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    ส่วนที่ 1 
บทนำ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 26,27 ให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดทำ
แผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผนทุกแผนและ
งบประมาณรายจ่ายทุกป ี
 

  เพ่ือให้การดำเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอ้ืองเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ได้วางไว้และให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอ้ือง จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน
ประจำปี พ.ศ.2565 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 

  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 
  เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
ในปีงบประมาณ 2565  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.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 
ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน 

จำนวนโครงการ 
ที่ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่                                                       
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน                                                                          
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

     1.3  แผนงานการเกษตร                                                       

 
13 
7 
1 

 
14.13 
7.60 
1.09 

 
2,609,800 
1,284,500 
500,000 

 
17.36 
8.54 
3.33 

 
กองช่าง,สำนักปลัด                   

กองช่าง 
กองช่าง 

รวม 21 22.82 4,394,300 29.23  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                                                        
2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                
2.2  แผนงานการเกษตร  

 
6 
2 

 
6.52 
2.17 

 
110,000 
50,000 

 
0.73 
0.33 

 
 

สำนักปลัด                    
สำนักปลัด 

รวม 8 8.69 160,000 1.06  
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.01 
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บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

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 
16 
2 

 
 

1.09 
14.13 
17.39 
2.17 

 
 

20,000 
6,639,015 
1,255,000 
230,000 

 
 

0.13 
44.16 
8.35 
1.53 

 
 

สำนักปลัด 
สำนักปลัด 
สำนักปลัด 

สำนักปลัด,กองช่าง 
รวม 32 34.78 8,144,015 54.17  

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     4.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
     4.2  แผนงานการเกษตร 

 
4 
2 

 
4.35 
2.17 

 
150,000 
40,000 

 
1 

0.26 

 
สำนักปลัด 
สำนักปลัด                       

รวม 6 6.52 190,000 1.26  
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.01 
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บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

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 

 
1 
6 
2 
7 
3 
1 

 
1.09 
6.52 
2.17 
7.60 
3.26 
1.09 

 
25,000 
230,000 
350,000 
150,000 
55,000 
100,000 

 
0.17 
1.53 
2.33 

1 
0.36 
0.66 

 
สำนักปลัด 
สำนักปลัด 
สำนักปลัด 
สำนักปลัด 
สำนักปลัด 

กองช่าง,สำนักปลัด 
รวม 20 21.73 910,000 6.05  

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
     6.1  แผนงานบริหารทั่วไป   

 
5 

 
5.43 

 
1,234,000 

 
8.21 

 
สำนักปลัด, กองคลัง                           

รวม 5 5.43 1,234,000 8.21  
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว 

      
0 0 

 
0 0 - 

รวม 0 0 0 0  
รวมทั้งส้ิน 92 99.97 15,032,315 99.98  

 

 

แบบ ผด.01 
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บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
   1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

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 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จังหวัดนครพนม 
ตามโครงการขยายเขต
ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ไฟฟ้า
สาธารณประโยชน์      
บ้านเซียงเซา หมู่ที่ 15 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จังหวัดนครพนม  ตาม
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า 
แรงต่ำ ไฟฟ้าสาธารณประโยชน์
บ้านเซียงเซา หมู่ที ่15 ตำบล 
บ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม 
จังหวัดนครพนม  

36,000 บ้านเซียงเซา  
หมู่ที่ 15 

กองช่าง             

2 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จังหวัดนครพนม 
ตามโครงการขยายเขต
ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ  
ไฟฟ้าสาธารณประโยชน์      
บ้านดอนถ่อน หมู่ที่ 12 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จังหวัดนครพนม ตาม
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า 
แรงต่ำ ไฟฟ้าสาธารณประโยชน์
บ้านดอนถ่อน หมู่ที ่12 ตำบล
บ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม
จังหวัดนครพนม  

280,000 บ้านดอนถ่อน  
หมู่ที่ 12 

กองช่าง 
 

            

 
 
 

แบบ ผด.02 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

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 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จังหวัดนครพนม 
ตามโครงการขยายเขต
ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ไฟฟ้า
สาธารณประโยชน์        
บ้านนาจาน หมู่ที่ 9 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จังหวัดนครพนม 
 ตามโครงการขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าแรงต่ำ ไฟฟ้า
สาธารณประโยชน์บ้านนาจาน 
 หมู่ที ่9 ตำบลบ้านเอื้อง      
อำเภอศรสีงคราม  
จังหวัดนครพนม  

293,000 บ้านนาจาน 
หมู่ท่ี 9  

กองช่าง             

4 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จังหวัดนครพนม 
ตามโครงการขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าแรงต่ำ ไฟฟ้า
สาธารณประโยชน์       
บ้านนาดี หมู่ท่ี 3 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จังหวัดนครพนม  
ตามโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า
แรงต่ำ ไฟฟ้าสาธารณประโยชน์    
บ้านนาดี  หมู่ท่ี 3 ตำบล 
บ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม  
จังหวัดนครพนม  

500,000 บ้านนาดี 
 หมู่ท่ี 3 

กองช่าง             

5 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จังหวัดนครพนม 
ตามโครงการขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าแรงต่ำ ไฟฟ้า
สาธารณประโยชน์        
บ้านหนองผือ หมู่ท่ี 11       
(สายที่ 1) 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จังหวัดนครพนม  
ตามโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า
แรงต่ำ ไฟฟ้าสาธารณประโยชน์  
บ้านหนองผือ หมู่ท่ี 11  
(สายที ่1) ตำบลบ้านเอื้อง  
อำเภอศรีสงคราม  
จังหวัดนครพนม  

150,000 บ้านหนองผือ 
หมู่ท่ี 11 

กองช่าง             

 

แบบ ผด.02 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

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 อุดหนุนการไฟฟ้าสว่น
ภูมิภาค จังหวัดนครพนม 
ตามโครงการขยายเขต
ระบบไฟฟา้แรงต่ำ ไฟฟา้
สาธารณประโยชน์ 
บ้านหนองผือ หมู่ที่ 11      
(สายที่ 2) 

อุดหนุนการไฟฟ้าสว่น
ภูมิภาค จังหวัดนครพนม ตาม
โครงการขยายเขตระบบไฟฟา้ 
แรงต่ำ ไฟฟา้สาธารณประโยชน์
บ้านหนองผือ หมู่ที่ 11        
(สายที่ 2) ตำบลบ้านเอือ้ง   
อำเภอศรีสงคราม             
จังหวัดนครพนม  

100,000 บ้านหนองผือ 
หมู่ที่ 11 

กองชา่ง             

7 อุดหนุนการไฟฟ้าสว่น
ภูมิภาค จังหวัดนครพนม 
ตามโครงการขยายเขต
ระบบไฟฟา้แรงต่ำ ไฟฟา้
สาธารณประโยชน์ 
บ้านเอื้อง หมู่ที่ 1 

อุดหนุนการไฟฟ้าสว่น
ภูมิภาค จังหวัดนครพนม ตาม
โครงการขยายเขตระบบไฟฟา้แรง
ต่ำ ไฟฟา้สาธารณประโยชน์บ้าน
เอื้อง หมู่ที่ 1 อำเภอ 
ศรีสงคราม จังหวัดนครพนม  

60,000 บ้านเอื้อง 
หมู่ที่ 1 

กองชา่ง             

8 อุดหนุนการไฟฟ้าสว่น
ภูมิภาค จังหวัดนครพนม 
ตามโครงการขยายเขต
ระบบไฟฟา้แรงสูง      
บ้านเซียงเซา หมู่ที่ 7 

อุดหนุนการไฟฟ้าสว่น
ภูมิภาค จังหวัดนครพนม ตาม
โครงการขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าแรงสูง บ้านเซียงเซา       
หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเอือ้ง  
อำเภอศรีสงคราม   
จังหวัดนครพนม  

500,000 บ้านเซียงเซา 
หมู่ที่ 7 

กองชา่ง             

 

 

แบบ ผด.02 
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ลำ 
ดับที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

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. 

9 อุดหนุนการไฟฟ้าสว่น
ภูมิภาค จังหวัดนครพนม 
ตามโครงการขยายเขต
ระบบไฟฟา้แรงสูง      
บ้านนาจาน หมู่ที่ 14 

อุดหนุนการไฟฟ้าสว่น
ภูมิภาค จังหวัดนครพนม  
ตามโครงการขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าแรงสูง บ้านนาจาน       
หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอ
ศรีสงคราม จังหวัดนครพนม  

362,500 บ้านนาจาน 
หมู่ที่ 14 

กองชา่ง             

10 โครงการบริหารจัดการน้ำ
ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน
ระบบปิด 

ดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำ
ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบ
ปิด หมู่ที่ 1-16  ตำบลบ้านเอื้อง 

20,000 อบต.                 
บ้านเอื้อง 

สำนักปลัด             

11 โครงการกอ่สร้าง 
รางระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน     
บ้านก่อ หมู่ที่ 13 

 สายจากบ้านนางสาวรจนา  อผุา
ถึง บ้านนายคูนศรี  อุผา ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30  

เมตร หนา 0.10 เมตร ความ
ยาว 42 เมตรพร้อมฝาปิดราง
ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  

 โดยดำเนินการกอ่สร้างตาม
แบบ อบต.บ้านเอื้องกำหนด แบบ
เลขที่ บอ.ร.30 พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการ จำนวน 1 ป้าย 

70,300 บ้านก่อ 
หมู่ที่ 13 

กองชา่ง             

 

 

 

แบบ ผด.02 
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ดับที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

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. 

12 โครงการกอ่สร้าง 
รางระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน     
บ้านดอนถ่อน หมู่ที่ 5 

สายจากบ้านนายคำจันทร์  ไกยศรี
ถึง หลังโรงเรียนสนธิราษฎร์
วิทยา ขนาดกวา้ง 0.40 
เมตร ลึก 0.40 เมตร 
หนา 0.10 เมตร ความยาว 95 เมตร 
พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก โดยดำเนินการกอ่สร้าง
ตามแบบ อบต.บ้านเอือ้ง 
เลขที่ บอ.ร.40 ติดตั้งป้าย  
ประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ
จำนวน 1 ป้าย 

188,000 บ้านดอนถ่อน 
หมู่ที่ 5 

กองชา่ง             

13 โครงการปรับปรุงท่อลอด
เหลี่ยมพร้อมบ่อพกั
คอนกรีตเสริมเหล็ก      
บ้านก่อ หมู่ที่ 13 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงท่อลอด
เหลี่ยมพร้อมบ่อพกัคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านกอ่  หมู่ที่ 13  
โดยดำเนินการตามแบบ  
อบต.บ้านเอื้อง กำหนด 

50,000 บ้านก่อ 
หมู่ที่ 13 

กองชา่ง             

รวม 13 - 2,609,800 - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่  
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านก่อ หมู่ที่ 2 

 สายจากนานายบำ  ดาดง  
 ถึง นานางเกสร  มีมา 
ขนาดกว้างผิว
จราจร 4.00 เมตร 
 ยาว 85 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 340 

 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทาง
ทั้งสองข้างทางเฉลี่ยข้าง
ละ 0.50 เมตรพร้อมตดิตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงกา
จำนวน 1 ป้าย 
และป้ายโครงการ
จำนวน 1 ป้าย ดำเนินการ
ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน
ถนน คสล.แบบเลขท่ี  
ท1-01 แผ่นที ่2,3  

207,500 บ้านก่อ 
หมู่ที่ 2 

กองช่าง              

 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

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. 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านเอื้อง หมู่ที่ 1 
(สายที่ 1) 

สายจากบ้านนายประสิทธ์ิ   
จำปาซ้อน ถึง  
บ้านนายคำพันธ ์ อินทริง 
ขนาดกว้างผิว
จราจร 4.00 เมตร ยาว     
23 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 92 ตารางเมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสมัพันธ์
โครงการจำนวน 1 ป้าย  
โดยดำเนินการก่อสร้างตาม 
แบบมาตรฐานถนน คสล.
แบบเลขท่ี ท1-01 แผ่น
ที ่2,3 

56,000 บ้านเอื้อง 
หมู่ที่ 1 

กองช่าง              

 
 
 

 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านเอื้อง หมู่ที่ 1 
(สายที่ 2) 

สายจากบ้านนางสาว 
จันทร์ท ี เรือนนา ถึง หน้า
วัดศรีบุญเรือง ขนาดกว้าง
ผิวจราจร 4.00
เมตร ยาว 32 เมตร  
หนา  0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 128 ตารางเมตร 
พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ
จำนวน 1 ป้าย ดำเนินการ
ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน
ถนน คสล.แบบเลขท่ี  
ท1-01 แผ่นที ่2,3  

78,600 บ้านเอื้อง 
หมู่ที่ 1 

กองช่าง              

4 ค่าซ่อมแซมถนนหรือ
สิ่งก่อสร้าง 

ซ่อมแซมถนนหรือ
สิ่งก่อสร้างที่ชำรุดในเขต
ตำบลบ้านเอื้อง 

500,000 ตำบล 
บ้านเอื้อง 

กองช่าง             

 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

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 โครงการขยายท่อเมนต์
ระบบประปาหมูบ่้าน   
บ้านนาจาน หมู่ที่ 8 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายท่อ
เมนต์ระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านนาจาน  
หมู่ที ่8 วางท่อ PVC  
ขนาด 2 นิ้ว  
ช้ัน 8.5 ชนิดปาก
ระฆัง ความ
ยาว 3,000 เมตร โดย
ดำเนินการตามแบบ อบต.
บ้านเอื้องกำหนด พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสมัพันธ์
โครงการ จำนวน 1 ป้าย  
และป้าย โครงการ  
จำนวน 1 ป้าย  

332,000 บ้านนาจาน 
หมู่ที่ 8 

กองช่าง              
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ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

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 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้าน    
บ้านเอื้อง หมู่ที่ 1 

เพื่อจ่ายซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน  
บ้านเอื้อง หมู่ที ่1 โดย
ดำเนินการซ่อมแซมถนน
ลูกรังท่ีชำรุดเสียหาย เป็น
หลุมเป็นบ่อ ตามสภาพ
เส้นทาง โดยมีปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 473 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ
ตลอดสาย 

70,400 บ้านเอื้อง 
หมู่ที่ 1 

กองช่าง              

7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาหมูบ่้าน   
บ้านดอนถ่อน หมู่ที่ 12 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน ที่ชำรุดเสียหาย  

40,000 บ้านดอนถ่อน 
หมู่ที่ 12 

กองช่าง             

รวม 7 - 1,284,500 - - - - - - - - - - - - - - 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
   1.3  แผนงานการเกษตร 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

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 โครงการขุดลอกหนอง
บ่อมนเพื่อการเกษตร 
บ้านหนองผือ หมู่ที่ 16 
 

ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 88 เมตร 
ลึก 2.50 เมตร หรือ 
มีปริมาณดินขดุไม่น้อยกว่า 8,800 
ลูกบาศก์เมตร ขุกทอยดินทิ้ง
ระยะทาง 1,000 เมตร โดย
ดำเนินการขดุลอกตามแบบ อบต.
บ้านเอื้อง กำหนด พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ จำนวน 1 
ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน 1 
ป้าย 

500,000 อบต. 
บ้านเอื้อง 

สำนักปลดั             

รวม 1 - 500,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

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 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. 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 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. 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 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. 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 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. 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 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 

237,300 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. 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 โครงการสายใยสัมพันธ์  
วันปิดภาคเรียน 

จัดกิจกรรมสายใยสัมพันธ์ วันปิด
ภาคเรียนให้กับเด็กนักเรียน ศพด.
ในความรับผิดชอบ อบต.บ้านเอื้อง 
8 ศูนย์ 

40,000 อบต. 
บ้านเอื้อง 

สำนักปลดั 

 

            

5 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ได้แก่                              
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู ผดด.2. 
สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน
ของ ศพด.  
3. ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็ก
นักเรียนในศพด. 8 ศูนย์ 

1,994,515 ศูนย์พัฒนา
เด็กเลก็ใน

ความ
รับผิดชอบ
ของ อบต.
บ้านเอื้อง 
8 ศูนย์ 

สำนักปลดั             

6 โครงการอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน 

อุดหนุนอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนของโรงเรียนสังกัด สพฐ.      
ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเอือ้ง 

4,057,200 โรงเรียน
สังกัด สพฐ.      
ในเขตพื้นที่

อบต. 
บ้านเอื้อง 

สำนักปลดั             

7 อุดหนุนโรงเรียนชุมชน
เอื้องก่อนาดีตาม
โครงการการเรยีนรู้
การเลีย้งไก่ดำและ  
ไก่งวง 

อุดหนุนโรงเรียนชุมชนเอื้องก่อ 
นาดีตามโครงการการเรียนรู้การ
เลี้ยงไกด่ำและไก่งวง  

30,000 โรงเรียน
ชุมชน 

เอื้องก่อนาดี 

สำนักปลดั             

 
 

แบบ ผด.02 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

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 อุดหนุนโรงเรียนดอน
ถ่อนโคกกลางวิทยา
ตามโครงการเข้าคา่ย
ภาษาอังกฤษ (English 
Camp) 

อุดหนุนโรงเรียนดอนถ่อนโคก
กลางวิทยาตามโครงการเข้าค่าย
ภาษาอังกฤษ (English Camp)   

30,000 โรงเรียน 
ดอนถ่อน 
โคกกลาง

วิทยา 

สำนักปลัด 

 

            

9 อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
เซียงเซาตามโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง  

อุดหนุนโรงเรียนบ้านเซียงเซาตาม
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  

30,000 โรงเรียน 
บ้านเซียงเซา 

สำนักปลัด             

10 อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ดงขวางตามโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง 
เสรมิสร้างทักษะ
พื้นฐานการงานอาชีพ 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านดงขวางตาม
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
เสรมิสร้างทักษะพื้นฐานการงาน
อาชีพ 

30,000 โรงเรียนบ้าน
ดงขวาง 

สำนักปลัด             

11 อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
นาจานตามโครงการ
เพิ่มทักษะชีวิตตามวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาจานตาม
โครงการเพิ่มทกัษะชีวิตตามวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง 

30,000 โรงเรียน 
บ้านนาจาน 

สำนักปลัด             

12 อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หนองผือตามโครงการ
แหล่งเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองผือตาม
โครงการแหล่งเรียนรู้ตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

30,000 โรงเรียน
บ้านหนอง

ผือ 

สำนักปลัด             

 
 

แบบ ผด.02 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

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. 

13 อุดหนุนโรงเรียนสนธิ
ราษฎร์วิทยาตาม
โครงการพัฒนาทักษะ
การสื่อสารภาษาจีน 

อุดหนุนโรงเรียนสนธริาษฎร์วิทยา
ตามโครงการพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาจีน 

50,000 โรงเรียน
สนธิราษฎร์

วิทยา 

สำนักปลดั 

 

            

รวม 13 - 6,639,015 - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 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 โครงการกิจกรรม 
วันเฉลิมพระเกียรต ิ

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
สมเด็จพระราชินี และ 
พระราชวงศ์                                 

50,000 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  
-อุดหนนุท่ีทำการปกครอง 
อำเภอศรสีงคราม 

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. 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 โครงการจดัการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติดคัพ 

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา   
ต้านยาเสพติดให้กับเยาวชนและ
ประชาชนตำบลบา้นเอื้อง 

100,000 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. 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. 

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 โครงการจดังาน
ประเพณีแข่งเรือตำบล
บ้านเอื้องเพื่อส่งเสรมิ
การท่องเที่ยว 

จัดกิจกรรมแข่งเรือตำบลบ้าน
เอื้อง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
และเพื่อรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดี
งาม                                   

100,000 หนองคำอ้อ 
บ้านเซียงเซา 

หมู่ที่ 7 
ต.บ้านเอื้อง 

สำนักปลดั             

13 โครงการจดังาน
ประเพณีลอยกระทง
เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดี
งาม                                   

100,000 ต.บ้านเอื้อง สำนักปลดั             

14 โครงการส่งเสริม
อนุรักษ์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
"การจัดทำธุงอีสาน" 

ส่งเสริมอนุรักษ์ภมูิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น “การจัดทำ
ธุงอีสาน”  

80,000 ต.บ้านเอื้อง สำนักปลดั             

 

 

แบบ ผด.02 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

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. 

15 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม 
อำเภอศรีสงคราม    
ตามโครงการจัดทำ 
เรือไฟ 

- สนับสนุนการจดัทำเรือไฟ  
อำเภอศรสีงคราม 
- อุดหนุนสภาวัฒนธรรม  
อำเภอศรีสงคราม 

60,000 อำเภอ 
ศรีสงคราม 

จังหวัด
นครพนม 

สำนักปลดั             

16 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อำเภอศรสีงคราม   
ตามโครงการมหกรรม
เทศกาลปลาลุม่น้ำ
สงคราม 

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอ
ศรีสงครามตามโครงการ
มหกรรมเทศกาลปลาลุ่มน้ำ
สงคราม 

60,000 อำเภอ 
ศรีสงคราม 

สำนักปลดั             

รวม 16 - 1,255,000 - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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. 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 โครงการปรับปรุง
ระบบเสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ดอนถ่อน หมู่ที่ 12 

ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย 
 ที่ชำรุดเสียหาย 

30,000 บ้านดอนถ่อน 
หมู่ที่ 12 

กองช่าง             

2 ค่าปรับปรุงซ่อมแซม 
ต่อเติมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในความรับผดิชอบ
ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านเอื้อง 

ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและปรับปรุง 
ภูมิทัศน์บรเิวณศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในความรับผดิชอบของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน
เอื้อง 

200,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กใน
ความ
รับผิดชอบ
ของ อบต.
บ้านเอื้อง   

 

สำนักปลดั 
กองช่าง 

            

รวม 2 - 230,000 - - - - - - - - - - - - - - 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   4.1 แผนงานงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ต.ค. พ.ย. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการ Big Cleaning 
Day เขตตำบลบ้านเอื้อง 

ทำความสะอาดพื้นท่ีในเขต
ตำบลบ้านเอื้อง โดยมภีาค
ประชาชน และองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านเอื้อง ร่วมกัน 

50,000 หมู่ที่ 1-16 
ต.บ้านเอื้อง 

สำนักปลดั             

2 โครงการคดัแยกขยะเงิน
ทองคุ้มครองอนาคต 

ส่งเสริมให้ราษฎรคดัแยกขยะให้
ถูกวิธี รับซื้อขยะ ประชาชน
จำหน่ายขยะนำเงินฝากเข้า
ธนาคารขยะและเป็นรายได้
ให้กับครัวเรือน 

30,000 หมู่ที่ 1-16 
ต.บ้านเอื้อง 

สำนักปลดั             

3 โครงการตำบลบ้านเอื้อง
สะอาดคนในตำบลมีสุข 

ทำความสะอาดพื้นท่ีในเขต
ตำบลบ้านเอื้อง โดยมภีาค
ประชาชน และองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านเอื้อง ร่วมกัน 

20,000 หมู่ที่ 1-16 
ต.บ้านเอื้อง 

สำนักปลดั             

4 โครงการขุดบ่อกำจัด
ขยะมูลฝอยให้ถูกต้อง
เป็นไปตามหลักวิชาการ 

ขุดบ่อกำจัดขยะมูลฝอยท่ี 
บ่อขยะ บ้านเอ้ือง หมู่ที่ 1 
 

50,000 บ่อขยะ  
บ้านเอื้อง 
หมู่ที่ 1 

สำนักปลดั             

รวม 4 - 150,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   4.2 แผนงานการเกษตร 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

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 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช          
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

ส่งเสริมให้ราษฎรตำบลบ้านเอื้อง
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชและ
ทรัพยากรท้องถิ่น 

20,000 อบต. 
บ้านเอื้อง 

สำนักปลดั              

2 โครงการรักน้ำ รักป่า 
รักษาแผ่นดิน 

ปลูกต้นไม้บรเิวณทีส่าธารณะ
ต่างๆ ของตำบลบ้านเอื้อง 

20,000 ที่สาธารณะ
ต่างๆ ในเขต  
ต.บ้านเอื้อง 

สำนักปลดั              

รวม 2 - 40,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
   5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

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 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. 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 โครงการจดักิจกรรม 
วันต่อต้านยาเสพติด
โลก 26 มิถุนายน 

จัดกิจกรรมรณรงคต์่อต้าน 
ยาเสพตดิโลก 26 มิถุนายน 

20,000 อบต. 
บ้านเอื้อง, 

อำเภอ 
ศรีสงคราม 

สำนักปลดั 
 

            

2 โครงการป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนน
ประจำหมู่บ้านในช่วง
เทศกาลปีใหม ่

-ป้องกันและลดอุบัตเิหตุในชุมชน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
-สั่งใช้ อปพร. ปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
ป้องกันและลดอุบตัิเหตุในชุมชน 

80,000 ตามจุดที่
อบต. 

บ้านเอื้อง 
กำหนด 

สำนักปลดั 
 

            

3 โครงการป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนน
ประจำหมู่บ้านในช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

-ป้องกันและลดอุบัตเิหตุในชุมชน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต ์
-สั่งใช้ อปพร. ปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
ป้องกันและลดอุบตัิเหตุในชุมชน 

80,000 ตามจุดที่
อบต. 

บ้านเอื้อง 
กำหนด 

สำนักปลดั 
 

      
 

     

4 โครงการฝึกอบรมซ้อม
แผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

ฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัให้กับ อปพร. 
เจ้าหน้าท่ี และประชาชน 

20,000 อบต. 
บ้านเอื้อง 

สำนักปลดั 
 

            

5 โครงการฝึกอบรม
หลักสตูรทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตาม
หลักสตูรอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้แก่ 
อปพร. 

20,000 อบต. 
บ้านเอื้อง 

สำนักปลดั 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

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 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
แบบบูรณาการ  

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

10,000 อำเภอ 
ศรีสงคราม 

สำนักปลดั  
 

            

รวม 6 - 230,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
   5.3  แผนงานสาธารณสุข 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

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 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. 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 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็กสตรีและ
บุคคลในครอบครัว 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขปญัหาความรุนแรงต่อ
เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 

20,000 อบต. 
บ้านเอื้อง 

สำนักปลดั             

2 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมผู้สูงอาย ุ
 
 

-ฝึกอบรมให้ความรู้ผูสู้งอายุใน
การดูแลสุขภาพและใหผู้้สูงอายไุด ้
ฝึกปฏิบัติการออกกำลังกาย  
-จัดกิจกรรมรดนำ้ดำหัวผู้สูงอาย ุ

30,000 อบต. 
บ้านเอื้อง 

สำนักปลดั             

3 โครงการวิถีธรรม  
สู่การดำเนินชีวิต 
สำหรับผู้สูงอาย ุ

ส่งเสริมสุขภาพจิตใจผู้สูงอายุใน
เขตตำบลบ้านเอื้อง หมู่ที่ 1-16 

20,000 อบต. 
บ้านเอื้อง 

สำนักปลดั             

4 โครงการส่งเสริม
สุขภาพกาย สุขภาพจิต
ผู้สูงอายุในชุมชนด้วย
นันทนาการ 

ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต
ผู้สูงอายใุนเขตตำบลบ้านเอื้อง 
หมู่ที่ 1-16 

20,000 อบต. 
บ้านเอื้อง 

สำนักปลดั             

5 โครงการอบรมส่งเสรมิ
ให้ความรู้และพัฒนา
ศักยภาพสตรี    

เสรมิสร้างและพัฒนาวสิัยทัศน์
ของสตรี และผู้นำสตรี ให้มี
บุคลิกภาพท่ีโดดเด่นน่าเชื่อถือ
สร้างการยอมรับ 

20,000 อบต. 
บ้านเอื้อง 

สำนักปลดั             
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ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

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 โครงการอบรมส่งเสรมิ
อาชีพผู้สูงอาย ุ

อบรมส่งเสรมิอาชีพผู้สูงอายุใน
เขตตำบลบ้านเอื้อง หมู่ที่ 1-16  

20,000 อบต. 
บ้านเอื้อง 

สำนักปลดั             

7 โครงการอบรมส่งเสรมิ
อาชีพสตรีการทำฝาชี           

ฝึกอบรมการจัดทำฝาชีให้กับสตร ี
ในเขตตำบลบ้านเอื้อง  

20,000 อบต. 
บ้านเอื้อง 

สำนักปลดั             

รวม 7 - 150,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
   5.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

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 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  

-จัดกิจกรรมพัฒนาและสรา้ง
ความเชื่อมั่นให้สตรีมีความ
เข้มแข็ง เป็นฐานพลังในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมตา่งๆ เพื่อ
แก้ไขปัญหาให้กับชุมชนและ
สังคม 
-อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนา
สตรีอำเภอศรสีงคราม  
(กพสอ.) 

20,000 อำเภอ 
ศรีสงคราม 

สำนักปลดั             

รวม 3 - 55,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
   5.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

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 โครงการก่อสร้าง 
บ้านผู้ยากไร ้

- ก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ ให้มีท่ีอยู่
อาศัยมั่นคง 
- ผู้ยากไร้ที่ขอรบัการช่วยเหลือใน
เขตตำบลบ้านเอื้อง 

100,000 บ้านผู้ยากไร้
ที่ขอรับการ
ช่วยเหลือใน
เขตตำบล
บ้านเอื้อง 

สำนักปลดั 
กองช่าง 

            

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

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. 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 ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

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

300,000 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. 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 โครงการสัมมนาและ
ศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี 
 

- จัดฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมาย
ระเบียบและพัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน 
- เดินทางไปศึกษาดูงาน 
นอกสถานท่ี 

500,000 อบต.บ้านเอื้อง
และนอกสถานท่ี 
ตามที่ได้กำหนด 

สำนักปลดั             

  5 โครงการปรับปรุง   
แผนที่ภาษีเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ในการ
จัดเก็บรายได ้

- ปรับปรุงแผนที่ภาษ ี
อบต.บ้านเอื้อง 
- จ้างเหมาพนักงานสำรวจ
ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

324,000 อบต. 
บ้านเอื้อง 

กองคลัง 

 

            

รวม 5 - 1,234,000 - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



แผนการดำเนินงาน อบต.บ้านเอื้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน้า 43 
 

 
 
 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว 

    

ลำดับ
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

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. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 
1. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
    1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

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 
 

ค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์
ต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น รถยนต์ 
เครื่องปรับอากาศ  
เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

50,000 อบต. 
บ้านเอื้อง 

สำนักปลดั             

2 ค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์
ต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น รถยนต ์
เครื่องปรับอากาศ  
เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

50,000 อบต. 
บ้านเอื้อง 

กองคลัง             

3 ค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์
ต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น เครื่องปรับอากาศ  
เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

5,000 อบต. 
บ้านเอื้อง 

อบต. 
บ้านเอื้อง 

            

รวม 3 - 105,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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1. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
   1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

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 
 

ค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ ์

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

50,000 อบต. 
บ้านเอื้อง 

สำนักปลดั             

รวม 1 - 50,000 - - - - - - - - - - - - - - 
 
     1.3 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

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 
 

ค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ ์

บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์
ต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น เครื่องปรับอากาศ  
เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

20,0000 อบต. 
บ้านเอื้อง 

สำนักปลดั             

รวม 1 - 20,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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1. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
    1.4 แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

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 
 

ค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ ์

บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์
ต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น เครื่องพ่นหมอกควัน  
ฯลฯ 

25,0000 อบต. 
บ้านเอื้อง 

สำนักปลดั             

รวม 1 - 25,0000 - - - - - - - - - - - - - - 
 
    1. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
       1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

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 
 

ค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์
ต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น เครื่องปรับอากาศ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

10,000 อบต. 
บ้านเอื้อง 

สำนักปลดั             

รวม 1 - 10,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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      1. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
          1.6 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 รถบรรทุกขยะ รถยนต์ 
ฯลฯ 

80,000 อบต. 
บ้านเอื้อง 

กองช่าง             

รวม 1 - 80,000               
    
 1. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
     1.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

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 
 

ค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์
ต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถกระเช้าซ่อม 
ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

30,000 อบต. 
บ้านเอื้อง 

สำนักปลดั             

รวม 1 - 30,000 - - - - - - - - - - - - - - 
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