


 

 

 
 
 
 

แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
อ าเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 



 

 

 
ค าน า 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 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. 2566 

แผนการด าเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานส าหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรม  
ที่ต้องด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดทั้งท่ีปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 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 
    
 

             เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
ตุลาคม 2565     
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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. 2566 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (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 
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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. 2566 
  

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 
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1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

1. เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้
เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนการด าเนินงานในการประสานและบูรณาการการ
ท างานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ส่งผลให้การด าเนินการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้แผนการด าเนินงานเป็นกรอบในการติดตามและประเมินผล
แผนงาน/โครงการ 
 

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

 



4 
 

 

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. 2566 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.2566 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

12 23.53 3,514,000          45.59 ทต.หนองหญ้าลาด

12 23.53 3,514,000         45.59 -

2 3.92 150,000            1.95 ทต.หนองหญ้าลาด

5 9.80 460,000            5.97 ทต.หนองหญ้าลาด

4 7.84 80,000              1.04 ทต.หนองหญ้าลาด

6 11.76 570,000            7.39 ทต.หนองหญ้าลาด

17 33.33 1,260,000         16.35 -

1 1.96 50,000              0.65 ทต.หนองหญ้าลาด

1 1.96 30,000              0.39 ทต.หนองหญ้าลาด

2 3.92 80,000             1.04 -

3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข้งของชุมชน

3.2  แผนงานการเกษตร

3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รวม

รวม

2.3  แผนงานสร้างความเข้มแข้งของชุมชน

รวม

2.1  แผนงานการศึกษา

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาศรีสะเกษเป็นเมอืงน่าอยู่

1.  ยุทธศาสตร์ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้สมดลุและแขง่ขนัได้

2.2  แผนงานสาธารณสุข

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตร/์แผนงาน

2.4  แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

งบประมาณ

แบบ ผด.01 



จ านวน คิดเปน็รอ้ยละ จ านวน คิดเปน็รอ้ยละ

โครงการที่ ของโครงการ ของงบประมาณ

ด าเนินการ ทั้งหมด ทั้งหมด

7 13.73 445,000            5.77 ทต.หนองหญ้าลาด

2 3.92 130,000            1.69 ทต.หนองหญ้าลาด

11 21.57 2,279,000          29.57 ทต.หนองหญ้าลาด

20 21.57 2,854,000         37.03 -

51 82.35 7,708,000         100.00 -

4.  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภบิาล

งบประมาณ

4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

รวมทั้งสิ้น

4.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด

ยุทธศาสตร/์แผนงาน หน่วยด าเนินการ

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 โคงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 116,000 บา้นกระบี่ กองช่าง

เสริมเหล็ก บา้นกระบี่ หมู่ที่ 5 - บา้น ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม. ระยะทางยาว หมู่ที่ 5

ปา่ไม้พฒันา หมู่ที่ 7 50.00 ตรม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต

ไม่น้อยกวา่ 200.00 ตรม.ไหล่ทางลูกรัง

ข้างละ 0.30 ม.พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ

2 โคงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 300,000 บา้นกระบี่ กองช่าง

เสริมเหล็ก บา้นกระบี่ หมี่ที่ 5 - แยก ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม. ระยะทางยาว หมู่ที่ 5

ถนนลาดยางเส้นกันทรลักษไ์ปขุนหาญ 100.80 ตรม.หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาณพื้นที่

เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 504.00 ตรม.ไหล่ทางลูกรัง

ข้างละ 0.30 ม.พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ

3 โคงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 300,000 บา้นดงก่อ กองช่าง

เสริมเหล็ก บา้นดงก่อ หมู่ที่ 9 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม. ระยะทางยาว หมู่ที่ 9

 (เส้นหน้าประตูวดัดงก่อ) 130.50 ตรม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต

ไม่น้อยกวา่ 522.00 ตรม.ไหล่ทางลูกรัง

ข้างละ 0.20 ม.พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด
1.  ยุทธศาสตร์ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้สมดลุ
      1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

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 โคงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 300,000 บา้นดงสูง กองช่าง

เสริมเหล็ก บา้นดงสูง หมู่ที่ 15 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม. ระยะทางยาว หมู่ที่ 15

 (ซอยเศรษฐีเชื่อมเขตต าบลจานใหญ)่ 130.50 ตรม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต

ไม่น้อยกวา่ 522.00 ตรม.ไหล่ทางลูกรัง

ข้างละ 0.20 ม.พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ

5 โคงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 300,000 บา้นโนนม่วงใต้ กองช่าง

เสริมเหล็ก บา้นโนนม่วงใต้ หมู่ที่ 13 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม. ระยะทางยาว หมู่ที่ 13

 (ซอยสมทรัพย์ไปสามออ) 101.00 ตรม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต

ไม่น้อยกวา่ 505.00 ตรม.ไหล่ทางลูกรัง

ข้างละ 0.20 ม.พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธ์

6 โคงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 300,000 บา้นปา่ไม้พฒันา กองช่าง

เสริมเหล็ก บา้นปา่ไม้พฒันา หมู่ที่ 7- ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม. ระยะทางยาว หมู่ที่ 7

บา้นกระบี่ หมู่ที่ 5 130.50 ตรม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต

ไม่น้อยกวา่ 522.00 ตรม.ไหล่ทางลูกรัง

ข้างละ 0.20 ม.พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด
1.  ยุทธศาสตร์ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้สมดลุ
      1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

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 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปดิ 343,000 เทศบาลต าบล กองช่าง

พร้อมฝาปดิตะแกรงเหล็กรอบส านักงาน ตะแกรงเหล็กรอบส านักงานเทศบาลต าบล หนองหญ้าลาด

เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด หนองหญ้าลาด ขนาดภายในกวา้ง 0.30ม. 

ระยะทาง 141.00 ม. 

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ

8 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปดิ 345,000 บา้นแก กองช่าง

พร้อมฝาปดิตะแกรงเหล็กและวางทอ่ ตะแกรงเหล็กและวางทอ่ระบายน้ า หมู่ที่ 6

ระบายน้ า บา้นแก หมู่ที่ 6 ขนาดภายในกวา้ง 0.30 ม. ระยะทางยาว 

(จากศาลาประชาคม ถึง บา้น น.ส.อ่อน 139 ม.พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ

เพช็รดี)

9 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 300,000 บา้นดงก่อ กองช่าง

โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟลัทติ์ก โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟลัทติ์ก หมู่ที่ 9

คอนกรีต บา้นดงก่อ หมู่ที่ 9 - บา้น ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม. ระยะทางยาว

กระบี่เหนือ หมู่ที่ 8 177.00 ตรม.หนา 0.04 ม. หรือมีปริมาณพื้นที่

ไม่น้อยกวา่ 708.00 ตรม.

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด
1.  ยุทธศาสตร์ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้สมดลุ
      1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

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.

10 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 330,000 บา้นสมบรูณ์ กองช่าง

โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟลัทติ์ก โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟลัทติ์ก หมู่ที่ 4

คอนกรีต บา้นสมบรูณ์ หมู่ที่ 4 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม. ระยะทางยาว

(เส้นบา้นนายไผ่ เชาวลักษ ์ถึงแยกบา้น 156.20 ตรม.หนา 0.04 ม. หรือมีปริมาณพื้นที่

นางทองไมล์ สถาพร) ไม่น้อยกวา่ 781.00 ตรม.

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ

11 ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บา้น ปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม. 280,000 บา้นแก กองช่าง

บา้นแก หมู่ที่ 6 ระยะทางยาว 940.00 ม. หนาเฉล่ีย 0.13 ม. หมู่ที่ 6

(เส้นบา้นนายลิ เพช็รดี ถึง หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกวา่ 916.50 ลบ.ม.

ไร่นางทองแดง พายุพดั ถึง บา้นนาย พร้อมเกรดบดอัดแน่น)

สุรัตน์ อินทะชาติ) พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ

12 ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บา้น ปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม. 300,000 บา้นซ าตาวนั กองช่าง

บา้นซ าตาวนั หมู่ที่ 17 ระยะทางยาว 1,100.00 ม.หนาเฉล่ีย 0.12 ม. หมู่ที่ 17

(ซอยแช่มชื่น) หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกวา่ 990.00 ลบ.ม.

พร้อมเกรดบดอัดแน่น)

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด
1.  ยุทธศาสตร์ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้สมดลุ
      1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

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 100,000 สถานศึกษาในเขต กองการศึกษา

แหง่ชาติ ค่าจัดสถานที่ ค่าวสัดุอุปกรณ์ ทต.หนองหญ้าลาด

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าของขวญัของรางวลั

ค่าการแสดงของเด็ก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่

จ าเปน็

2 หนูน้อยปลอดภยัใส่ใจวนิัยจราจร เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายด าเนินโครงการหนูน้อย 50,000 ศพด.วดักระบี่ กองการศึกษา

ศพด.วดักระบี่ ปลอดภยัใส่ใจวนิัยจราจร ทต.หนองหญ้าลาด

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการสร้างภูมคุ้ิมกันทางสังคมและคุณภาพชวีิต
      2.1  แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2566ที่ โครงการ
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 รณรงค์ควบคุมและปอ้งกันโรค เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายด าเนินโครงการรณรงค์ 100,000 ทต.หนองหญ้าลาด ส านักปลัด

ไข้เลือดออก ควบคุมและปอ้งกันโรคไข้เลือดออก

ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง

สถานที่ ค่าวสัดุ เคร่ืองเขียนฯลฯ

2 โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการรฯ 70,000 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

4 ส่งเสริมการออกก าลังกายแก่ผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการโครงการส่งเสริม 25,000 ทต.หนองหญ้าลาด ส านักปลัด

การออกก าลังกายแก่ผู้สูงอายุ ได้แก่ ค่าใช้จ่าย

ในการตกแต่งสถานที่อบรมค่าวสัดุเคร่ืองเขียน

และอุปกรณ์ ฯลฯ

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการสร้างภูมคุ้ิมกันทางสังคมและคุณภาพชวีิต
      2.2  แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

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 ส่งเสริมการออกก าลังกายแก่ผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการโครงการส่งเสริม 25,000 ทต.หนองหญ้าลาด ส านักปลัด

การออกก าลังกายแก่ผู้สูงอายุ ได้แก่ ค่าใช้จ่าย

ในการตกแต่งสถานที่อบรมค่าวสัดุเคร่ืองเขียน

และอุปกรณ์ ฯลฯ

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการสร้างภูมคุ้ิมกันทางสังคมและคุณภาพชวีิต
      2.2  แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

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 กล้าท าความดียุติการรังแก เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการกล้าท า 30,000 ทต.หนองหญ้าลาด ส านักปลัด

(Stop Bulling) ความดียุติการรังแก (Stop Bulling)

ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ

ตกแต่งสถานที่อบรม ค่าวสัดุ ฯลฯ

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

ประชาคมหมู่บา้นและต าบล เช่น ค่าอาหาร

และเคร่ืองด่ืม ค่าวัส่ดุ ค่าปา้ยโครงการ และ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

3 ส่งเสริมสนับสนุนการพฒันากลุ่ม เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม 30,000 ทต.หนองหญ้าลาด ส านักปลัด

อาชีพคนพกิาร/ผู้สูงอายุ สนับสนุนการพฒันากลุ่มอาชีพคนพกิาร/

ผู้สูงอายุ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ

ตกแต่งสถานที่อบรม ค่าวสัดุ ฯลฯ

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

ตามโครงการปอ้งกันเฝ้าระวงัและ เฝ้าระวงัและแก้ไขปญัหายาเสพติด จ.ศรีสะเกษ

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

พ.ศ. 2566 

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการสร้างภูมคุ้ิมกันทางสังคมและคุณภาพชวีิต
      2.3  แผนงานสรา้งความเข้มแข้งของชุมชน

ที่ โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

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 235,000 ทต.หนองหญ้าลาด กองการศึกษา

หนองหญ้าลาดเกมส์  ต้านยาเสพติด หนองหญ้าลาดเกมส์ เช่น ค่า

อาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่าหรือบริการวสัดุ

ปา้ยโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2 ท าบญุตักบาตรเพื่อถวายเปน็พระราช เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการท าบญุ 30,000 ทต.หนองหญ้าลาด กองการศึกษา

กุศล ตักบาตรเพื่อถวายเปน็พระราชกุศล ได้แก่

ค่าใช้จ่ายพธิศีาสนา ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ค่าการแสดงและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเปน็

3 ประเพณีวนัเข้าพรรษา เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณี 60,000 ทต.หนองหญ้าลาด กองการศึกษา

แหเ่ทยีนพรรษา ได้แก่ ค่าใช้จ่ายพธิี

ศาสนา ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าการแสดง

และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเปน็ในการจัดงาน

4 สืบสานงานประเพณีวนัสงกรานต์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสาน 200,000 ทต.หนองหญ้าลาด กองการศึกษา

ประเพณีวนัสงกรานต์ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายพธิี

ศาสนา ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าการแสดง

และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเปน็ในการจัดงาน

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการสร้างภูมคุ้ิมกันทางสังคมและคุณภาพชวีิต
      2.4  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

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 25,000 ที่ท าการปกครอง กองการศึกษา

เพื่อจ่ายตามโครงการงานเทศกาลผลไม้และ อ.กันทรลักษ์

ของดีกันทรลักษ์

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการสร้างภูมคุ้ิมกันทางสังคมและคุณภาพชวีิต
      2.4  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

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 โครงการสร้างพลังชุมชนเพื่อลด เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายด าเนินโครงการสร้างพลัง 50,000 ทต.หนองหญ้าลาด ส านักปลัด

ปญัหาขยะมูลฝอย ชุมชนเพื่อลดปญัหาขยะมูลฝอย ได้แก่ ค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม 

ค่าวสัดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ ฯลฯ

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
      3.1  แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

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 30,000 ทต.หนองหญ้าลาด ส านักปลัด

พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตน เช่น ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ค่าวสัดุ ค่าปา้ยโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่

เกี่ยวข้อง

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
      3.2  แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

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 เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายด าเนินโครงการฝึกอบรมฯ 300,000 เทศบาล ส านักปลัด

ปฏบิติังานแก่บคุลากร ผู้บริหาร ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง ต าบลหนองหญ้าลาด

พนักงานเทศบาล และสมาชิกสภา สถานที่ฝึกอบรม ค่าวสัดุ เคร่ืองเขียน 

เทศบาล และอุปกรณ์ ค่ากระเปา๋หรือส่ิงที่ใช้บรรจุเอกสาร

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมฯลฯ

2 ส่งเสริมการปอ้งกันและปราบปราม เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายด าเนินโครงการฝึกอบรมฯ 20,000 เทศบาล ส านักปลัด

การทจุริตในการปฏบติังานของบคุลากร ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง ต าบลหนองหญ้าลาด

สถานที่ฝึกอบรม ค่าวสัดุ เคร่ืองเขียน 

และอุปกรณ์ ค่ากระเปา๋หรือส่ิงที่ใช้บรรจุเอกสาร

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมฯลฯ

3 อบรมใหค้วามรู้ด้านระเบยีบกฎหมาย เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายด าเนินโครงการฝึกอบรมฯ 20,000 เทศบาล ส านักปลัด

น่ารู้แก่ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง ต าบลหนองหญ้าลาด

และสมาชิกสภาเทศบาล สถานที่ฝึกอบรม ค่าวสัดุ เคร่ืองเขียน 

และอุปกรณ์ ค่ากระเปา๋หรือส่ิงที่ใช้บรรจุเอกสาร

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมฯลฯ

4 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนใหอ้บต.กระแชง 3,000 อบต.กระแชง ส านักปลัด

อุดหนุนใหอ้งค์การบริหารส่วนต าบล ตามโครงการวนัทอ้งถิ่นไทย ประจ าปงีบประมาณ

กระแชง 2566

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด
4.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ีตามหลักธรรมาภิบาล
      4.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป

ที่ โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

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 เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนใหท้ี่ท าการปกครอง 12,000 ที่ท าการปกครอง ส านักปลัด

ที่ท าการปกครองอ าเภอกันทรลักษ์ อ าเภอกันทรลักษ ์ตามโครงการส่งเสริมงาน อ าเภอกันทรลักษ์

ราชพธิแีละรัฐพธิ ีประจ าปงีบประมาณพ.ศ.2566

6 เงินอุดหนุนส่วนราชการ เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนใหท้ี่ท าการปกครอง 20,000 ที่ท าการปกครอง ส านักปลัด

ที่ท าการปกครองอ าเภอกันทรลักษ์ อ าเภอกันทรลักษ ์ตามโครงการจัดต้ังศูนย์ อ าเภอกันทรลักษ์

ปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน

ของทอ้งถิ่น

7 ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษแีละทะเบยีน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายด าเนินโครงการปรับปรุง 70,000 เทศบาล กองคลัง

ทรัพย์สิน ข้อมูลแผนที่ภาษฯี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ ต าบลหนองหญ้าลาด

และการตกแต่งสถานที่ ค่าวสัดุ เคร่ืองเขียน

และอุปกรณ์ ฯลฯ

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด
4.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ีตามหลักธรรมาภิบาล
      4.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป

ที่ โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

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 เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 30,000 เทศบาล ส านักปลัด

ซ้อมแผนดับเพลิงเพื่อฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการ ต าบลหนองหญ้าลาด

ใหค้วามรู้และการซ้อมแผนดับเพลิงใหก้ับพนัก

งานเทศบาล ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้

และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ฯลฯ

2 ฝึกอบรมอาสาสมัครปอ้งกันภยั เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 100,000 เทศบาล ส านักปลัด

ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)หลักสูตรจัดต้ัง ฝึกอบรมอาสาสมัครปอ้งกันภยั ต าบลหนองหญ้าลาด

ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)หลักสูตรจัดต้ัง

เพื่อใหค้วามรู้กับอปพร. ได้แก่ ค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถาน

ที่ฝึกอบรม ฯลฯ

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด
4.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ีตามหลักธรรมาภิบาล
      4.2  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

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 797,500 โรงเรียนบา้นกระบี่ 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 อุดหนุนโรงเรียนบา้นกระบี่ เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนในการจัดหาอาหาร 609,000      โรงเรียนบา้นกระบี่ กองการศึกษา

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน กลางวนัใหแ้ก่นักเรียนระดับอนุบาลถึงประถม ทต.หนองหญ้าลาด

อาหารกลางวนั ศึกษาปทีี่ 6 ของ ร.ร.บา้นกระบี่

จ านวน 200 วนั อัตราคนละ 21 บาทต่อวนั

3 อุดหนุนโรงเรียนบา้นกระบี่ เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนใหก้ับโรงเรียนบา้น 20,000       โรงเรียนบา้นกระบี่ กองการศึกษา

ตามโครงการเด็กกินอิ่มเรายิ้มได้ บา้นกระบี่ เพื่อด าเนินโครงการเด็กกินอิ่ม ทต.หนองหญ้าลาด

เรายิ้มได้

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด
4.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ีตามหลักธรรมาภิบาล
      4.3  แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

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       โรงเรียนบา้นกระบี่ กองการศึกษา

ตามโครงการปอ้งกันเฝ้าระวงั บา้นกระบี่ เพื่อด าเนินโครงการปอ้งกันเฝ้าระวงั ทต.หนองหญ้าลาด

และแก้ไขปญัหายาเสพติดในโรงเรียน และแก้ไขปญัหายาเสพติดในโรงเรียน

5 อุดหนุนโรงเรียนบา้นกระบี่ เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนใหก้ับโรงเรียนบา้น 20,000       โรงเรียนบา้นกระบี่ กองการศึกษา

ตามโครงการพฒันาศักยภาพผู้เรียน บา้นกระบี่ เพื่อด าเนินโครงการปอ้งกันเฝ้าระวงั ทต.หนองหญ้าลาด

อย่างยั่งยืน และแก้ไขปญัหายาเสพติดในโรงเรียน

6 อุดหนุนโรงเรียนบา้นแก เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนในการจัดหาอาหาร 693,000      โรงเรียนบา้นแก กองการศึกษา

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน กลางวนัใหแ้ก่นักเรียนระดับอนุบาลถึงประถม ทต.หนองหญ้าลาด

กลางวนั ศึกษาปทีี่ 6 ของ ร.ร.บา้นแก

จ านวน 200 วนั อัตราคนละ 21 บาทต่อวนั

7 อุดหนุนโรงเรียนบา้นแก เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนใหก้ับโรงเรียนบา้น 20,000       โรงเรียนบา้นแก กองการศึกษา

ตามโครงการเด็กกินอิ่มเรายิ้มได้ บา้นแก เพื่อด าเนินโครงการปอ้งกันเฝ้าระวงั ทต.หนองหญ้าลาด

และแก้ไขปญัหายาเสพติดในโรงเรียน

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด
4.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ีตามหลักธรรมาภิบาล
      4.3  แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

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       โรงเรียนบา้นแก กองการศึกษา

ตามโครงการปอ้งกันเฝ้าระวงั บา้นแก เพื่อด าเนินโครงการปอ้งกันเฝ้าระวงั ทต.หนองหญ้าลาด

และแก้ไขปญัหายาเสพติดในโรงเรียน และแก้ไขปญัหายาเสพติดในโรงเรียน

9 อุดหนุนโรงเรียนบา้นแก เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนใหก้ับโรงเรียนบา้น 20,000       โรงเรียนบา้นแก กองการศึกษา

ตามโครงการพฒันาศักยภาพผู้เรียน บา้นแก เพื่อด าเนินโครงการพฒันาศักยภาพ ทต.หนองหญ้าลาด

อย่างยั่งยืน ผู้เรียนอย่างยั่งยืน

10 ซ้อมแผนการเกิดอัคคีภยัและการปฐม เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายด าเนินโครงการฯได้แก่ 10,000       ศพด.แก กองการศึกษา

พยาบาลเบื้องต้นใน ศพด.แก ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง

สถานที่ฝึกอบรม ค่าวสัดุ เคร่ืองเขียน และ

อุปกรณ์ ค่ากระเปา๋ ฯลฯ

11 โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพและคณะกรรมการบริหารศูนย์พฒันาเด็กเล็กเพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวนัเด็ก 50,000 สถานศึกษาในเขต กองการศึกษา

ของคณะกรรมการการศึกษา แหง่ชาติ ค่าจัดสถานที่ ค่าวสัดุอุปกรณ์ ทต.หนองหญ้าลาด

และคณะกรรมการบริหารศูนย์พฒันา ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าของขวญัของรางวลั

เด็กเล็ก ค่าการแสดงของเด็ก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่

จ าเปน็

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด
4.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ ีตามหลักธรรมาภิบาล
      4.3  แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02 


