)  
 
 

 
 

  
 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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
ค่าลงทะเบียนการอบรม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนการอบรม สัมมนาของ
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างที่
ได้รับมอบหมาย 

15,000 อบต.สาวแห ส านักปลดั           

  

2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของพนักงาน
ส่วนต าบล 

10,000 อบต.สาวแห ส านักปลดั           
  

   แบบ ผด.02 
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 7.10 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร)  
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกิดขึน้จากโครงการ 

งบประมา
ณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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
และแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

20,000 ต.สาวแห ส านักปลัด           

  

2 โครงการส่งเสริมจิตส านึก
พลเมืองดีวิถปีระชาธิปไตย 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

20,000 ต.สาวแห ส านักปลัด           

  

 

 
 7.11 แผนงานเคหะและชุมชน (เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร) 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกิดขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารงุ หรือ

ซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ

10,000 อบต.สาวแห กองช่าง           
  

2 วัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน, 
เก้าอี้ท างานเบาะนวม 

30,000 อบต.สาวแห กองช่าง           
  

3 วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ
ก่อสร้าง, เทปวัดระยะ 

30,000 อบต.สาวแห กองช่าง           
  

 
 
 
 

   แบบ ผด.02 
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 7.12 แผนงานงบกลาง (เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร) 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกิดขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบค่าเบี้ย
ประกันสังคมของพนักงานจ้าง
ขององคก์ารบริหารสว่นต าบล
สาวแห 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป) 

168,972 อบต.สาวแห ส านักปลัด           

  

2 เงินสมทบกองทุนเงนิทดแทน เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
เงินทดแทน 

10,000 อบต.สาวแห ส านักปลัด           
  

3 เงินสมทบกองทุนบ าเน็จ
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบ าเน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

280,152 อบต.สาวแห กองคลัง           
  

 
 
 
 

 7.13 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัตงิาน)  

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 าแผนภาษี
นอกสถานที ่

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่า
ป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที่ฯลฯ 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

5,000 ต.สาวแห กองคลัง           
  

2 โครงการจัดหาครุภัณฑง์าน
งานบ้านงานครวั 

ค่าจัดซ้ือตู้เย็นขนาด 5 คิว 
จ านวน 1 เครื่อง 

6,400 อบต.สาวแห ส านักปลัด           
  

ค่าจัดซ้ือตู้ท าน้ าร้อน น้ าเย็น 
ส าหรับบริการประชาชนมา
ติดต่อราชการ จ านวน 1 เครื่อง 

6,000 อบต.สาวแห ส านักปลัด           
  

 

 
 

   แบบ ผด.02 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

ค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 
เครื่อง  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป) 

17,000 อบต.สาวแห กองคลัง           

  

ค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED สี ชนิด Network จ านวน 
1 เครื่อง 

10,000 อบต.สาวแห กองคลัง           
  

ค่าจัดซ้ือเครื่องส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA จ านวน 2 
เครื่องๆละ 2,500 บาท 

5,000 อบต.สาวแห กองคลัง           
  

4 ค่าจ้างเหมาเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึง
บริการต่างๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน
บริการต่างๆ เช่น จ้างสูบสิง่
ปฏิกูล ก าจัดปลวด มด ฯลฯ 

15,000 อบต.สาวแห ส านักปลัด           
  

5 วัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน 
40,000 อบต.สาวแห ส านักปลัด           

  

6 วัสดุยานพาหนะและขนสง่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยาง
รถยนต์อะไหล่ การบ ารุงรักษา
ฯลฯ 

50,000 อบต.สาวแห ส านักปลัด           

  

7 วัสดุเชื้อเพลงิและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

150,000 อบต.สาวแห ส านักปลัด           
  

 
 

   แบบ ผด.02 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 วัสดุคอมพิวเตอร ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
เช่น แผ่นบันทึก หมึกพิมพ์ จาน
บันทึกข้อความ อุปกรณเ์พิ่มเติม
อื่นๆ 

25,000 อบต.สาวแห ส านักปลัด           

  

9 วัสดุส านักงาน (งาน
บริหารงานคลัง) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน 
52,000 อบต.สาวแห กองคลัง           

  

10 วัสดุงานบ้านงานครวั 
(งานบริหารงานคลงั) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือสิ่งของ
เครื่องใช้ต่างๆ 

30,000 อบต.สาวแห กองคลัง           
  

11 วัสดุคอมพิวเตอร์ (งาน
บริหารงานคลัง) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ
คอมพิวเตอร ์

20,000 อบต.สาวแห กองคลัง           
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   แบบ ผด.02 
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 7.14 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ปรับปรุงและพฒันาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน)  
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 วัสดุเครือ่งดับเพลิง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าเติม
น้ ายา หรือสารดับเพลิงชนิดเคมี
แห้งส าหรับถงัเคมีที่ใช้งานแลว้
เพื่อเปน็การเตรียมความพร้อมใน
การเฝ้าระวังภัย 

10,000 อบต.สาวแห ส านักปลัด           

  

2 โครงการจัดหาครุภัณฑง์าน
งานบ้านงานครวั 

ค่าจัดซ้ือตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิก
ฟุต จ านวน 1 ตู้ 

6,400 อบต.สาวแห ส านักปลัด           
  

3 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอรห์รือ
อิเล็กทรอนิกส ์

ค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ ใช้ในงาน
ป้องกนับรรเทาสาธารณภัย 17,000 อบต.สาวแห ส านักปลัด           

  

4 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
อื่นๆ 

ค่าจัดซ้ือสายส่งน้ าดับเพลิงชนิด
ยาง เพื่อเตรียมความพร้อม
ส าหรับเหตไุฟไหม้ 

9,500 อบต.สาวแห ส านักปลัด           
  

จัดซ้ือที่ชาร์จรถยนต์แบบพกพา 
(High Power)  

5,000 อบต.สาวแห ส านักปลัด           
  

เครื่องสูบน้ าแบบหอยโขง่ ขนาด 
5 แรงม้า 

8,600  อบต.สาวแห ส านักปลัด           
  

จัดซ้ือเลื่อยโซ่ยนต์ 
10,000 อบต.สาวแห ส านักปลัด           

  

จัดซ้ือถังดับเพลิงก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO9)  19,000 อบต.สาวแห ส านักปลัด           

  

 

 
 
 
 

   แบบ ผด.02 
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7.15 แผนงานการศึกษา (ปรบัปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏบิัติงาน)  

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารงุรักษา
ซ่อมแซมทรัพย์สินศูนย์พัฒนา
เด้กเล็กต าบลสาวแห เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ

20,000 
ศพด.บ้าน
สาวแห 

ส านักปลัด           

  

2 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ส านักงานและครุภัณฑ์อืน่ๆ
ของ อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้ ระดับ 
1-2 ส าหรับ ส าหรับต าแหน่งเจ้า
พนักงานธุรการ 

1,650 
ศพด.บ้าน
สาวแห 

ส านักปลัด           
  

ค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Ink Tank Printer)  

4,300 
ศพด.บ้าน
สาวแห 

ส านักปลัด           
  

ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างาน ระดับ 1-2 
ส าหรับต าแหนง่เจ้าพนักงาน
ธุรการ  

3,500 
ศพด.บ้าน
สาวแห 

ส านักปลัด           
  

ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเกบ็เอกสาร 
(แบบ 2 บาน) จ านวน 2 หลงั 

11,800 
ศพด.บ้าน
สาวแห 

ส านักปลัด           
  

3 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอรห์รือ
อิเล็กทรอนิกส ์

ค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ส าหรบั
ส านักงาน 17,000 

ศพด.บ้าน
สาวแห 

ส านักปลัด           
  

4 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทย ุ

จัดซ้ือชุดเครื่องเสียงใช้ใน
กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ต าบล
สาวแห 

16,410 
ศพด.บ้าน
สาวแห 

ส านักปลัด           
  

  
 

  
 
 
 
 
 

   แบบ ผด.02 
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 7.16 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (ปรับปรงุและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัตงิาน) 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกิดขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารงุรักษาและ

ซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์
ต่างๆ ค่าบ ารุงรักษาทรัพย์สิน 
เป็นต้น 

10,000 อบต.สาวแห กองสวัสดิการ
สังคม 

          

  

2 วัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ
ส านักงาน, เก้าอี้ท างานเบาะ
นวม, โต๊ะท างาน, ตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร 

25,000 อบต.สาวแห กองสวัสดิการ
สังคม 

          

  

3 วัสดุคอมพิวเตอร ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ
คอมพิวเตอร,์ เครื่องส ารอง
ไฟฟ้า 

10,000 อบต.สาวแห กองสวัสดิการ
สังคม 

          
  

4 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ส านักงานและครุภัณฑ์อืน่ๆ
ของ อบต. 

ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ท างาน เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้ท างาน เบาะ
นวม จ านวน 1 ตัว (ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัว่ไป) 

2,900 อบต.สาวแห กองสวัสดิการ
สังคม 

          

  

5 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอรห์รือ
อิเล็กทรอนิกส ์

ค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 12 นิ้ว จ านวน 1 
เครื่อง 

22,000 อบต.สาวแห กองสวัสดิการ
สังคม 

          

  

ค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink 
Tank Printer) จ านวน 1 
เครื่อง 

4,300 อบต.สาวแห กองสวัสดิการ
สังคม 

          

  

 

 
 
 

   แบบ ผด.02 
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 7.17 แผนงานเคหะและชุมชน (ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัตงิาน) 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกิดขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

เอนกประสงค ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรงุ
ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ 
(หอประชุม)  

53,800 อบต.สาวแห กองช่าง           
  

1 วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือฟิวส์ เข็ม
ขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า 
หลอดไฟฟ้า ฯลฯ 

50,000 อบต.สาวแห กองช่าง           
  

 
 7.18 แผนงานการเกษตร (ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏบิัติงาน) 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม   
 ที่เกิดขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ

ทางการเกษตรที่จ าเป็นต้องใช้
ในการปฏิบัติงานของเกษตร 

 
10,000 ต.สาวแห ส านักปลัด           

  

 
 
 
 

     แบบ ผด.02 


