
 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
เรื่อง  ประกาศใชแ้ผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

..................................................... 

  ด้วยเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด ได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
ไดพิ้จารณาร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ในคราวประชุมฯ 
เมื่อวันที่  27 ตุลาคม 2564  

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 26 (2) จึงประกาศใช้แผนการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป และสามารถ
ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.Nongyalad-local.go.th 
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ค าน า 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดจัดท า
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไข เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน 
รายละเอียด โครงการ และกิจกรรมที่ต้องการด าเนินการจริงทั้งหมดในเขตพ้ืนที่ของ เทศบาลต าบล        
หนองหญ้าลาด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แผนการด าเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานส าหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรม  
ที่ต้องด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดทั้งท่ีปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และที่ด าเนินการโดยหน่วยงานอ่ืน ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้
จ าแนกรายละเอียดสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา เพ่ือให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนา
ที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน 
ระยะเวลาในการด าเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด 

เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินการฉบับนี้ สามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการด าเนินงานในเขตพ้ืนที่ได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน และการ
ประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารด้วย 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
1.1 บทน า 

เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดท า
แผนการด าเนินงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 26 และข้อ 27 ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นมี
ความสอดคล้องกัน ทั้งในระดับแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาจังหวัด และการใช้จ่ายงบประมาณ  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นแนวทางในการพัฒนาบริหารจัดการ สามารถแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนได้ตรงตามความต้องการ ให้มีความเจริญก้าวหน้า และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นได้อย่าง
เป็นระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดได้ประกาศใช้ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเตมิถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/
โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณนั้น 

แผนการด าเนินงานเป็นเอกสารที่ ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะด าเนินการ  
ในปีงบประมาณนั้น ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานอ่ืน และการจ าแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปี        
มีความสะดวกมากข้ึนอีกด้วย 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. เพ่ือให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
3. เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของโครงการ 
4. เพ่ือการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานอ่ืน 
5. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น 
6. เพ่ือใช้ควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

  



 

1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  

ข้อ 26 การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบโดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ  ที่ต้องด าเนินการใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการ
ด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 

แผนภูมิแสดงข้ันตอน การจัดท าแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  

คณะกรรมการสนบัสนนุการจดัท าแผนพฒันาท้องถิน่ 
 

 รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนบัสนนุการจดัท าแผนพฒันาท้องถิน่ 
 

 จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
 เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่ 
 พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 
 เสนอร่างแผนการด าเนินงาน ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผูบ้รหิารท้องถิน่ 
 ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน 
 ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 

ทต.หนองหญา้ลาด 

หนว่ยงานอืน่ 
อปท. 
หน่วยราชการส่วนกลาง 
หน่วยราชการส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานอื่นๆ ที่

ด าเนินการในพ้ืนที่ของ 
ทต.หนองหญ้าลาด 



 

1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

1. เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้
เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนการด าเนินงานในการประสานและบูรณาการการ
ท างานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ส่งผลให้การด าเนินการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้แผนการด าเนินงานเป็นกรอบในการติดตามและประเมินผล
แผนงาน/โครงการ 
 

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

 



 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
ประกอบด้วย บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.01) 

และบัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.02) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) 
แบบ ผด.01 เป็นแบบบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย  
- ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
- จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 
- คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด  
- จ านวนงบประมาณ  
- คิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด 
- หน่วยงานรับผิดชอบ 

การจัดท าแผนการด าเนินงาน ตามแบบ ผด.01 นี้ ต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงานให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจ านวนโครงการที่ด าเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จ านวน
งบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบ และเมื่อลงแต่
ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้งและจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย 

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการ
ทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 

2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02) 

แบบ ผด .02 เป็นแบบบัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แผนการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบด้วย  

- ยุทธศาสตร์ แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน 
- ล าดับที่ 
- โครงการ 
- รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 
- งบประมาณ (บาท) 
- สถานที่ด าเนินการ 
- หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจาก ตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุด กันยายนอีกปีหนึ่ง 

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

 



จ านวน คิดเปน็รอ้ยละ จ านวน คิดเปน็รอ้ยละ

โครงการที่ ของโครงการ ของงบประมาณ

ด าเนินการ ทั้งหมด ทั้งหมด

1 2.22 300,000            3.68 ทต.หนองหญ้าลาด

12 26.67 4,097,000          50.30 ทต.หนองหญ้าลาด

13 28.89 4,397,000         53.98 -

1 2.22 20,000              0.25 ทต.หนองหญ้าลาด

3 6.67 380,000            4.67 ทต.หนองหญ้าลาด

4 8.89 30,000              0.37 ทต.หนองหญ้าลาด

6 13.33 90,000              1.10 ทต.หนองหญ้าลาด

14 31.11 520,000           6.38 -

1 2.22 30,000              0.37 ทต.หนองหญ้าลาด

1 2.22 30,000             0.37 -

3.1  แผนงานการเกษตร

รวม

2.2  แผนงานสาธารณสุข

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

งบประมาณ

2.3  แผนงานสร้างความเข้มแข้งของชุมชน

รวม

2.1  แผนงานการศึกษา

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาศรีสะเกษเป็นเมอืงน่าอยู่

3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รวม

1.  ยุทธศาสตร์ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้สมดลุและแขง่ขนัได้

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด

1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตร/์แผนงาน

2.4  แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

แบบ ผด.01 



จ านวน คิดเปน็รอ้ยละ จ านวน คิดเปน็รอ้ยละ

โครงการที่ ของโครงการ ของงบประมาณ

ด าเนินการ ทั้งหมด ทั้งหมด

5 11.11 90,000              1.10 ทต.หนองหญ้าลาด

2 4.44 30,000              0.37 ทต.หนองหญ้าลาด

10 22.22 3,078,250          37.79 ทต.หนองหญ้าลาด

17 22.22 3,198,250         39.27 -

45 84.44 8,145,250         100.00 -

 

4.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด

ยุทธศาสตร/์แผนงาน

4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

หน่วยด าเนินการ

4.  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภบิาล

งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น

รวม

4.3  แผนงานการศึกษา

แบบ ผด.01 



รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคอ าเภอ ด าเนินโครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต  า บา้นแก 300,000 บา้นหว้ยพอก กองช่าง

กันทรลักษ ์เพื อขยายเขตไฟฟา้แรงต  า หมู่ที  6 (ตามประมาณการของการไฟฟา้อ าเภอ หมู่ที  11

บา้นแก หมู่ที  6 กันทรลักษ)์

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด
1.  ยุทธศาสตร์ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้สมดลุ
      1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02 



รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 ก่อสร้างฌาปนสถาน (เมรุ) ก่อสร้างฌาปนสถาน (เมรุ) ชนิดเตาเผาเดียว 1,000,000 บา้นหว้ยพอก กองช่าง

ชนิดเตาเผาเดียว วดัปา่ด ารงพธุธรรม ขนาดกวา้ง 3.80 ม.ยาว 9.80 ม. พร้อมติดต้ังปา้ย หมู่ที่ 11

(สวนสงฆ์) บา้นหว้ยพอก หมุ่ที่ 11 โครงการจ านวน 1 ปา้ย 

(ตามแบบ ทต.หนองหญ้าลาดเลขที่ 11-1/2565)

2 ก่อสร้างร้ัวคอนกรีตด้านหลัง ก่อสร้างร้ัวคอนกรีตด้านหลังศพด.วดักระบี่ 150,000 ส านักงาน กองการศึกษา

ศพด.วดักระบี่ ขนาดความยาว 43.60 ม.สูง 1.90 ม.และติดต้ัง ทต.หนองหญ้าลาด

ปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย

(ตามแบบทต.หนองหญ้าลาด 2/2565)

3 ก่อสร้างหอ้งเก็บของ ก่อสร้างหอ้งเก็บของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 180,000 ส านักงาน กองคลัง

เทศบาลต าบลหนองญ้าลาด ขนาดกวา้ง 4 ม. ยาว 8 ม. และติดต้ังปา้ย ทต.หนองหญ้าลาด

โครงการ จ านวน 1 ปา้ย

(ตามแบบทต.หนองหญ้าลาด 1/2565)

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด
1.  ยุทธศาสตร์ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้สมดลุ
      1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02 



รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

4 ซ่อมแซมศาลาประชาคม บา้นกระบี่ ซ่อมแซมศาลาประชาคม บา้นกระบี่ หมู่ที่ 5 180,000 บา้นกระบี่ กองช่าง

หมู่ที่ 5 ขนาดกวา้ง 14 ม. ยาว 15 ม. และติดต้ังปา้ย หมู่ที่ 5 

โครงการ จ านวน 1 ปา้ย

(ตามแบบทต.หนองหญ้าลาด 5-1/2565)

5 ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีต ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 300,000 บา้นดงสูง กองช่าง

เสริมเหล็กหนึ่งข้าง สายทางบา้นดงสูง ขนาดผิวจราจรกวา้ง 1.00 ม. ระยะทางยาว หมู่ที่ 15

หมู่ที่ 15 517.00 ตรม.หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาณพื้นที่

ไม่น้อยกวา่ 517.00 ตรม.ไหล่ทางลูกรังหนึ่งข้าง

กวา้ง 0.30 ม.พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการจ านวน 

1 ปา้ย (ตามแบบทต.หนองหญ้าลาด 15-1/2565)

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 337,000 บา้นแกใต้พฒันา กองช่าง

สายทางบา้นแกใต้พฒันา หมู่ที่ 16 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม. ระยะทางยาว หมู่ที่ 16

151.00 ตรม.หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาณพื้นที่

ไม่น้อยกวา่ 604.00 ตรม.ไหล่ทางลูกรังข้างละ

0.20 ม.พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการจ านวน 

1 ปา้ย (ตามแบบทต.หนองหญ้าลาด 16-1/2565)

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด
1.  ยุทธศาสตร์ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้สมดลุ
      1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02 



รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 300,000 บา้นซ าตาวนั กองช่าง

สายทางบา้นซ าตาวนั หมู่ที่ 17 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม. ระยะทางยาว หมู่ที่ 17

133.00 ตรม.หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาณพื้นที่

ไม่น้อยกวา่ 532.00 ตรม.ไหล่ทางลูกรังข้างละ

0.30 ม.พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการจ านวน 

1 ปา้ย (ตามแบบทต.หนองหญ้าลาด 17-1/2565)

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 320,000 บา้นโนนม่วงใต้ กองช่าง

สายทางบา้นโนนม่วงใต้ หมู่ที่ 13 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม. ระยะทางยาว หมู่ที่ 13

(ซอยอินนารีสอร์ท) 109.00 ตรม.หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาณพื้นที่

ไม่น้อยกวา่ 545.00 ตรม.ไหล่ทางลูกรังข้างละ

0.50 ม.พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการจ านวน 

1 ปา้ย (ตามแบบทต.หนองหญ้าลาด 13-1/2565)

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด
1.  ยุทธศาสตร์ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้สมดลุ
      1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02 



รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 300,000 บา้นซ าตาวนั กองช่าง

สายทางบา้นปา่ไม้พฒันา หมู่ที่ 17 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม. ระยะทางยาว หมู่ที่ 17

(ซอยอินนารีสอร์ท) 133.00 ตรม.หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาณพื้นที่

ไม่น้อยกวา่ 532.00 ตรม.ไหล่ทางลูกรังข้างละ

0.30 ม.พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการจ านวน 

1 ปา้ย (ตามแบบทต.หนองหญ้าลาด 7-2/2565)

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 300,000 บา้นศรีเจริญ กองช่าง

สายทางบา้นศรีเจริญ หมู่ที่ 10 - บา้น ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม. ระยะทางยาว หมู่ที่ 10

ดงสูง หมู่ที่ 15 96.00 ตรม.หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาณพื้นที่ บา้นดงสูง

ไม่น้อยกวา่ 480.00 ตรม.ไหล่ทางลูกรังข้างละ หมู่ที่ 15

0.40 ม.พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการจ านวน 

1 ปา้ย (ตามแบบทต.หนองหญ้าลาด 10-1/2565)

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด
1.  ยุทธศาสตร์ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้สมดลุ
      1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02 



รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 300,000 บา้นสมบรูณ์ กองช่าง

สายทางบา้นสมบรูณ์ หมู่ที่ 4 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 ม. ระยะทางยาว หมู่ที่ 4

(ซอยแม่แนน) 179.00 ตรม.หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาณพื้นที่

ไม่น้อยกวา่ 537.00 ตรม.

พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการจ านวน 1 ปา้ย

(ตามแบบทต.หนองหญ้าลาด 4-1/2565)

12 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูฯ 430,000 บา้นปา่ไม้พฒันา กองช่าง

เสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปดิตะแกรง ขนาดภายในกวา้ง 0.30 ม.ระยะทางยาว หมู่ที่ 7

เหล็กและวางทอ่ระบาย คสล. 160.00 ม. พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการ จ านวน

บา้นปา่ไม้พฒันา หมู่ที่ 7 1 ปา้ย (ตามแบบ ทต.หนองหญ้าลาด 7-1/2565)

(หน้าบา้นผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น-ข้ามแยก

สุดถนน คสล.)

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด
1.  ยุทธศาสตร์ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้สมดลุ
      1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02 



รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 จัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวนัเด็ก 20,000 สถานศึกษาในเขต กองการศึกษา

แหง่ชาติ เช่น ค่าของขวญั ของรางวลั ค่าจ้าง ทต.หนองหญ้าลาด

เหมาประกอบอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าการ

แสดงของเด็กและค่าใช้จ่ายอื่นๆตามความ

จ าเปน็ใหก้ับนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่

ทต.หนองหญ้าลาด ศพด.จ านวน 2 ศูนย์

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการสร้างภูมคุ้ิมกันทางสังคมและคุณภาพชวีิต
      2.1  แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2565ที่ โครงการ
พ.ศ.2564

แบบ ผด.02 



รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 รณรงค์ควบคุมและปอ้งกันโรค เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ 80,000 ทต.หนองหญ้าลาด ส านักปลัด

ไข้เลือดออก ควบคุมและปอ้งกันโรคไข้เลือดออก

เช่น ค่าวสัดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาฉีดพน่

หมอกควนั ค่าน้ ามัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

2 โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการรฯ 60,000 ทต.หนองหญ้าลาด ส านักปลัด

จากโรคพษิสุนัขบา้ตามปณิธาน เช่น ค่าส ารวจ ค่าเวชภณัฑ์ ค่าวสัดุอุปกรณ์ 

ตามปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟา้จุฬาภรณ

วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรี

สวางควฒันวรขัตติยราชนารี

3 เงินอุดหนุนคณะกรรมการชุมชน/ เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนใหก้ับคกก.ชุมชน/ 240,000 ทต.หนองหญ้าลาด ส านักปลัด

หมู่บา้น โครงการเงินอุดหนุนส าหรับ หมู่บา้น ตามโครงการฯ จ านวน 12 หมู่บา้น

การด าเนินงานตามแนวทางโครงการ บา้นละ 20,000 บาท ได้แก่ ม.4 5 6 7 8 9

พระราชด าริด้านสาธารณสุข 10 11 13 15 16 17

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการสร้างภูมคุ้ิมกันทางสังคมและคุณภาพชวีิต
      2.2  แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02 



รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 กินดีอยู่ดีด้วยเศรษฐกิจพอเพยีง เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการกินดีอยู่ดีด้วย 5,000 ทต.หนองหญ้าลาด ส านักปลัด

ชุมชนพึ่งตนเอง เศรษฐกิจพอเพยีง เช่น ค่าอาหาร

และเคร่ืองด่ืม ค่าวัส่ดุ ค่าปา้ยโครงการ และ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

2 จัดประชุมประชาคมหมู่บา้นและต าบล เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดประชุม 10,000 ทต.หนองหญ้าลาด ส านักปลัด

ประชาคมหมู่บา้นและต าบล เช่น ค่าอาหาร

และเคร่ืองด่ืม ค่าวัส่ดุ ค่าปา้ยโครงการ และ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

3 รณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์การ 5,000 ทต.หนองหญ้าลาด ส านักปลัด

คัดแยกขยะก่อนทิ้ง เช่น ค่าอาหาร

และเคร่ืองด่ืม ค่าวัส่ดุ ค่าปา้ยโครงการ และ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

4 อุดหนุนจ.ศรีสะเกษ อุดหนุน จ.ศรีสะเกษ ตามโครงการปอ้งกัน 10,000 ที่ท าการปกครอง ส านักปลัด

ตามโครงการปอ้งกันเฝ้าระวงัและ เฝ้าระวงัและแก้ไขปญัหายาเสพติด จ.ศรีสะเกษ

แก้ไขปญัหายาเสพติด (ศป.ปส.จ.ศก)  (ศ.ปส.จ.ศก) ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2565 จ านวน  10,000 บาท

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการสร้างภูมคุ้ิมกันทางสังคมและคุณภาพชวีิต
      2.3  แผนงานสรา้งความเข้มแข้งของชุมชน

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02 



รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬา 10,000 ทต.หนองหญ้าลาด กองการศึกษา

หนองหญ้าลาดเกมส์  ต้านยาเสพติด หนองหญ้าลาดเกมส์ เช่น ค่า

อาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุ ค่า

ปา้ยโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2 ท าบญุตักบาตรเพื่อถวายเปน็พระราช เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการท าบญุ 10,000 ทต.หนองหญ้าลาด กองการศึกษา

กุศล ตักบาตรเพื่อถวายเปน็พระราชกุศล เช่น

ค่าวสัดุ ค่าอุปกรณ์ในการด าเนินงาน ค่าเคร่ือง

ไทยธรรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3 ประเพณีวนัเข้าพรรษา เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณี 10,000 ทต.หนองหญ้าลาด กองการศึกษา

แหเ่ทยีนพรรษา เช่น ค่าเทยีนพรรษา ค่าปจัจัย

ถวายพระ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม

และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

4 สืบสานงานประเพณีวนัสงกรานต์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสาน 20,000 ทต.หนองหญ้าลาด กองการศึกษา

ประเพณีวนัสงกรานต์ เช่น เงินรางวลั การ

ประกวดแข่งขัน ค่ามหรสพ

และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการสร้างภูมคุ้ิมกันทางสังคมและคุณภาพชวีิต
      2.4  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02 



รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

5 เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนที่ท าการปกครอง อ.กันทรลักษ์ 20,000 ที่ท าการปกครอง กองการศึกษา

เพื่อจ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันวิง่เฉลิม อ.กันทรลักษ์

พระเกียรติสู่อุทยานแหง่ชาติเขาพระวหิาร

6 เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนที่ท าการปกครอง อ.กันทรลักษ์ 20,000 ที่ท าการปกครอง กองการศึกษา

เพื่อจ่ายตามโครงการงานเทศบาลผลไม้และ อ.กันทรลักษ์

ของดีกันทรลักษ์

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการสร้างภูมคุ้ิมกันทางสังคมและคุณภาพชวีิต
      2.4  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02 



รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 อนุรักษพ์นัธกุรรมพชือันเนื่องมาจาก เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ 15,000 ทต.หนองหญ้าลาด ส านักปลัด

พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตน เช่น ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ค่าวสัดุ ค่าปา้ยโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่

เกี่ยวข้อง

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
      3.1  แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02 



รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ และผู้ที่ 50,000 เทศบาล ส านักปลัด

ปฏบิติังานแก่บคุลากร ผู้บริหาร ได้รับอนุมัติใหเ้ข้าร่วมโครงการ ส าหรับเปน็ค่า ต าบลหนองหญ้าลาด

พนักงานเทศบาล และสมาชิกสภา ตอบแทนวทิยากร ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั ค่า

เทศบาล อาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการฝึก

อบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

2 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนใหอ้บต.บงึมะลู 3,000 อบต.บงึมะลู ส านักปลัด

อุดหนุนใหอ้บต.บงึมะลู ตามโครงการวนัทอ้งถิ่นไทย ประจ าปงีบประมาณ

2565

3 เงินอุดหนุนส่วนราชการ เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนใหท้ี่ท าการปกครอง 20,000 ที่ท าการปกครอง ส านักปลัด

ที่ท าการปกครองอ าเภอกันทรลักษ์ อ าเภอกันทรลักษ ์ตามโครงการจัดต้ังศูนย์ อ าเภอกันทรลักษ์

ปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน

4 เงินอุดหนุนส่วนราชการ เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนใหท้ี่ท าการปกครอง 12,000 ที่ท าการปกครอง ส านักปลัด

ที่ท าการปกครองอ าเภอกันทรลักษ์ อ าเภอกันทรลักษ ์ตามโครงการส่งเสริมงาน อ าเภอกันทรลักษ์

ราชพธิแีละรัฐพธิ ีประจ าปงีบประมาณพ.ศ.2564

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด
4.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ีตามหลักธรรมาภิบาล
      4.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02 



รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

5 โครงการพฒันาการจัดเก็บรายได้ และ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ 5,000 เทศบาล กองคลัง

การปรับปรุงแผนภาษแีละทะเบยีน การเตรียมเคร่ืองคอมพวิเตอรัวสดุอุปกรณ์และ ต าบลหนองหญ้าลาด

ทรัพย์สิน การปรับปรุงระบบอินเตอร์เนต

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด
4.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ีตามหลักธรรมาภิบาล
      4.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02 



รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 ซ้อมแผนดับเพลิง เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น 10,000 เทศบาล ส านักปลัด

ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่า ต าบลหนองหญ้าลาด

สถานที่อบรม ฯลฯ

2 ฝึกอบรมอาสาสมัครปอ้งกันภยั เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น 20,000 เทศบาล ส านักปลัด

ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)หลักสูตรจัดต้ัง ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่า ต าบลหนองหญ้าลาด

สถานที่อบรม ฯลฯ

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด
4.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ีตามหลักธรรมาภิบาล
      4.2  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02 



รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุน 877,250 สถานศึกษาในเขต กองการศึกษา

สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ดังนี้ ทต.หนองหญ้าลาด

1.โครงการอาหารกลางวนัศพด.บา้นแก ม.6

และ ศพด.วดักระบี่ ม.8

2.ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.บา้นแก ม.6

และ ศพด.วดักระบี่ ม.8

3.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศพด.

บา้นแก ม.6 และศพด.วดักระบี่ ม.8

2 ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหารเสริม (นม) 800,000 สถานศึกษาในเขต กองการศึกษา

ใหก้ับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขต ทต.หนองหญ้าลาด

เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด จ านวน 2 รร.

และ ศพด. จ านวน 2 ศูนย์

3 อุดหนุนโรงเรียนบา้นกระบี่ เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนส าหรับสนุบสนุน 588,000      สถานศึกษาในเขต กองการศึกษา

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน อาหารกลางวนัใหก้ับโรงเรียนบา้นกระบี่ ทต.หนองหญ้าลาด

อาหารกลางวนั จ านวน 140 คนๆละ 21 บาท

จ านวน 200 วนั

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด
4.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ีตามหลักธรรมาภิบาล
      4.3  แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02 



รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

4 อุดหนุนโรงเรียนบา้นกระบี่ เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนใหก้ับโรงเรียนบา้น 20,000       สถานศึกษาในเขต กองการศึกษา

ตามโครงการเด็กกินอิ่มเรายิ้มได้ บา้นกระบี่ เพื่อด าเนินโครงการเด็กกินอิ่ม ทต.หนองหญ้าลาด

เรายิ้มได้

5 อุดหนุนโรงเรียนบา้นกระบี่ เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนใหก้ับโรงเรียนบา้น 20,000       สถานศึกษาในเขต กองการศึกษา

ตามโครงการปอ้งกันเฝ้าระวงั บา้นกระบี่ เพื่อด าเนินโครงการปอ้งกันเฝ้าระวงั ทต.หนองหญ้าลาด

และแก้ไขปญัหายาเสพติดในโรงเรียน และแก้ไขปญัหายาเสพติดในโรงเรียน

6 อุดหนุนโรงเรียนบา้นกระบี่ เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนใหก้ับโรงเรียนบา้น 20,000       สถานศึกษาในเขต กองการศึกษา

ตามโครงการพฒันาศักยภาพผู้เรียน บา้นกระบี่ เพื่อด าเนินโครงการปอ้งกันเฝ้าระวงั ทต.หนองหญ้าลาด

อย่างยั่งยืน และแก้ไขปญัหายาเสพติดในโรงเรียน

7 อุดหนุนโรงเรียนบา้นแก เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนใหก้ับโรงเรียนบา้น 693,000      สถานศึกษาในเขต กองการศึกษา

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน บา้นแก เพื่อด าเนินโครงการปอ้งกันเฝ้าระวงั ทต.หนองหญ้าลาด

กลางวนั และแก้ไขปญัหายาเสพติดในโรงเรียน

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด
4.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ีตามหลักธรรมาภิบาล
      4.3  แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02 



รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

8 อุดหนุนโรงเรียนบา้นแก เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนใหก้ับโรงเรียนบา้น 20,000       สถานศึกษาในเขต กองการศึกษา

ตามโครงการเด็กกินอิ่มเรายิ้มได้ บา้นแก เพื่อด าเนินโครงการปอ้งกันเฝ้าระวงั ทต.หนองหญ้าลาด

และแก้ไขปญัหายาเสพติดในโรงเรียน

9 อุดหนุนโรงเรียนบา้นแก เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนใหก้ับโรงเรียนบา้น 20,000       สถานศึกษาในเขต กองการศึกษา

ตามโครงการปอ้งกันเฝ้าระวงั บา้นกระบี่ เพื่อด าเนินโครงการปอ้งกันเฝ้าระวงั ทต.หนองหญ้าลาด

และแก้ไขปญัหายาเสพติดในโรงเรียน และแก้ไขปญัหายาเสพติดในโรงเรียน

10 อุดหนุนโรงเรียนบา้นแก เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนใหก้ับโรงเรียนบา้น 20,000       สถานศึกษาในเขต กองการศึกษา

ตามโครงการพฒันาศักยภาพผู้เรียน บา้นกระบี่ เพื่อด าเนินโครงการปอ้งกันเฝ้าระวงั ทต.หนองหญ้าลาด

อย่างยั่งยืน และแก้ไขปญัหายาเสพติดในโรงเรียน

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด
4.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ีตามหลักธรรมาภิบาล
      4.3  แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02 



รายละเอียดของครภุณัฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 เก้าอี้ส านักงาน เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าจัดซ้ือเก้าอี้ส านักงานล้อเล่ือน 7,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

ปรับระดับได้ จ านวน 2ตัวๆละ 3,500 บาท หนองหญ้าลาด

2 โต๊ะท างาน เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก 4,200 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

ขนาด 4 ฟตุ (1220*663*759 MM) จ านวน 1 ตัว หนองหญ้าลาด

รวม 2 11,200

ที่ ครภุณัฑ์
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชคีรุภัณฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ินโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด
1.  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

      1.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป

แบบ ผด.02/1 



รายละเอียดของครภุณัฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.
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ค.

ก.
พ. ม.ี
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1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 17,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง หนองหญ้าลาด

2 เคร่ืองส ารองไฟ เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ขนาด 17,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

800 VA จ านวน 1 เคร่ือง หนองหญ้าลาด

รวม 2 34,000

ที่ ครภุณัฑ์
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชคีรุภัณฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ินโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด
2.  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

      2.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป

แบบ ผด.02/1 



รายละเอียดของครภุณัฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.
ค.
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1 ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้้าแบบจุ่มใต้น้้า 54,000 เทศบาลต้าบล กองช่าง

เคร่ืองสูบน้้าแบบจุ่มใต้น้้า จ้านวน 3 เคร่ือง ๆละ 18,000 บาท หนองหญ้าลาด

(Summersibie Pump) 1.5 HP เปน็เคร่ืองสูบน้้าไฟฟา้สามารถติดต้ังกับบอ่บาดาล

220V ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม.

ตัวเรือนสูบ ใบพดั เพลา ข้อต่อทางน้้าเข้า-ออก

ท้าด้วยทอ่แสตนเลส

ตัวมอเตอร์เปน็จุ่มน้้า ระบายความร้อนด้วยน้้าใช้

ไฟฟา้ 1 เฟส 220 โวลท ์50 ไซเกิ้ล ความเร้วรอบ

มอเตอร์ระหวา่ง 2,700-3,000 รอบต่อนาที

ฝาครอบบอ่บาดาลท้าด้วยแผ่นเหล็กหนาไม่น้อย

กวา่ 12 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 200 มม. 

ที่ฝาครอบเจาะรูขนาด 20 มม.จ้านวน 2 รู

ที่ ครภุณัฑ์
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชคีรุภัณฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ินโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด
3.  ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

     3.1  แผนงานการพาณชิย์

แบบ ผด.02/1 



รายละเอียดของครภุณัฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.
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2 ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้้าแบบจุ่มใต้น้้า 60,000 เทศบาลต้าบล กองช่าง

เคร่ืองสูบน้้าแบบจุ่มใต้น้้า จ้านวน 3 เคร่ือง ๆละ 20,000 บาท หนองหญ้าลาด

(Summersibie Pump) 2 HP เปน็เคร่ืองสูบน้้าไฟฟา้สามารถติดต้ังกับบอ่บาดาล

220V ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว

ตัวเรือนสูบ ใบพดั เพลา ข้อต่อทางน้้าเข้า-ออก

ท้าด้วยทอ่แสตนเลส

ปริมาณน้้าที่สูบได้ไม่น้อยกวา่ 30-70 ลิตร/นาที

ที่แรงส่งสูบไม่น้อยกวา่ 60 เมตร

ตัวมอเตอร์แบบจุ่มน้้าระบายความร้อนด้วยน้้าใช้

ไฟฟา้ 1 เฟส 220 โวลท ์40 Hz ขนาดไม่

น้อยกวา่ 2 แรงม้าพร้อมสายเคเบลิ ขนาดพื้นที่

หน้าตัดของลวดทองแดงไม่น้อยกวา่ 2.5 ตร.มม.

ฝาครอบบอ่บาดาลท้าด้วยเหล็กหนาใช้ส้าหรับบอ่

บาดาล Dia 4-6 นิ้ว 

รวม 2 114,000

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด

3.  ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

     3.1  แผนงานการพาณชิย์

ที่ ครภุณัฑ์
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชคีรุภัณฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ินโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แบบ ผด.02/1 



รายละเอียดของครภุณัฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.
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1 ถังกรองน้้ำ (เหล็ก) เพื่อจ่ำยเปน็เงินค่ำจัดซ้ือถังกรองน้้ำ (เหล็ก) 240,000 เทศบำลต้ำบล กองคลัง

พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง หนองหญ้ำลำด

รวม 1 240,000

ที่ ครภุณัฑ์
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชคีรุภัณฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ินโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด
4.  ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

     4.1  แผนงานการพาณชิย์

แบบ ผด.02/1 


