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   ส่วนที่ 1 
บทนำ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 26,27 ให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดทำ
แผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผนทุกแผนและ
งบประมาณรายจ่ายทุกป ี
 

  เพ่ือให้การดำเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอ้ืองเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ได้วางไว้และให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอ้ือง จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน
ประจำปี พ.ศ.2564 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 

  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 
  เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
ในปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นลดความ
ซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/
โครงการ ในแผนการดำเนินงาน 
 

  แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตำบล เพ่ือควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ 
 

  แผนการดำเนินงานจะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมพัฒนาที่ดำเนินการในพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนตำบล โดยโครงการ/กิจกรรมพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมาจาก 
 1.  งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบล (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์การบริหารสว่น
ตำบลบ้านเอื้องให้ส่วนราชการอ่ืนดำเนินการ) 
 2.  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  หรือหน่วยงานอื ่นๆ  
ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้องตรวจสอบจาก
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 3.  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการ
ประสานการดำเนินงานในพื้นที ่
 

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 ขั้นตอนที่  1  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 ขั้นตอนที่  2  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
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จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้น สามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
1.  แสดงถึงความชัดเจนในการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
2.  แสดงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
3.  เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ 
4.  เพ่ือง่ายต่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปีนั้น

คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืน 

คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการพัฒนา   
ท้องถิ่น 

 

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน 

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน 

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

เสนอร่างแผนฯ ต่อผูบ้ริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
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ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
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บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ                                               
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 
ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน 

จำนวนโครงการ 
ที่ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่                                                       
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน                                                                          
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

                                                        

 
6 
2 

 
7.22 
2.40 

 
1,264,000 
540,000 

 
4.06 
1.73 

 
กองช่าง,สำนักปลัด                   

กองช่าง 

รวม 8 9.62 1,804,000 5.79  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                                                        
2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                
2.2  แผนงานการเกษตร  

 
6 
2 

 
7.22 
2.40 

 
110,000 
50,000 

 
0.35 
0.16 

 
 

สำนักปลัด                    
สำนักปลัด 

รวม 8 9.62 160,000 0.51  
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.01 
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บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 
ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน 

จำนวนโครงการ 
ที่ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
     3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
     3.2  แผนงานการศึกษา 
     3.3  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
     3.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
1 
13 
15 
6 

 
 

1.20 
15.66 
18.07 
7.22 

 
 

20,000 
6,982,930 
1,235,000 
560,000 

 
 

0.06 
22.44 
3.96 
1.79 

 
 

สำนักปลัด 
สำนักปลัด 
สำนักปลัด 

สำนักปลัด,กองช่าง 
รวม 35 42.15 8,797,930 28.25  

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     4.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
     4.2  แผนงานการเกษตร 

 
4 
2 

 
4.81 
2.40 

 
180,000 
55,000 

 
0.57 
0.17 

 
สำนักปลัด 
สำนักปลัด                       

รวม 6 7.21 235,000 0.74  
 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.01 
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บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 
ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน 

จำนวนโครงการ 
ที่ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
     5.1  แผนงานบริหารทั่วไป 
     5.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
     5.3  แผนงานสาธารณสุข 
     5.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
     5.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
     5.6  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     5.7  แผนงานงบกลาง 

 
1 
6 
2 
5 
3 
1 
3 

 
1.20 
7.22 
2.40 
6.02 
3.61 
1.20 
3.61 

 
25,000 
310,000 
350,000 
140,000 
55,000 
100,000 

17,815,200 

 
0.08 
0.99 
1.12 
0.44 
0.17 
0.32 
57.25 

 
สำนักปลัด 
สำนักปลัด 
สำนักปลัด 
สำนักปลัด 
สำนักปลัด 

กองช่าง,สำนักปลัด
สำนักปลัด 

รวม 21 25.26 18,795,200 60.37  
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
     6.1  แผนงานบริหารทั่วไป   

 
5 

 
6.02 

 
1,324,000 

 
4.25 

 
สำนักปลัด, กองคลัง                           

รวม 5 6.02 1,324,000 4.25  
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว 

      
0 0 

 
0 0 - 

รวม 0 0 0 0  
รวมทั้งส้ิน 83 99.88 31,116,130 99.91  

 

 

แบบ ผด.01 
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บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
   1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

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 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูงพร้อมติดตั้ง
หม้อแปลง บ้านเซียงเซา 
หมู่ที่ 7 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
จังหวัดนครพนม ตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อม
ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าสาธารณะ
ประโยชน์ บ้านเซียงเซา หมู่ที่ 7 
ตำบลบ้านเอื้อง  
อำเภอศรสีงคราม  
จังหวัดนครพนม 

500,000 บ้านเซียงเซา  
หมู่ที่ 7 

กองช่าง             

2 โครงการขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าแรงต่ำ ไฟฟ้า
สาธารณะประโยชน์  
บ้านเซียงเซา หมู่ที่ 15 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
จังหวัดนครพนม ตามโครงการ
ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำ 
ไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์  
บ้านเซียงเซา หมู่ที่ 15  
ตำบลบ้านเอื้อง  
อำเภอศรสีงคราม  
จังหวัดนครพนม 

120,000 บ้านเซียงเซา  
หมู่ที่ 15 

กองช่าง 
 

            

 

แบบ ผด.02 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

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 โครงการขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าแรงต่ำ ไฟฟ้า
สาธารณะประโยชน์  
บ้านนาจาน หมู่ที่ 9 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
จังหวัดนครพนม ตามโครงการ
ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำ 
ไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์ บ้าน
นาจาน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเอื้อง 
อำเภอศรสีงคราม จังหวดั
นครพนม 

444,000 บ้านนาจาน 
หมู่ที่ 9  

กองช่าง             

4 โครงการขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าแรงต่ำ ไฟฟ้า
สาธารณะประโยชน์  
บ้านนาจาน หมู่ที่ 14 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
จังหวัดนครพนม ตามโครงการ
ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำ 
ไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์  
บ้านนาจาน หมู่ที่ 14 ตำบล 
บ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม 
จังหวัดนครพนม 

120,000 บ้านนาจาน 
หมู่ที่ 14 

กองช่าง             

5 โครงการขยายเขตสาย
พาดดับพร้อมอุปกรณ์
ควบคุมและติดตั้งโคมไฟ
ส่องสว่างไฟฟ้าสาธารณะ
ประโยชน์ บ้านหนองผือ 
หมู่ที่ 4 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
จังหวัดนครพนม ตามโครงการ
ขยายเขตสายพาดดับพร้อม
อุปกรณ์ควบคมุและติดตั้งโคมไฟ
ส่องสว่างไฟฟ้าสาธารณะ
ประโยชน์ บ้านหนองผือ  
หมู่ที่ 4 

60,000 บ้านหนอง
ผือ หมู่ที่ 4 

กองช่าง             
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ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

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. 

6 โครงการบริหารจัดการนำ้
ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้
ดินระบบปดิ 

ดำเนินการบริหารจัดการน้ำด้วย
ระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปดิ 
หมู่ที่ 1-16 ตำบลบ้านเอื้อง 

20,000 อบต. 
บ้านเอื้อง 

สำนักปลัด             

รวม 6 - 1,264,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่  
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านนาจาน       
หมู่ที่ 14 

สายจากบ้าน นายสมบูรณ์ 
อินทะศรี ถึงทางหลวง
แผ่นดิน ท่าแร่ –  
ศรีสงคราม ขนาดกว้างผิว
จราจร 4.00 เมตร ยาว 17 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
โดยดำเนินการก่อสร้างตาม
แบบมาตรฐาน คสล.  
เลขท่ี ท1-01 แผ่นท่ี 2.3  

40,000 บ้านนาจาน 
หมู่ที่ 14 

กองช่าง              

2 ค่าซ่อมแซมถนนหรือ
สิ่งก่อสร้าง 

ซ่อมแซมถนนหรือ
สิ่งก่อสร้างที่ชำรุดในเขต
ตำบลบ้านเอื้อง 

500,000 ตำบล 
บ้านเอื้อง 

 

กองช่าง             

รวม 2 
- 

540,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

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 โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพ
ประชาชนในการทำ
บายศรสีู่ขวัญ 
 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใน
การทำบายศรีสู่ขวัญ 
ให้กับราษฎรตำบลบา้น
เอื้อง หมู่ที่ 1-16 

20,000 อบต. 
บ้านเอื้อง 

สำนักปลดั             

2 โครงการทอผา้มัดหมี่  
บ้านหนองผือ หมู่ที ่16 

อุดหนุนกลุ่มทอผา้มัดหมี่  
บ้านหนองผือ หมู่ที ่16 

15,000 บ้านหนองผอื 
หมู่ที ่16 

สำนักปลดั             

3 โครงการทอผา้ย้อมสี
ธรรมชาติ  
บ้านหนองผือ  
หมู่ที่ 11 

อุดหนุนวิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ 
บ้านหนองผือ หมู่ที ่11 

15,000 บ้านหนองผอื 
หมู่ที ่11 

สำนักปลดั             

4 โครงการเพาะเหด็  
บ้านหนองผือ หมู่ที ่11 

อุดหนุนวิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มเพาะเห็ด  
บ้านหนองผือ หมู่ที ่11 

15,000 บ้านหนองผอื 
หมู่ที ่11 

สำนักปลดั             

5 โครงการย้อมคราม 
บ้านหนองผือ หมู่ที ่4 

อุดหนุนวิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มย้อมคราม  
บ้านหนองผือ หมู่ที ่4  

15,000 บ้านหนองผอื 
หมู่ที ่4 

สำนักปลดั             
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ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

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 โครงการเลี้ยงโค 
แม่พันธ์ุพ่อพันธุ์  
บ้านก่อ  หมู่ที่ 13 

อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนเลี้ยง
โคแม่พันธุ์ พ่อพันธุ์  
บ้านก่อ หมู่ที่ 13 

30,000 บ้านก่อ 
หมู่ที่ 13 

สำนักปลดั             

รวม 6 - 110,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   2.2  แผนงานการเกษตร 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

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 โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเกษตรกร 
ข้าวอินทรีย์ 

อบรมเชิงปฏิบัติการในการทำ
เกษตรข้าวอินทรีย ์

20,000 อบต. 
บ้านเอื้อง 

สำนักปลดั             

2 โครงการฝึกอบรมการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 

อบรมเชิงปฏิบัติการในการทำปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพ 

30,000 อบต. 
บ้านเอื้อง 

สำนักปลดั             

รวม 2 - 50,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
    3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

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 โครงการอบรมให้
ความรู้ตามพระราช 
บัญญัติข้อมลูข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล 
พนักงานจ้างและประชาชน 

20,000 อบต.     
บ้านเอื้อง 

สำนักปลดั             

รวม 1 - 20,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
   3.2  แผนงานการศึกษา    

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

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 โครงการจดัการแข่งขัน
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

จัดแข่งขันกีฬาให้กับเด็กนักเรียน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 8 ศูนย์ 
ของ อบต.บ้านเอื้อง 

30,000 อบต. 
บ้านเอื้อง 

สำนักปลดั             

2 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในความ
รับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้าน
เอื้อง 8 ศูนย์ 

- ดำเนินการตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิาร
สถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว ้
- ครูและเด็กนักเรยีนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 8 ศูนย์ ของ อบต.
บ้านเอื้อง 

249,730 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กใน
ความ
รับผิดชอบ
ของ อบต.
บ้านเอื้อง   
8 ศูนย์ 

สำนักปลดั             

3 โครงการสัปดาห์วันเด็ก 
แห่งชาติ  

จัดกิจกรรมสัปดาห์วันเด็ก 
แห่งชาติให้กับเด็กนักเรยีน ศพด.
ในความรับผดิชอบ  
อบต.บ้านเอื้อง , เด็กและเยาวชน
ในเขตตำบลบ้านเอื้อง 

50,000 ศพด.ใน
ความ
รับผิดชอบ
ของ อบต.
บ้านเอื้อง   
8 ศูนย์และ
โรงเรียนใน
เขตพื้นท่ี 
ต.บ้านเอื้อง 

สำนักปลดั 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

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 โครงการสายใยสัมพันธ์  
วันปิดภาคเรียน 

จัดกิจกรรมสายใยสัมพันธ์ วันปิด
ภาคเรียนให้กับเด็กนักเรียน ศพด.
ในความรับผิดชอบ อบต.บ้านเอื้อง 
8 ศูนย์ 

40,000 อบต. 
บ้านเอื้อง 

สำนักปลัด 

 

            

5 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ได้แก่                              
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู ผดด.
2. สนับสนุนค่าจัดการเรียนการ
สอนของ ศพด.  
3. ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็ก
นักเรียนในศพด. 8 ศูนย์ 

2,155,200 ศูนย์พัฒนา
เด็กเลก็ใน

ความ
รับผิดชอบ
ของ อบต.
บ้านเอื้อง 
8 ศูนย์ 

สำนักปลัด             

6 โครงการอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน 

อุดหนุนอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนของโรงเรียนสังกัด สพฐ.      
ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเอือ้ง 

4,228,000 โรงเรียน
สังกัด สพฐ.      
ในเขตพื้นที่
อบต.บ้าน

เอื้อง 

สำนักปลัด             

7 โครงการค่ายวิชาการ
ภาษาไทย 

-นักเรียนจำนวน 224 คน 
-ผู้เรียนได้ฝึกทกัษะด้านภาษาไทย
และฝึกค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตนเองได้รับประสบการณ์ตรงจาก
แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
-อุดหนุนโรงเรียนชุมชน 
เอื้องก่อนาด ี

30,000 โรงเรียน
ชุมชน 

เอื้องก่อนาด ี

สำนักปลัด             
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ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

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. 

8 โครงการรณรงค์การ 
คัดแยกและจัดเก็บ 
ขยะมูลฝอย 

-นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน 
นักเรียน 154 คน บุคลากร 10 คน 
-นักเรียน บุคลากร คัดแยกขยะได้
อย่างถกูวิธ ี
-อุดหนุนโรงเรียนดอนถ่อน 
โคกกลางวทิยา 

30,000 โรงเรียน 
ดอนถ่อน 
โคกกลาง

วิทยา 

สำนักปลัด 

 

            

9 โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง (เลี้ยงปลานลิ) 

-นักเรียนได้ฝึกทกัษะอาชีพการ
เลี้ยงปลานิลและพัฒนาด้าน
คุณธรรมจริยธรรมตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
-อุดหนุนโรงเรียนบ้านเซียงเซา 

30,000 โรงเรียนบ้าน
เซียงเซา 

สำนักปลัด             

10 โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อ
เสรมิสร้างพื้นฐาน
ทักษะชีวิต 

-นักเรียนมีทักษะในการประกอบ
อาชพีทางการเกษตรและมีรายได้
เสริมให้กับตนเองและครอบครัวใน
ระหว่างเรียน                            
-อุดหนุนโรงเรียนบ้านดงขวาง 

30,000 โรงเรียนบ้าน
ดงขวาง 

สำนักปลัด             

11 โครงการเลี้ยงปูนา  
(สายพันธุ์พระเทพ) 
ในกระชังบก 

-นักเรียนมีการเรียนรู้และ 
ลงมือปฏิบัติจริงในการเลี้ยงปูแบบ
ครบวงจรในกระชังบก            -
อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาจาน 

30,000 โรงเรียนบ้าน
นาจาน 

สำนักปลัด             

 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

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. 

12 โครงการสร้างศูนย์การ
เรียนรูส้ำหรับปฐมวัย 

-นักเรียนเกิดการเรียนรู้และ 
มีพัฒนาการดีขึ้น 
-โรงเรียนมีศูนย์การเรยีนรู้ปฐมวัย
ที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการ
สำหรับเด็กปฐมวยั 
-อุดหนุนโรงเรยีนบ้านหนองผือ 

30,000 โรงเรียน
บ้านหนอง

ผือ 

สำนักปลดั 

 

            

13 โครงการคดัแยกขยะ
ในโรงเรียนสนธิราษฎร์
วิทยา 

-ครูและนักเรียนในโรงเรียน        
จัดตั้งธนาคารขยะและมีที่จดัเก็บ
ขยะที่คัดแยกแล้ว จำนวน 1 แห่ง     
-มีโรงเรือนคดัแยกขยะ จำนวน    
1 แห่ง                                                                  
-อุดหนุนโรงเรยีนสนธริาษฎร์
วิทยา 

50,000 โรงเรียน
สนธิราษฎร์

วิทยา 

สำนักปลดั 

 

            

รวม 13 - 6,982,930 - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
   3.3  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

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 โครงการกิจกรรม 
วันเฉลิมพระเกียรต ิ

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
สมเด็จพระราชินี และ 
พระราชวงศ์                                 

80,000 อบต. 
บ้านเอื้อง 

สำนักปลดั             

2 โครงการสร้างจติสำนึก
รณรงค์งดเหลา้
เข้าพรรษา 

สร้างจิตสำนึกให้กับคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วน
ตำบล พนักงานจ้าง เยาวชนและ
ประชาชน ในการงดเหล้า
เข้าพรรษา 

15,000 อบต. 
บ้านเอื้อง 

สำนักปลดั             

3 โครงการอบรม
คุณธรรม จรยิธรรม 

อบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ 
คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล 
พนักงานจ้าง สมาชิกสภา อบต. 
ผู้นำชุมชน เด็กนักเรียน 
ประชาชนและอื่นๆ 

30,000 อบต. 
บ้านเอื้อง 

สำนักปลดั             

4 โครงการจดังานรัฐพิธี
และงานวันสำคญั  

-จัดกิจกรรมงานรัฐพิธีและงาน 
วันสำคัญ  
-อุดหนุนเทศบาลตำบล 
ศรีสงคราม 

20,000 อำเภอ 
ศรีสงคราม 

สำนักปลดั             

 

แบบ ผด.02 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

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 โครงการจดัการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติดคัพ 

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา   
ต้านยาเสพติดให้กับเยาวชนและ
ประชาชนตำบลบา้นเอื้อง 

120,000 อบต.บ้านเอื้อง, 
 

สำนักปลดั             

6 โครงการจดัการแข่งขัน
กีฬาฟุตซอล 
ต้านยาเสพติด 

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตซอล 
ต้านยาเสพติดให้กับเยาวชนและ
ประชาชนตำบลบา้นเอื้อง 

50,000 อบต.บ้านเอื้อง, 
โรงเรียน 
ในเขต  

ต.บ้านเอื้อง 

สำนักปลดั             

7 โครงการจดัการแข่งขัน
กีฬาฟุตบอล 
ต้านยาเสพติด 

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอล
ต้านยาเสพติดให้กับเยาวชนและ
ประชาชนตำบลบา้นเอื้อง 

50,000 อบต.บ้านเอื้อง, 
โรงเรียน 
ในเขต  

ต.บ้านเอื้อง 

สำนักปลดั             

8 โครงการส่งนักกีฬา 
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา 
ร่มสนธิส์ัมพันธ์ 

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา 
ร่มสนธิส์ัมพันธ์ให้กับเยาวชนและ
ประชาชนตำบลบา้นเอื้อง 

40,000 อบต.บ้านเอื้อง, 
โรงเรียนสนธิ
ราษฏร์วิทยา 

สำนักปลัด             

9 โครงการจดังาน
ประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา 

จัดงานประเพณีแหเ่ทียน
เข้าพรรษาในเขต ต.บ้านเอื้อง 

100,000 อบต. 
บ้านเอื้อง 

สำนักปลัด             

 

 

 

แบบ ผด.02 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

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. 

10 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนมหกรรม
เทศกาลปลาลุม่น้ำ
สงคราม 

ส่งเสริมขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

300,000 อำเภอ 
ศรีสงคราม 

สำนักปลดั             

11 โครงการสนับสนุน
จัดทำเรือไฟอำเภอ    
ศรีสงคราม 

สนับสนุนการจัดทำเรือไฟ  
อ.ศรีสงคราม 

100,000 อำเภอ 
ศรีสงคราม 

สำนักปลดั             

12 โครงการจัดงาน
ประเพณีแข่งเรอืออก
พรรษาเพือ่ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

จัดกิจกรรมแข่งเรือออกพรรษา
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
เพื่อรกัษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม                                   

100,000 หนองคำอ้อ 
บ้านเซียงเซา 

หมู่ที่ 7 
ต.บ้านเอื้อง 

สำนักปลดั             

13 โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง
เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
เพื่อรกัษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม                                   

100,000 ต.บ้านเอื้อง สำนักปลดั             

14 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม 
อำเภอศรีสงคราม    
ตามโครงการจัดทำ 
เรือไฟ 

- สนับสนุนการจดัทำเรือไฟ  
อำเภอศรสีงคราม 
- อุดหนุนสภาวัฒนธรรม  
อำเภอศรีสงคราม 

70,000 อำเภอ 
ศรีสงคราม 
จังหวัด
นครพนม 

สำนักปลดั             

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



แผนการดำเนินงาน อบต.บ้านเอื้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน้า 22 
 

 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

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. 

15 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อำเภอศรสีงคราม   
ตามโครงการมหกรรม
เทศกาลปลาลุม่น้ำ
สงคราม 

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอ
ศรีสงครามตามโครงการ
มหกรรมเทศกาลปลาลุ่มน้ำ
สงคราม 

60,000 อำเภอ 
ศรีสงคราม 

สำนักปลดั             

รวม 15 - 1,235,000 - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

   3.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

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 โครงการติดตั้งระบบ
เสียงตามสายภายใน
หมู่บ้าน บ้านนาดี  
หมู่ที่ 3 

ติดตั้งระบบเสียงตามสายภายใน
หมู่บ้าน บ้านนาดี หมู่ที่ 3  
โดยดำเนินการตามแบบ  
อบต.บ้านเอื้อง กำหนด 

90,000 บ้านนาด ี
หมู่ที่ 3 

กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้าง 
หอกระจายข่าว  
บ้านหนองผือ หมู่ที่ 4 

ก่อสร้างหอกระจายข่าว  
บ้านหนองผือ หมู่ที่ 4  
โดยดำเนินการตามแบบ  
อบต.บ้านเอื้อง กำหนด 

100,000 บ้านหนองผือ 
หมู่ท่ี 4 

กองช่าง             

3 โครงการปรับปรุง
ระบบเสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
หนองผือ หมู่ที่ 11 

ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย 
ที่ชำรุดเสยีหาย บ้านหนองผือ  
หมู่ที่ 11  

40,000 บ้านหนองผือ 
หมู่ท่ี 11 

กองช่าง             

4 โครงการปรับปรุง
ระบบเสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ดอนถ่อน หมู่ที่ 12 

ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย 
ที่ชำรุดเสยีหาย บ้านดอนถ่อน 
หมู่ที่ 12 

30,000 บ้านดอนถ่อน 
หมู่ท่ี 12 

กองช่าง             

5 โครงการติดตั้งระบบ
เสียงตามสายภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองผือ 
หมู่ที่ 16 

ติดตั้งระบบเสียงตามสายภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองผือ หมู่ที่ 16 
โดยดำเนินการติดตั้งตามแบบ 
อบต.บ้านเอื้อง กำหนด 

100,000 บ้านหนองผือ 
หมู่ท่ี 16 

กองช่าง             
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ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

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 ค่าปรับปรุงซ่อมแซม 
ต่อเติมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในความรับผดิชอบ
ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านเอื้อง 

ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและปรับปรุง 
ภูมิทัศน์บรเิวณศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในความรับผดิชอบของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน
เอื้อง 

200,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กใน
ความ
รับผิดชอบของ 
อบต.บ้าน
เอื้อง   

 

สำนักปลดั 
กองช่าง 

            

รวม 6 - 560,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   4.1 แผนงานงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

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 Big Cleaning 
Day เขตตำบลบ้านเอือ้ง 

ทำความสะอาดพื้นที่ในเขตตำบล
บ้านเอื้อง โดยมีภาคประชาชน 
และองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเอื้อง ร่วมกัน 

50,000 หมู่ที่ 1-16 
ต.บ้านเอื้อง 

สำนักปลดั             

2 โครงการคัดแยกขยะเงิน
ทองคุ้มครองอนาคต 

ส่งเสริมให้ราษฎรคัดแยกขยะให้
ถูกวธิี รับซ้ือขยะ ประชาชน
จำหน่ายขยะนำเงินฝากเขา้
ธนาคารขยะและเป็นรายได้ให้กับ
ครัวเรือน 

30,000 หมู่ที่ 1-16 
ต.บ้านเอื้อง 

สำนักปลดั             

3 โครงการตำบลบ้านเอื้อง
สะอาดคนในตำบลมีสุข 

ทำความสะอาดพื้นที่ในเขตตำบล
บ้านเอื้อง โดยมีภาคประชาชน 
และองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเอื้อง ร่วมกัน 

50,000 หมู่ที่ 1-16 
ต.บ้านเอื้อง 

สำนักปลดั             

4 โครงการขุดบ่อกำจัดขยะ
มูลฝอยให้ถูกตอ้งเป็นไป
ตามหลักวชิาการ 

ขุดบ่อกำจัดขยะมูลฝอยท่ี 
บ่อขยะ บ้านเอ้ือง หมู่ที่ 1 
 

50,000 บ่อขยะ  
บ้านเอื้อง 
หมู่ที่ 1 

สำนักปลดั             

รวม 4 - 180,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   4.2 แผนงานการเกษตร 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

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 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช          
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

ส่งเสริมให้ราษฎรตำบลบ้านเอื้อง
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชและ
ทรัพยากรท้องถิ่น 

30,000 อบต. 
บ้านเอื้อง 

สำนักปลดั              

2 โครงการรักน้ำ รักป่า 
รักษาแผ่นดิน 

ปลูกต้นไม้บรเิวณทีส่าธารณะ
ต่างๆ ของตำบลบ้านเอื้อง 

25,000 ที่สาธารณะ
ต่างๆ ในเขต  
ต.บ้านเอื้อง 

สำนักปลดั              

รวม 2 - 55,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
   5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

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 โครงการจดัตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ตามอำนาจหน้าที่ของ 
อปท. ระดับอำเภอ 
อำเภอศรสีงคราม 
จังหวัดนครพนม 

อุดหนุนเทศบาลตำบลหาดแพง 
ตามโครงการจดัตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอำนาจหน้าท่ีของ 
อปท. ระดับอำเภอ  
อำเภอศรสีงคราม  
จังหวัดนครพนม 

25,000 ที่ว่าการ 
อำเภอ 

ศรีสงคราม 

สำนักปลดั 
 

 

            

รวม 1 - 25,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
   5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

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 โครงการป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนน
ประจำหมู่บ้านในช่วง
เทศกาลปีใหม ่

-ป้องกันและลดอุบัตเิหตุในชุมชน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
-สั่งใช้ อปพร. ปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
ป้องกันและลดอุบตัิเหตุในชุมชน 

80,000 ตามจุดที่
อบต. 

บ้านเอื้อง 
กำหนด 

สำนักปลดั 
 

            

2 โครงการป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนน
ประจำหมู่บ้านในช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

-ป้องกันและลดอุบัตเิหตุในชุมชน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต ์
-สั่งใช้ อปพร. ปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
ป้องกันและลดอุบตัิเหตุในชุมชน 

80,000 ตามจุดที่
อบต. 

บ้านเอื้อง 
กำหนด 

สำนักปลดั 
 

      
 

     

3 โครงการฝึกอบรมซ้อม
แผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

ฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัให้กับ อปพร. 
เจ้าหน้าท่ี และประชาชน 

20,000 อบต. 
บ้านเอื้อง 

สำนักปลดั 
 

            

4 โครงการจดักิจกรรม 
วันต่อต้านยาเสพติด
โลก 26 มิถุนายน 

จัดกิจกรรมวันต่อตา้นยาเสพติด
โลก 26 มิถุนายน 

20,000 อบต. 
บ้านเอื้อง, 

อำเภอ 
ศรีสงคราม 

สำนักปลดั 
 

            

5 โครงการฝึกอบรม
หลักสตูรทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตาม
หลักสตูรอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้แก่ 
อปพร. 

100,000 อบต. 
บ้านเอื้อง 

สำนักปลดั 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

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 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
แบบบูรณาการ  

-จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
-อุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการป้องกัน-
และปราบปรามยาเสพติด  
อ.ศรีสงคราม  
(ศป.ปส.อ.ศรสีงคราม) 

10,000 อำเภอ 
ศรีสงคราม 

สำนักปลดั  
 

            

รวม 6 - 310,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
   5.3  แผนงานสาธารณสุข 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

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 โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย  
จากโรคพิษสนุขบา้ 
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้อง 
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน 
วรขัตติยราชนาร ี

รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าในเขตตำบลบ้านเอื้อง  
โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและฉีดวัคซีนอ่ืนๆ ทำหมัน
สุนัข เป็นต้น 
 

30,000 หมู่ที่ 1-16 
ต.บ้านเอื้อง 

สำนักปลดั             

2 โครงการพระราชดำร ิ
ด้านสาธารณสุข 

-ฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการตาม
โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 
-อุดหนุนหมู่บ้านในเขตพื้นท่ี        
ต.บ้านเอื้อง จำนวน 16 หมู่บ้านๆ 
ละ 20,000 บาท 

320,000 หมู่ที่ 1-16 
ต.บ้านเอื้อง 

สำนักปลดั             

รวม 2 - 350,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
   5.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

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 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็กสตรีและ
บุคคลในครอบครัว 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิารป้องกันและ
แกไ้ขปญัหาความรุนแรงต่อเดก็ 
สตรี และบุคคลในครอบครัว 

20,000 อบต. 
บ้านเอื้อง 

สำนักปลัด             

2 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมผู้สูงอายุ 

-ฝึกอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุในการ
ดูแลสุขภาพและให้ผู้สูงอายุได ้
ฝึกปฏิบัติการออกกำลังกาย  
-จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 

60,000 อบต. 
บ้านเอื้อง 

สำนักปลัด             

3 โครงการวิถีธรรม  
สู่การดำเนินชีวิต 
สำหรับผู้สูงอาย ุ

ส่งเสริมสุขภาพจิตใจผู้สูงอายุใน
เขตตำบลบ้านเอื้อง 
หมู่ที่ 1-16 

20,000 อบต. 
บ้านเอื้อง 

สำนักปลัด             

4 โครงการส่งเสริม
สุขภาพกาย สุขภาพจิต
ผู้สูงอายุในชุมชนด้วย
นันทนาการ 

ส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิต
ผู้สูงอายุในเขตตำบลบ้านเอื้อง 
หมู่ที่ 1-16 

20,000 อบต. 
บ้านเอื้อง 

สำนักปลัด             

5 โครงการอบรมส่งเสรมิ
อาชีพผู้สูงอาย ุ

อบรมส่งเสรมิอาชีพผู้สูงอายุใน
เขตตำบลบ้านเอื้อง หมู่ที่ 1-16 
 

20,000 อบต. 
บ้านเอื้อง 

สำนักปลัด             

รวม 5 - 140,000 - - - - - - - - - - - - - - 
 

 

แบบ ผด.02 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
   5.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

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 โครงการเสรมิสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ครอบครัวและชุมชน 

ฝึกอบรมให้ความรู้การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของครอบครัวและ
ชุมชน 

15,000 อบต. 
บ้านเอื้อง 

สำนักปลดั             

2 โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านกฎหมาย 
ในชีวิตประจำวัน 
ให้กับประชาชน 

ฝึกอบรมให้ความรู้ดา้นกฎหมาย
ในชีวิตประจำวันให้กับประชาชน 

20,000 อบต. 
บ้านเอื้อง 

สำนักปลดั             

3 โครงการเพิม่ศักยภาพ 
องค์กรสตรี  

-จัดกิจกรรมพัฒนาและสร้างความ
เชื่อมั่นให้สตรีมีความเข้มแข็ง เป็น
ฐานพลังในการขับเคลือ่นกิจกรรม
ต่างๆ เพือ่แก้ไขปัญหาให้กับชุมชน
และสังคม 
-อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี
อำเภอศรีสงคราม  
(กพสอ.) 

20,000 อำเภอ 
ศรีสงคราม 

สำนักปลดั             

รวม 3 - 55,000 - - - - - - - - - - - - - - 
 

 

 

 

แบบ ผด.02 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
   5.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

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 โครงการก่อสร้าง 
บ้านผู้ยากไร ้

- ก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ ให้มีท่ีอยู่
อาศัยมั่นคง 
-ผู้ยากไร้ที่ขอรับการช่วยเหลือใน
เขตตำบลบ้านเอื้อง 

100,000 บ้านผู้ยากไร้
ที่ขอรับการ
ช่วยเหลือใน
เขตตำบล
บ้านเอื้อง 

สำนักปลดั 
กองช่าง 

            

รวม 1 - 100,000 - - - - - - - - - - - - - - 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
   5.7  แผนงานงบกลาง 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

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 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ จ่ายเงินสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายแุบบข้ันบันไดให้กับ
ผู้สูงอายใุนเขตตำบลบ้านเอื้อง  

13,288,800 หมู่ที่ 1-16 
ต.บ้านเอื้อง 
-โอนเงิน 
เข้าบัญชี

ธนาคารของ
ผู้สูงอาย ุ

สำนักปลดั             

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ จ่ายเงินสงเคราะหเ์บี้ยความ
พิการให้กับผู้พิการในเขตตำบล
บ้านเอื้อง 

4,406,400 -หมู่ที่ 1-16 
ต.บ้านเอื้อง 
-โอนเงิน 
เข้าบัญชี

ธนาคารของ
ผู้พิการ 

สำนักปลดั             

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ จ่ายเงินสงเคราะหผ์ู้ป่วยเอดส ์
ในเขตตำบลบ้านเอื้อง  

120,000 โอนเงิน 
เข้าบัญชี

ธนาคารของ
ผู้ป่วยเอดส ์

สำนักปลดั             

รวม 3 - 17,815,200 - - - - - - - - - - - - - - 
 
 

 

แบบ ผด.02 
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
   6.1  แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

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 ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

ดำเนินการเลือกตั้งของ อบต. 
ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้ง
กำหนด (กรณีครบวาระ  
ยุบสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง  
และกรณีคณะกรรมการการ
เลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่
และกรณีอื่นๆ) เช่น ค่าแบบ
พิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ดำเนินการเลือกตั้ง ฯลฯ 

290,000 อบต. 
บ้านเอื้อง 

สำนักปลดั             

2  โครงการองค์การ
บริหารส่วนตำบล 
บ้านเอื้องสัญจร 

ให้บริการราษฎรในดา้นต่างๆ 
และรับเรื่องร้องทุกข์จากราษฎร 
นอกสถานท่ี 

10,000 ตำบล 
บ้านเอื้อง 

สำนักปลดั             

3 โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพให้กับคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนตำบล 
และพนักงานจ้าง     
อบต.บ้านเอื้อง 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมาย
ระเบียบและพัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน 

100,000 อบต. 
บ้านเอื้อง 

สำนักปลดั             
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ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

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 โครงการสัมมนาและ
ศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี 
 

-จัดฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมาย
ระเบียบและพัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน 
-เดินทางไปศึกษาดูงาน 
นอกสถานท่ี 

600,000 อบต.บ้าน
เอื้อง 

และนอก
สถานท่ีตามที่

ได้กำหนด 

สำนักปลดั             

  5 โครงการปรับปรุง   
แผนที่ภาษีเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ในการ
จัดเก็บรายได ้

-ปรับปรุงแผนที่ภาษ ี
อบต.บ้านเอื้อง 
-จ้างเหมาพนักงานสำรวจข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบยีน
ทรัพย์สิน 

324,000 ตำบล 
บ้านเอื้อง 

กองคลัง 

 

            

รวม 5 - 1,324,000 - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผด.02 
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว 
    

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

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. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
    1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

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 จัดซื้อโตะ๊เก้าอ้ี   
ชุดรับแขก  
จำนวน 1 ชุด 
 

จัดซื้อโตะ๊เก้าอ้ีชุดรับแขก 
(การจัดหาสำรวจคุณสมบตัิและราคา
ตามท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภณัฑ์ที่
ไม่มีกำหนดไว้ในบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

50,000 อบต. 
บ้านเอื้อง 

สำนักปลดั             

2 จัดซื้อโตะ๊หมู่บูชา 
จำนวน 1 ชุด 
 

จัดซื้อโตะ๊หมู่บูชา 
(การจัดหาตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

7,500 อบต. 
บ้านเอื้อง 

สำนักปลดั             

รวม 2 - 57,500 - - - - - - - - - - - - - - 
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1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
    1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

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 จัดซื้อเต็นทผ์้าใบ  
จำนวน 7 หลัง  

จัดซื้อเต็นทผ์้าใบ ขนาด 4x8 เมตร  
จำนวน 7 หลัง 
(การจัดหาสำรวจคุณสมบตัิและราคา
ตามท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภณัฑ์ที่
ไม่มีกำหนดไว้ในบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

140,000 อบต. 
บ้านเอื้อง 

กองช่าง             

2 จัดซื้อเต็นท์พิธีการ 
จำนวน 1 หลัง 
 

จัดซื้อเต็นท์พิธีการ ขนาด 6x12 เมตร   
สูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร จำนวน 1 หลัง 
(การจัดหาสำรวจคุณสมบตัิและราคา
ตามท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภณัฑ์ที่
ไม่มีกำหนดไว้ในบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

60,000 อบต. 
บ้านเอื้อง 

กองช่าง             

3 จัดซื้อโตะ๊  
จำนวน 50 ตัว 

จัดซื้อโตะ๊ขนาด 0.60x1.80 เมตร 
จำนวน 50 ตัว 
(การจัดหาสำรวจคุณสมบตัิและราคา
ตามท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภณัฑ์ที่
ไม่มีกำหนดไว้ในบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

125,000 อบต. 
บ้านเอื้อง 

กองช่าง             
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ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

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. 

4 จัดซื้อผ้าใบเต็นท์  
จำนวน 2 ผืน 

จัดซื้อผ้าใบเต็นท์ ขนาด 4x8 เมตร 
จำนวน 2 ผืน 
(การจัดหาสำรวจคุณสมบตัิและราคา
ตามท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภณัฑ์ที่
ไม่มีกำหนดไว้ในบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

20,000 อบต. 
บ้านเอื้อง 

กองช่าง             

5 จัดซื้อพัดลม
อุตสาหกรรม 
จำนวน 5 ตัว 

จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม  
จำนวน 5 ตัว 
(การจัดหาสำรวจคุณสมบตัิและราคา
ตามท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภณัฑ์ที่
ไม่มีกำหนดไว้ในบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

17,500 อบต. 
บ้านเอื้อง 

กองช่าง             

รวม 5 - 362,500 - - - - - - - - - - - - - - 
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2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
    2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

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 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ ์
จำนวน 1 เครื่อง  

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ ์
จำนวน 1 เครื่อง (การจัดหาตามเกณฑ์
ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

7,500 อบต. 
บ้านเอื้อง 

สำนักปลดั             

รวม 1 - 7,500 - - - - - - - - - - - - - - 
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3. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
    3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

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 
 

ค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์
ต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น รถยนต์
เครื่องปรับอากาศ  
เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

50,000 อบต. 
บ้านเอื้อง 

สำนักปลดั             

2 ค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์
ต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น รถยนต์
เครื่องปรับอากาศ  
เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

50,000 อบต. 
บ้านเอื้อง 

กองคลัง             

รวม 2 - 100,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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3. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
    3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

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 
 

ค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ ์

บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์
ต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น รถน้ำดับเพลิง 
รถพยาบาลฉุกเฉิน เครื่องยนต์ 
เครื่องจักรกล และเครื่องมือกู้ภัย 
(เครื่องตัดถ่าง) เครื่องรับส่งวิทยุ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ     

50,000 อบต. 
บ้านเอื้อง 

สำนักปลดั             

รวม 1 - 50,000 - - - - - - - - - - - - - - 
 
 

3.3 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

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 
 

ค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ ์

บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์
ต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น เครื่องปรับอากาศ  
เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

20,0000 อบต. 
บ้านเอื้อง 

สำนักปลดั             

รวม 1 - 20,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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3. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
    3.4 แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

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 
 

ค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ ์

บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์
ต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น เครื่องพ่นหมอกควัน  
ฯลฯ 

25,0000 อบต. 
บ้านเอื้อง 

สำนักปลดั             

รวม 1 - 25,0000 - - - - - - - - - - - - - - 
 
      3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

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 
 

ค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์
ต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น เครื่องปรับอากาศ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

10,000 อบต. 
บ้านเอื้อง 

สำนักปลดั             

รวม 1 - 10,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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3. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
      3.6 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

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 
 

ค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ ์

บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์
ต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น รถยนต์ 
เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ฯลฯ 

30,000 อบต. 
บ้านเอื้อง 

กองช่าง             

2 
 

ค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ ์

บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์
ต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น รถบรรทุกขยะ  
รถยนต์ ฯลฯ 

50,000 อบต. 
บ้านเอื้อง 

สำนักปลดั             

รวม 2 - 80,000               
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4. ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง  
    4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

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 จัดซื้อสายส่งน้ำ
ดับเพลิง                     
จำนวน 2 เส้น 

 

จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงแบบใย
สังเคราะห์พร้อมข้อต่อ ขนาด 1.5 น้ิว                     
จำนวน 2 เส้น (จัดหาสำรวจคณุสมบัติ
และราคาตามท้องตลาด เนื่องจากเป็น
ครุภณัฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

30,000 อบต. 
บ้านเอื้อง 

สำนักปลดั             

2 จัดซื้อหัวฉีดน้ำ
ดับเพลิงชนิดปรับ
ฝอย จำนวน 1 ชุด  

จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดปรับฝอย 
จำนวน 1 ชุด (จัดหาสำรวจคณุสมบัติ
และราคาตามท้องตลาด เนื่องจากเป็น
ครุภณัฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ของสำนัก
งบประมาณ) 

25,000 อบต. 
บ้านเอื้อง 

สำนักปลดั             

รวม 2 - 55,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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5. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
    5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

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 จัดซื้อรถส่วนกลาง 
รถบรรทุก (ดีเซล) 
จำนวน 1 คัน 

จัดซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ 
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง
เครื่องยนตส์ูงสุดไม่ตำ่กว่า 110 
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ  
แบบดับเบิล้แค็บ 
(การจัดหาตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

854,000 อบต. 
บ้านเอื้อง 

กองช่าง             

2 จัดซื้อรถกระเช้า
ซ่อมไฟฟ้า  
จำนวน 1 คัน 

จัดซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า  
จำนวน 1 คัน เป็นรถยนต์บรรทุก 
ยกเทได้ ตดิตั้งเครื่องทุ่นแรงเครนพับ 
พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าและ
อุปกรณ์เสรมิเครื่องตรวจหา
กระแสไฟฟ้า ฯลฯ 
(การจัดหาสำรวจคุณสมบตัิและราคา
ตามท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภณัฑ์ที่
ไม่มีกำหนดไว้ในบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

2,500,000 อบต. 
บ้านเอื้อง 

กองช่าง             

รวม 2 - 3,354,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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6. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
    6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

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 จัดซื้อเครื่องตดัถนน 
จำนวน 1  เครื่อง  

จัดซื้อเครื่องตดัถนน จำนวน 1  เครื่อง 
(การจัดหาสำรวจคุณสมบตัิและราคา
ตามท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภณัฑ์ที่
ไม่มีกำหนดไว้ในบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

50,000 อบต. 
บ้านเอื้อง 

กองช่าง             

รวม 1 - 50,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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7. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
    7.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

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 จัดซื้อเครื่องขยาย
เสียงพร้อมอุปกรณ์ 
จำนวน 1 ชุด 

จัดซื้อเครื่องขยายเสยีงพร้อมอุปกรณ ์
จำนวน 1 ชุด 
(การจัดหาสำรวจคุณสมบตัิและราคา
ตามท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภณัฑ์ที่
ไม่มีกำหนดไว้ในบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

100,000 อบต. 
บ้านเอื้อง 

กองช่าง             

รวม 1 - 100,000 - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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8. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
    8.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

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 จัดซื้อเครื่องบดเนื้อ 
จำนวน 1 เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องบดเนื้อ จำนวน 1 เครือ่ง 
(การจัดหาสำรวจคุณสมบตัิและราคา
ตามท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภณัฑ์ที่
ไม่มีกำหนดไว้ในบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

6,800 อบต. 
บ้านเอื้อง 

กองช่าง             

2 จัดซื้อเครื่อง       
บดมะพรา้ว  
จำนวน 1 เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องบดมะพรา้ว จำนวน 1 
เครื่อง (การจัดหาสำรวจคุณสมบตัิและ
ราคาตามท้องตลาด เนื่องจากเป็น
ครุภณัฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ของสำนัก
งบประมาณ) 

16,500 อบต. 
บ้านเอื้อง 

กองช่าง             

3 จัดซื้อตู้น้ำเย็น 
น้ำร้อน จำนวน 2 ตู้ 

จัดซื้อตู้น้ำเย็นน้ำร้อน จำนวน 2 ตู้ 
(การจัดหาสำรวจคุณสมบตัิและราคา
ตามท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภณัฑ์ที่
ไม่มีกำหนดไว้ในบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

12,000 อบต. 
บ้านเอื้อง 

กองช่าง             
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ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

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. 

4 จัดซื้อเตาแกส๊
พร้อมขาตั้ง  
จำนวน 2 ชุด 

จัดซื้อเตาแกส๊พร้อมขาตั้ง  
จำนวน 2 ชุด  (การจัดหาสำรวจ
คุณสมบัติและราคาตาม
ท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภณัฑ์       
ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

2,000 อบต. 
บ้านเอื้อง 

กองช่าง             

5 จัดซื้อถังแก๊ส 
จำนวน 2 ถัง 

จัดซื้อถังแก๊ส จำนวน 2 ถัง 
(การจัดหาสำรวจคุณสมบตัิและราคา
ตาม ท้องตลาด เนื่องจากเป็นครภุณัฑ์       
ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

6,000 อบต. 
บ้านเอื้อง 

กองช่าง             

6 จัดซื้อถังน้ำแข็ง 
จำนวน 2 ถัง 

จัดซื้อถังน้ำแข็ง จำนวน 2 ถัง 
(การจัดหาสำรวจคุณสมบตัิและราคา
ตาม ท้องตลาด เนื่องจากเป็นครภุณัฑ์       
ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

8,000 อบต. 
บ้านเอื้อง 

กองช่าง             

รวม 6 - 51,300 - - - - - - - - - - - - - - 
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9. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 
    9.1 แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

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 จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ 
จำนวน 1 เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครือ่ง 
แบบหอยโข่ง เครื่องยนตเ์บนซิน สูบน้ำ
ได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า 
(การจัดหาตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

8,200 อบต. 
บ้านเอื้อง 

สำนักปลดั             

รวม 1 - 8,200 - - - - - - - - - - - - - - 
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