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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 

   ส่วนที่ 1 
     บทน า  
 
   ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรจัดท ำ
แผนกำรด ำเนินงำน  โดยมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือแสดงถึงรำยละเอียดของแผนงำน/โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมที่ด ำเนินกำร
จริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ ำปีงบประมำณนั้น ท ำให้มีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติงำนมำก
ขึ้น  ลดควำมซ้ ำซ้อนของโครงกำรมีกำรประสำนและบูรณำกำรกำรท ำงำนกับหน่วยงำนอ่ืนและจ ำแนกรำยละเอียด
ต่ำง ๆ ของแผนงำน/โครงกำร ในแผนกำรด ำเนินงำนท ำให้กำรบริหำรงำนของผู้บริหำรเป็นไปอย่ำงเหมำะสมและมี
ประสิทธิภำพ น ำไปสู่กำรติดตำมผลอย่ำงต่อเนื่องต่อไป 
วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
1.  เพ่ือแสดงถึงรำยละเอียดของแผนงำน/โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมพัฒนำที่ด ำเนินกำรจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ ำปีงบประมำณนั้น 
2.  เพ่ือให้แนวทำงกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติงำนมำก
ขึ้นลดควำมซ้ ำซ้อนของโครงกำรมีกำรประสำนและบูรณำกำรท ำงำนกับหน่วยงำนและจ ำแนกรำยละเอียดต่ำง ๆ ของ
แผนงำน/โครงกำร ในแผนกำรด ำเนินงำน 
3.  เพ่ือเป็นกำรแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่นไปสู่แผนกำรด ำเนินงำนให้มีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. เพื่อเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรท้องถิ่นเพ่ือควบคุมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม 
และมีประสิทธิภำพ 
ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  1.  ระเบียบการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
   ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้ก ำหนดให้จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนตำม หมวด 5กำรน ำแผนพัฒนำไปปฏิบัติ ข้อ 
26, 27 ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนกำรด ำเนินกำรดังนี้ 
1.1  คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นรวบรวมแผนงำน โครงกำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอ่ืน ๆ ที่ด ำเนินกำรในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
1.2 คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินกำร แล้วเสนอผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศ 
เป็นแผนกำรด ำเนินงำน ทั้งนี้ให้ปิดประกำศแผนกำรด ำเนินงำนภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ประกำศ เพ่ือให้ 
ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันและต้องปิดประกำศไว้อย่ำงน้อยสำมสิบวัน 
1.3. แผนกำรด ำเนินงำนให้จัดท ำเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ประกำศใช้ งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม งบประมำณจำกเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงำนและโครงกำรจำกหน่วยงำนรำชกำร 
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ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอ่ืน ๆ ที่ต้องด ำเนินกำรในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมำณนั้น       
 2  แนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 แผนกำรด ำเนินงำนเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรท้องถิ่น เพ่ือควบคุมกำรด ำเนินงำนให้
เป็นไปอย่ำงเหมำะสม และมีประสิทธิภำพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนและกำรประเมินผล
ดังนั้นแผนกำรด ำเนินงำน จึงมีแนวทำงในกำรจัดท ำดังนี้ 
2.1 เป็นแผนที่แยกออกจำกแผนพัฒนำและมีลักษณะเป็นแผนกำรด ำเนินงำน(Action Plan) 
2.2 จัดท ำหลังจำกท่ีได้มีกำรจัดท ำงบประมำรรำยจ่ำยประจ ำปี 
2.3 แสดงถึงเป้ำหมำยรำยละเอียดกิจกรรมงบประมำณระยะเวลำที่ชัดเจนและแสดงถึงกำรด ำเนินงำนจริง 
2.4 เป็นกำรรวบรวมข้อมูลจำกทุกหน่วยงำนที่จะเข้ำมำด ำเนินกำรในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ขั้นตอนที่  1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นเก็บรวบรวมแผนงำน โครงกำรพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอื่น ๆ ที่ด ำเนินกำรใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 
ขั้นตอนที่  2. การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
  คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนโดยพิจำรณำจัด
หมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำของท้องถิ่นก ำหนดไว้ในแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีเค้ำโครงแผนกำรด ำเนินงำนแบ่งเป็น 2 ส่วน 
  ส่วนที่ 1. บทน ำ 
  ส่วนที่ 2. บัญชโีครงกำร/กิจกรรม     
ขั้นตอนที่  3  กำรประกำศใช้แผนกำรด ำเนินงำน 
3.1 คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนแล้วเสนอผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศเป็นแผนกำร
ด ำเนินงำน ทั้งนี้ให้ปิดประกำศแผนกำรด ำเนินงำนภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ประกำศเพ่ือให้ประชำชนในท้องถิ่น
ทรำบโดยทั่วกันและต้องปิดประกำศไว้อย่ำงน้อยสำมสิบวัน 
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 
1.  เป็นแผนที่แยกออกมำจำกแผนพัฒนำ และมีลักษณะเป็นแผนด ำเนินกำร  (ACTION  PLAN) 
  2.  จัดท ำหลังจำกท่ีได้มีกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีแล้ว 
3.  แสดงถึงเป้ำหมำยรำยละเอียดกิจกรรม  งบประมำณ  ระยะเวลำ ที่ชัดเจน และแสดงถึงกำรด ำเนินงำนจริง 
4. เป็นกำรรวบรวมข้อมูลจำกทุกหน่วยงำนที่เข้ำมำด ำเนินกำรในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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จากขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
                  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                    
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ   รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  
                      หน่วยงาน
อ่ืน ๆ 
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ   จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
         

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ    เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
 

คณะกรรมกำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 
           
       เสนอร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน                                     ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
           
ผู้บริหำรท้องถิ่น            ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 
           
                  ประกาศใช ้  
 ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
1)  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในเดือนธันวำคมของ
ปีงบประมำณนั้น  หำกคำดว่ำจะด ำเนินกำรจัดท ำไม่แล้วเสร็จภำยในก ำหนดให้เสนอขอขยำยเวลำกำรจัดท ำแผนกำร
ด ำเนินงำนต่อผู้บริหำรท้องถิ่น 
2)  ภำยหลังจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนตำมข้อ 1)  แล้วหำกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีกำรจัดตั้งงบประมำณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงำน/โครงกำรเพิ่มเติมจำกหน่วยรำชกำรส่วนกลำง  ส่วน
ภูมิภำค  รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่น  ๆ ที่ด ำเนินกำรในพ้ืนที่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณนั้น  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนให้แล้ว
เสร็จภำยใน  30  วัน  นับแต่มีกำรจัดตั้งงบประมำณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงำน/โครงกำรเพิ่มเติมจำกหน่วยงำน
รำชกำรส่วนกลำง  ส่วนภูมิภำค  รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่น  ๆ  (โดยให้จัดท ำเป็นแผนกำรด ำเนินงำนเพ่ิมเติม  
ฉบับที่  1.2.3.......) 
 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
1  ท ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทิศทำงกำรพัฒนำที่ชัดเจนโดยใช้แผนกำรด ำเนินงำนเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำ  
2  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงำนโครงกำรพัฒนำตำมควำมต้องกำรและตอบสนองปัญหำของท้องถิ่น 
3  ท ำให้มีกำรประสำนและบูรณำกำรท ำงำนกับหน่วยงำน  และกำรจ ำแนกรำยละเอียดได้รวดเร็ว 
4  ท ำให้กำรติดตำมประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมำณมีควำมสะดวกสำมำรถตรวจสอบได้ง่ำยขึ้น 
.5  ท ำให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณเป็นไปด้วยควำมประหยัด ถูกต้อง  และเป็นระเบียบแบบแผน 
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                            บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ                   แบบ ผด. 01 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนหัน  อ ำเภอโนนศิลำ  จังหวัดขอนแก่น 
 

                   
ยุทธศำสตร์ 
แผนงำน 

จ ำนวนโครงกำรที่
ด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวนงบประมำณ คิดร้อยละ
งบประมำณ

ทั้งหมด 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ                                                  

 
18 

 
27.70% 

 
4,582,000 

 
15.54% 

 
อบต บ้ำนหัน 

                                               รวม 18 27.70% 4,582,000 15.54%  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมส่งเสริมคุณภาพชีวิตความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
2.1  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน                                                                          
2.2  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
2.3  แผนงำนสำธำรณสุข   
2.4  แผนงำนงบกลำง                                                                  

 
 

3 
9 
4 
8 

 
 

4.26% 
13.85% 
6.16% 

12.31% 

 
 

664,000 
175,000 

1,043,000 
16,288,226 

 
 

2.25% 
0.60% 
3.54% 

55.21% 

 
 

อบต บ้ำนหัน 
 

                              รวม 24 36.93% 18,170,226 61.59%  

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
  3.1  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
อบต บ้ำนหัน 

                               รวม - - - -  
 
 
 
 
 
 



55 
                      บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ                  แบบ ผด. 01 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนหัน  อ ำเภอโนนศิลำ  จังหวัดขอนแก่น 

5 
          ยุทธศำสตร ์

แผนงำน 
จ ำนวนโครงกำรที่

ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวนงบประมำณ คิดร้อยละ
งบประมำณ

ทั้งหมด 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4.1  แผนงำนด้ำนสำธำรณสุข 
 4.2  แผนงำนกำรเกษตร                                              

 
- 
3 

 
- 

4.62% 

 
- 

60,000 

 
- 

0.21% 

 
อบต บ้ำนหัน 

 

                                                  รวม 3 4.62% 60,000 0.21%  

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น                                                                           
2.1  แผนงำนกำรศึกษำ 
2.2  แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 
2.2  แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร                                    

 
 

12 
1 
5 

 
 

18.47% 
1.54% 
7.70% 

 
 

5,609,690 
192,000 
200,000 

 
 

19.02% 
0.65% 
0.68% 

 
 

อบต บ้ำนหัน 
 
 

                                                              รวม 16 24.62% 6,001,690 20.35%  
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง 
  3.1  แผนงำนบริหำรทั่วไป                                                                     

 
4 

 
6.16% 

 
688,000 

 
2.34% 

 
อบต บ้ำนหัน 

                            รวม                                                                 4 6.16% 688,000 2.34%  
                          รวมทั้งสิ้น 65 100 29,501,916 100  
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                  บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ                 แบบ ผด. 02 
       แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนหัน  อ ำเภอโนนศิลำ  จังหวัดขอนแก่น66 
1. ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
     1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ล ำดั
บที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
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.  
 
 

ก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ภำยใน
หมู่บ้ำนบ้ำน
หนองไฮ ม. 3 

ระยะทำงยำวรวม 95  เมตร ผิวจรำจรกว้ำง 
5.00 เมตรหนำ 0.15 เมตรหรือคิดเป็นพ้ืนที่
คอนกรีตไม่เสริมเหล็ก 475.00 ตร.ม.  พร้อม
ลงไหล่ทำงดินลูกรังทั้ง 2 ข้ำงกว้ำงข้ำงละ 
0.20 เมตร (ตำมแบบ ท1-01) และป้ำย
โครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย 

310,000 
 
 

พ้ืนที่หมู่ที่ 3 
บ้ำนหนองไฮ 

 
 

กองช่ำง 
 
 

            

2. 
 
 

ก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเชื่อมต่อ
ระหว่ำง
หมู่บ้ำนบ้ำน
ห้วยแคน  
ม. 4 ไป บ้ำน
หนองไฮ ม.3 

ระยะทำงยำวรวม 27  เมตร ผิวจรำจรกว้ำง 
6.00 เมตรหนำ 0.15 เมตรหรือคิดเป็นพ้ืนที่
คอนกรีตไม่เสริมเหล็ก 162.00 ตร.ม.(ตำม
แบบท1-01)และติดตั้งป้ำยโครงกำร จ ำนวน 
1 ป้ำย 
 

106,000 
 
 

พ้ืนที่หมู่ที่ 4 
บ้ำนห้วยแคน 

และบ้ำน
หนองไฮ ม. 3 

 

กองช่ำง 
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               บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ                 แบบ ผด. 02 
                 แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565 

                     องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนหัน  อ ำเภอโนนศิลำ  จังหวัดขอนแก่น6688 
1. ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
ล ำดั
บที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำ

ร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

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. 
 
 

ก่อสร้ำงรำง
ระบำยน้ ำ 
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ภำยใน
หมู่บ้ำนบ้ำน
ห้วยแคน ม.4 

-วำงทอ้ระบำยน้ ำ คสล ปำกลิ้นรำง 
ชั้น 3 เส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.30 ม.ควำมยำว
รวมไม่น้อยกว่ำ 200.00เมตร 
-ก่อสร้ำงบ่อพักรับน้ ำ คสล ขนำด 0.80x 
0.80 ม.จ ำนวน 19 บ่อ 
-ซ่อมแซมถนนและเทพ้ืน คสล คิดเป็นพ้ืนที่
ไมน่้อยกว่ำ96.00 ตร.ม.หนำ 0.15 ม. 
และติดตั้งป้ำยโครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำย 

310,00
0 
 
 

พ้ืนที่หมู่ 
ที่ 4 

บ้ำนห้วย
แคน 

 
 

กองช่ำง 
 
 

            

4. 
 
 

ก่อสร้ำงถนน 
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ภำยใน
หมู่บ้ำนบ้ำน
วังยำว ม. 5 

-ระยะทำงยำวรวม 115. เมตร ผิวจรำจร
กว้ำง 3.50 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือ
คิดเป็นพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่ำ 
402.50  ตำรำงเมตร (ตำมแบบ ท1-01) 
- เทคอนกรีตเสริมเหล็ก คิดเป็นพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่ำ 95 ตร.ม. 
หนำ 0.15 เมตร และติดป้ำยโครงกำร 
จ ำนวน 1 ป้ำย 

310,00
0 
 
 

พ้ืนที่หมู่ 
ที่ 5 

บ้ำนวัง
ยำว 

 
 

กองช่ำง 
 
 

            

 
 
 



8 
 
 

              บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ                 แบบ ผด. 02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565 

    องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนหัน  อ ำเภอโนนศิลำ  จังหวัดขอนแก่น66 
 

1. ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ล ำดั
บที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
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. 
 
 

โครงกำร
ก่อสร้ำงถนน 
ดินภำยใน
หมู่บ้ำนบ้ำน
หนองข้ีเห็น 
 ม 6 

ระยะทำงยำวรวม 1.750 เมตร ดิน
สูงเฉลี่ย 0.80 ม. (ขุดดินข้ำงทำง
เหวี่ยงขึ้นรูปถนน) คิดเป็นปริมำตรดิน
ถมไม่น้อยกว่ำ 9.100 ลบ.ม. (พร้อม
เกลี่ยเรียบ อัดแน่น) และติดตั้งป้ำย
โครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย 

310,000 
 
 

พ้ืนที่หมู่ที่ 6 
บ้ำนหนองขี้

เห็น 
 

กองช่ำง 
 
 

            

6 โครงกำร
ก่อสร้ำงถนน 
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ภำยใน
หมู่บ้ำนบ้ำน
ห้ำงข้ำว  ม. 7 

ระยะทำงยำวรวม 95 เมตร ผิวจรำจร
กว้ำง 5.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
หรือคิดเป็นพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่ำ 475.00  ตำรำงเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทำงท้ัง 2 ข้ำงกว้ำง
ข้ำงละ 0.20 เมตร (ตำมแบบ ท1-
01 )และป้ำยโครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำย 

310,000 พ้ืนที่หมู่ที ่7 
บ้ำนห้ำงข้ำว 

กองช่ำง             
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                                                                           บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ                 แบบ ผด. 02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565 

    องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนหัน  อ ำเภอโนนศิลำ  จังหวัดขอนแก่น 
1. ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
ล ำดั
บที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนท่ี
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
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. 

7. 
 
 

โครงกำรก่อสร้ำง
ถนน หินคลุก 
ภำยในหมู่บ้ำน
บ้ำนหนองน้ ำขุ่น
เหนือ ม.8 

ระยะทำงยำวรวม 790.00 เมตร ผิว
จรำจรกว้ำง 5.00 เมตร หนำเฉลี่ย 0.10 
เมตร หรือคิดเป็นปริมำตรหินคลุกไม่น้อย
กว่ำ395.00 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยเรียบและ
ติดตั้งปำ้ยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย  

310,000 พ้ืนที่หมู่ที่
8 

บ้ำนหนอง
น้ ำขุ่น
เหนือ 

กองช่ำง             

8. 
 
 

โครงกำรก่อสร้ำง
ถนน คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
ภำยในหมู่บ้ำน
บ้ำนหนองน้ ำขุ่น
ใต ้ ม. 9 

-ระยะทำงยำวรวม  950 เมตร ผิวจรำจร
กว้ำง 5.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือ
คิดเป็นพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่ำ 
475.00  ตำรำงเมตร พร้อมลงไหล่ทำง
ลูกรังทั้ง 2 ข้ำงกว้ำงข้ำงละ 0.20 เมตร 
(ตำมแบบ ท1-01 )และติดตั้งป้ำยโครงกำร
จ ำนวน 1 ป้ำย  

310,000 พ้ืนที่หมู่ที่
9 

บ้ำนหนอง
น้ ำขุ่นใต้ 

กองช่ำง             

 
 
 
 



 
 

10 
              บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ                 แบบ ผด. 02 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565 
    องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนหัน  อ ำเภอโนนศิลำ  จังหวัดขอนแก่น66 

1. ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ล ำดั
บที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
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. 
 
 

โครงกำร
ก่อสร้ำงถนน 
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ภำยใน
หมู่บ้ำนบ้ำน
หนองแวง  ม. 
10 

-ระยะทำงยำวรวม  24.00 เมตร ผิว
จรำจรกว้ำง 5.00 เมตร หนำ 0.15 
เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่ำ 120.00  ตำรำง
เมตร พร้อมลงไหล่ทำงลูกรังทั้ง 2 ข้ำง
กว้ำงข้ำงละ 0.20 เมตร (ตำมแบบ ท
1-01 )และติดต้ังป้ำยโครงกำรจ ำนวน 
1 ป้ำย  

78,000 พ้ืนที่หมู่ที่10 
บ้ำนหนอง

แวง 

กองช่ำง             

10 ก่อสร้ำงรำง
ระบำยน้ ำ 
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ภำยใน
หมู่บ้ำนบ้ำน
หนองแวง ม.
10 

-วำงทอ่ระบำยน้ ำ คสล ปำกลิ้นรำง 
ชั้น 3 เส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.60 ม. 
ควำมยำวรวมไม่น้อยกว่ำ 122.00
เมตร 
-ก่อสร้ำงบ่อพักรับน้ ำ คสล ขนำด 
1.00x 1.00 ม.จ ำนวน 10 บ่อ 
-ซ่อมแซมถนน คสล คิดเป็นพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่ำ 20.00 ตร.ม.หนำ 0.15 ม. 
และติดตั้งป้ำยโครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำย 

233,000 
 
 

พ้ืนที่หมู่ 
ที่ 10 

บ้ำนหนอง
แวง 

 

กองช่ำง 
 
 

            

 



 
 

11 
               บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ                 แบบ ผด. 02 

       แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565 
                  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนหัน  อ ำเภอโนนศิลำ  จังหวัดขอนแก่น66 

1.  ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ล ำดั
บที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
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. 

11. 
 
 

โครงกำรก่อสร้ำง
ถนน คอนกรีตเสริม
เหล็ก ภำยในหมู่บ้ำน
บ้ำนหนองไฮน้อย ม. 
11 

ระยะทำงยำวรวม 95.00  เมตร ผิว
จรำจรกว้ำง 5.00 เมตร หนำ 0.15 
เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่ำ 475.00   ตำรำง
เมตร พร้อมลงไหล่ทำงลูกรัง ทั้ง 2 
ข้ำงกว้ำงข้ำงละ 0.20 ม. (ตำมแบบ 
ท1-01 )และติดต้ังป้ำยโครงกำร 
จ ำนวน 1 ป้ำย  

310,000 พ้ืนที่หมู่ที่ 
11 
บ้ำน

หนองไฮ
น้อย 

กองช่ำง             

12. 
 
 

ก่อสร้ำงร่องระบำย
น้ ำ คอนกรีตเสริม
เหล็ก ภำยในหมู่บ้ำน
บ้ำนหนองแวงน้อย 
ม.12 

-ควำมยำวรวม 205.00 ม. กว้ำง 
0.30 ม. สูง 0.30 ม. พร้อมผ่ำปิด 
(ตำมแบบ อบต บ้ำนหัน) และติดตั้ง
ป้ำยโครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำย 

220,000 
 
 

พ้ืนที่หมู่ 
ที่ 12 

บ้ำนหนอง
แวงน้อย 

 

กองช่ำง 
 
 

            

 
 

 



 
 

121 
                   บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ                   แบบ ผด. 02 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนหัน  อ ำเภอโนนศิลำ  จังหวัดขอนแก่น6 

1. 1. ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ล ำดั
บที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร งบประมำ
ณ 

(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
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. 

13. 
 
 

โครงกำร
ก่อสร้ำงถนน 
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ภำยใน
หมู่บ้ำนบ้ำน
หนองแวงน้อย 
ม. 12 

ระยะทำงยำวรวม 2895.00  เมตร ผิวจรำจร
กว้ำง 5.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือคิดเป็น
พ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่ำ 140.00   
ตำรำงเมตร พร้อมลงไหล่ทำงลูกรัง ทั้ง 2 ข้ำง
กว้ำงข้ำงละ 0.20 ม. (ตำมแบบ ท1-01 )และ
ติดตั้งป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย  

90,000 พ้ืนที่หมู่ที่ 
12 

บ้ำนหนอง
แวงน้อย 

กองช่ำง             

14. 
 
 

ก่อสร้ำงรำง
ระบำยน้ ำ 
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ภำยใน
หมู่บ้ำนบ้ำน
หนองทุ่ม ม.13 

-วำงท่อระบำยน้ ำ คสล ปำกลิ้นรำงชั้น 3  
เส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.40 ม. ควำมยำวรวมไม่น้อย
กว่ำ 143.00 เมตร 
-ก่อสร้ำงบ่อพักรับน้ ำ คสล ขนำด 0.80x 0.80 
ม.จ ำนวน 14 บ่อ 
-เทพ้ืน คสล ควำมยำวรวมไม่น้อยกว่ำ 140.00 
ม.  
กว้ำง 0.50 ม. หนำ 0.15 ม. และติดตั้งป้ำย
โครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำย 

310,00
0 
 
 

พ้ืนที่หมู่ 
ที่ 13 

บ้ำนหนอง
ทุ่ม 
 

กองช่ำง 
 
 

            

 



 
 

13 
              บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ                 แบบ ผด. 02 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565 
    องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนหัน  อ ำเภอโนนศิลำ  จังหวัดขอนแก่น6617 

1. ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ล ำดั
บที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
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 โครงกำร
ก่อสร้ำงถนน 
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ภำยใน
หมู่บ้ำนบ้ำนกุด
หลง ม.14 

ระยะทำงยำวรวม 121 เมตร ผิวจรำจร
กว้ำง 4.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
หรือคิดเป็นพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่ำ 484 ตำรำงเมตร พร้อมลง
ไหล่ทำงลูกรังทั้ง 2 ข้ำงกว้ำงข้ำงละ 
0.20 เมตร (ตำมแบบ ท1-01 )และ
ติดต้ังป้ำยโครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำย  

310,000 พ้ืนที่หมู่ที่ 
14 

บ้ำนกุดหลง 

กองช่ำง             

16 โครงกำรขุด
เจำะบ่อบำดำล 
บ้ำนดอนกู่ ม.
15 

 ขุดเจำะบ่อบำดำลขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำง 6 นิ้ว ลึกเฉลี่ย 80.00 
ม. จ ำนวน 1 บ่อ รำยละเอียดตำม
ข้อก ำหนดของ อบต บ้ำนหัน 

205,000 พ้ืนที่หมู่ที่ 
15 

บ้ำนดอนกู่ 

กองช่ำง             
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              บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ                 แบบ ผด. 02 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565 
    องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนหัน  อ ำเภอโนนศิลำ  จังหวัดขอนแก่น6617 

1. ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ล ำดั
บที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำก
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
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. 

17 โครงกำร
ก่อสร้ำงถนนลง 
หินคลุก ภำยใน
หมู่บ้ำนบ้ำน
หนองน้ ำขุ่น
เหนือ ม.16 

ระยะทำงยำวรวม 790.00 เมตร ผิว
จรำจรกว้ำง 5.00 เมตร หนำเฉลี่ย 
0.10 เมตร หรือคิดเป็นปริมำตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่ำ395.00 ลบ.ม.พร้อม
เกลี่ยเรียบและติดตั้งป้ำยโครงกำร 
จ ำนวน 1 ป้ำย  

310,000 พ้ืนที่หมู่ที่ 
16 

บ้ำนหนองน้ ำ
ขุ่นเหนือ 

กองช่ำง             

18 ก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเชื่อมต่อ
ระหว่ำงหมู่บ้ำน
บ้ำน10  ไป 
บ้ำนหนองไฮ
น้อย ม.11 

ระยะทำงยำวรวม 62.00  เมตร ผิว
จรำจรกว้ำง 6.00 เมตรหนำ 0.15 
เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่เสริม
เหล็ก 372.00 ตร.ม .(ตำมแบบท1-
01)และติดตั้งป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 
ป้ำย 
 

240,000 
 
 

พ้ืนที่หมู่ที่ 
10 บ้ำน
หนองแวง 
และบ้ำน

หนองไฮน้อย 
ม. 11 

 

กองช่ำง 
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               บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ                 แบบ ผด. 02 

              แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565 
                  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนหัน  อ ำเภอโนนศิลำ  จังหวัดขอนแก่น66 

 
1. ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำด้ำนสังคม ส่งเสริมคุณภำพชีวิต ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2.1 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน  
ล ำดั
บที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
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. 
 

วัน อปพร. เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำม
โครงกำรสนับสนุนกิจกรรมวัน 
อปพร.  

2,000 ที่ท ำกำร
ปกครอง

อ ำเภอโนน
ศิลำ 

ส ำนักปลัด 
 

            

2 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ผู้ปฏิบัติงำนประจ ำรถยนต์
บรรทุกน้ ำดับเพลิง
อเนกประสงค์ประจ ำศูนย์
ป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย อบต บ้ำนหัน 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ผู้ปฏิบัติงำนประจ ำรถยนต์
บรรทุกน้ ำดับเพลิง
อเนกประสงค์ประจ ำศูนย์
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
อบต บ้ำนหัน 

648,000 อบต บ้ำนหัน 
 

ส ำนักปลัด             

3. โครงกำรป้ำยจุดตรวจ
บริกำรช่วงเทศกำล
สงกรำนต์และปีใหม่ 

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้ 
จ่ำยตำมโครงกำรป้ำยจุดตรวจ
จุดบริกำรช่วงเทศกำล
สงกรำนต์และปีใหม่ 

14,000 
 
 

พ้ืนที่องค์กำร
บริหำรส่วน

ต ำบลบ้ำนหัน 

ส ำนักปลัด 
 

            

 
 
 



 
 

161 
              บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ                 แบบ ผด. 02 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565 
    องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนหัน  อ ำเภอโนนศิลำ  จังหวัดขอนแก่น68    

2  ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำด้ำนสังคม ส่งเสริมคุณภำพชีวิต ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2.2 แผนงำนสำธำรณสุข 

ล ำดั
บที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
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. 
 

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรใน
โครงกำรจัดระบบบริกำร
กำรแพทย์ฉุกเฉินประจ ำ
ต ำบล 

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำรในโครงกำรจัดระบบ
บริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน
ประจ ำต ำบล 

648,000 
 
 

พ้ืนที่องค์กำร
บริหำรส่วน

ต ำบลบ้ำนหัน 

ส ำนักปลัด 
 

            

2 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
โรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระ
ปณิธำน ศ.ดร. สมเด็จพระเจำ้
ลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลยั
ลักษณ์ อัครำชกุมำร ี

 เพื่อจ่ำยเป็นเงินส ำหรับ
ขับเคลื่อนตำมโครงกำรสตัว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้ำ
ตำมพระปณิธำน ศ.ดร. สมเด็จ
พระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ
วลัยลักษณ์ อัครำชกุมำร ี

100,000 
 
 

พ้ืนที่องค์กำร
บริหำรส่วน

ต ำบลบ้ำนหัน 

ส ำนักปลัด 
 

            

3. ค่ำจ้ำงเหมำส ำรวจข้อมูล
จ ำนวนสัตว์และขึ้นทะเบยีน
สัตว์โครงกำรสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยั โรคพิษสุนัขบ้ำ 
ตำมพระปณิธำน ศ.ดร. 
สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำ
จุฬำภรณวลยัลักษณ์ อัครำช
กุมำร ี

 เพื่อจ่ำยเป็นเงินส ำหรับส ำรวจ
ข้อมูลจ ำนวนสตัว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตำมโครงกำรสตัว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยัโรคพิษสุนัขบ้ำตำม
พระปณิธำน ศ.ดร. สมเด็จพระ
เจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัย
ลักษณ์ อัครำชกุมำร ี

15,000 
 
 

พื้นที่องค์กำร
บริหำรส่วน

ต ำบลบ้ำนหัน 

ส ำนักปลดั 
 

            

 
 
 



 
 

171 
 

8              บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ                 แบบ ผด. 02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565 

                                                               องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนหัน  อ ำเภอโนนศิลำ  จังหวัดขอนแก่น 
 

2. ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำด้ำนสังคม ส่งเสริมคุณภำพชีวิต ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2.4  แผนงำนงบกลำง 

ล ำดั
บที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
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. 
 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์  

เพ่ือจ่ำยเงินเป็นเงินสงเครำะห์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่
ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรอง
และท ำกำรวินิจฉัยแล้ว 

66,000 
 
 

พ้ืนที่องค์กำร
บริหำรส่วน

ต ำบลบ้ำนหัน 

ส ำนักปลัด 
 

            

2 เบี้ยยังชีพผู้พิกำร เพ่ือจ่ำยเงินเป็นเงินสวัสดิกำร
เบี้ยควำมพิกำรให้แก่คนพิกำรที่
มีสิทธิตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 

4,800,000 พ้ืนที่องค์กำร
บริหำรส่วน

ต ำบลบ้ำนหัน 

ส ำนักปลัด 
 

            

3. เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ เพ่ือจ่ำยเงินเป็นเงินสวัสดิกำร
ให้แก่ผู้สูงอำยุที่มีอำยุ 60 ปี
บริบูรณ์ข้ึนไปที่มีคุณสมบัติครบ
ถ้วยตำมระเบยีบ 

10,600,000 พ้ืนที่องค์กำร
บริหำรส่วน

ต ำบลบ้ำนหัน 

ส ำนักปลัด             

 
 
 
 
 



 
 

181 
 

8              บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ                 แบบ ผด. 02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565 

                                                                องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนหัน  อ ำเภอโนนศิลำ  จังหวัดขอนแก่น 
4  ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม 
4.1  แผนงำนกำรเกษตร 

ล ำดั
บที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
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. 
 

โครงกำรท้องถิ่นอำสำ 
ปลูกป่ำเฉลิมพระ
เกียรติ “จิตอำสำ 
สร้ำงป่ำ รักษ์น้ ำ” 

เพ่ือจ่ำยเงินเป็นค่ำใช้จ่ำยตำม
โครงกำรท้องถิ่นอำสำ ปลูก
ป่ำเฉลิมพระเกียรติ “จิต
อำสำ สร้ำงป่ำ รักษ์น้ ำ” 

20,000 
 
 

พ้ืนที่องค์กำร
บริหำรส่วน

ต ำบลบ้ำนหัน 

ส ำนักปลัด 
 

            

2 โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำก
พระรำชด ำริสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำ
สยำมบรมรำชกุมำรี 

เพ่ือจ่ำยเงินเป็นค่ำใช้จ่ำยตำม
โครงกำรจัดซื้อพันธุ์พืช อบต 
บ้ำนหัน 

20,000 พ้ืนที่องค์กำร
บริหำรส่วน

ต ำบลบ้ำนหัน 

ส ำนักปลัด             

3. โครงกำรควบคุมไฟป่ำ 
อบต บ้ำนหัน 

เพ่ือจ่ำยเงินเป็นค่ำใช้จ่ำยตำม
โครงกำรควบคุมไฟป่ำ อบต 
บ้ำนหัน 

20,000 พ้ืนที่องค์กำร
บริหำรส่วน

ต ำบลบ้ำนหัน 

ส ำนักปลัด             

 
 
 
 



19 
 

8              บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ                 แบบ ผด. 02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565 

                                                               องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนหัน  อ ำเภอโนนศิลำ  จังหวัดขอนแก่น 
18 

5  ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
5.1  แผนงำนกำรศึกษำ 

ล ำดั
บที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
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. 
 

จ้ำงเหมำบริกำร
พนักงำนท ำควำม
สะอำดอำคำร
สถำนที่รำชกำร
ของศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก อบต บ้ำนหัน 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
แม่บ้ำนส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
อบต บ้ำนหันท ำควำมสะอำดบริเวณ
อำคำรเรียน และสถำนที่ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก  

90,000 
 
 

พ้ืนที่ศูนย์
พัฒนำเด็ก
เล็กองค์กำร
บริหำรส่วน
ต ำบลบ้ำน

หัน 

กอง
กำรศึกษำ 

 

            

2 จ้ำงเหมำผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็กส ำหรับ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
อบต บ้ำนหัน 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ส ำหรับศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก อบต บ้ำนหัน จ ำนวน 4
อัตรำท ำหน้ำที่ในกำรช่วยดูแล
นักเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต 
บ้ำนหัน และงำนที่ได้รับมอบหมำย 

432,000 พ้ืนที่ศูนย์
พัฒนำเด็ก
เล็กองค์กำร
บริหำรส่วน
ต ำบลบ้ำน

หัน 

กอง
กำรศึกษำ 

 

            

 
 
 
 
 
 



20 
8               

 บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ                 แบบ ผด. 02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565 

                                                              องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนหัน  อ ำเภอโนนศิลำ  จังหวัดขอนแก่น18 
 

5 ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
5.1  แผนงำนกำรศึกษำ 

ล ำดั
บที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
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 วันเด็กแห่งชำติ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำป้ำยโครงกำร 
ค่ำจ้ำงเหมำเวทีกำรแสดง ค่ำ
ของรำงวัล ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 
และรำยจ่ำย อ่ืน ๆ  

40,000 พ้ืนที่ศูนย์
พัฒนำเด็ก
เล็กองค์กำร
บริหำรส่วน

ต ำบลบ้ำนหัน 

กอง กำรศึกษำ 
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            บัญชจี ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ                 แบบ ผด. 02 
  แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565 

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนหัน  อ ำเภอโนนศิลำ  จังหวัดขอนแก่น 
 

5  ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
5.2  แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 

ล ำดั
บที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจหรรมที่
เกิดข้ึนจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
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 จ้ำงเหมำบริกำรรับ – ส่ง 
นักเรียนศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก อบต บ้ำนหัน
ส ำหรับเด็กด้อยโอกำส 
และยำกจน 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยจ้ำง
เหมำบริกำรรถรับ-ส่ง 
นักเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
อบต บ้ำนหัน ส ำหรับเด็ก
ด้อยโอกำสและยำกจนตำม
กลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

192,000 พ้ืนที่องค์กำร
บริหำรส่วน

ต ำบลบ้ำนหัน 

กอง
กำรศึกษำ 
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8                     บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ                   แบบ ผด. 02 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565 
                                                                     องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนหัน  อ ำเภอโนนศิลำ  จังหวัดขอนแก่น18 

 
5  ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
5.3  แผนงำนกำร ศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร 

ล ำดั
บที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
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 โครงกำรแข่งขันกีฬำ อบต 
บ้ำนหันต้ำนยำเสพติด 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ
ภำยในเขต องคก์ำรบริหำร
ส่วนต ำบลบ้ำนหัน 

50,000 พ้ืนที่องค์กำร
บริหำรส่วน

ต ำบลบ้ำนหัน 

กองกำรศึกษำ             

2 โครงกำรเพิ่มศักยภำพ
ปรำชญ์ชำวบ้ำนในชุมชน
และภูมิปัญญำท้องถิ่นของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
บ้ำนหันตำมหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำม
โครงกำรเพิ่มศักยภำพ
ปรำชญ์ชำวบ้ำนในชุมชน
และภูมิปัญญำท้องถิ่นตำม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 

50,000 พ้ืนที่องค์กำร
บริหำรส่วน

ต ำบลบ้ำนหัน 

กองกำรศึกษำ             

3 โครงกำรประเพณีลอย
กระทง 

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำม
โครงกำรประเพณีลอย
กระทงประเพณีท้องถิ่น 
อบต บ้ำนหัน 

20,000 พ้ืนที่องค์กำร
บริหำรส่วน

ต ำบลบ้ำนหัน 

กองกำรศึกษำ             
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8              บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ                 แบบ ผด. 02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565 

                                                               องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนหัน  อ ำเภอโนนศิลำ  จังหวัดขอนแก่น18 
6  ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรปกครอง 
6.1  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

ล ำดั
บที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
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. 
 

เลือกตั้งผู้บริหำรท้องถิ่น
และสมำชิกสภำท้องถิ่น 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำม
โครงกำรเลือกตั้งผู้บริหำรและ
สมำชิกสภำท้องถิ่น 

500,000 
 
 

พ้ืนที่องค์กำร
บริหำรส่วน

ต ำบลบ้ำนหัน 

ส ำนักปลัด 
 

            

2 วันท้องถิ่นไทย เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำม
โครงกำรวันท้องถิ่นไทย 

2,000 
 
 

พ้ืนที่องค์กำร
บริหำรส่วน

ต ำบลบ้ำนหัน 

ส ำนักปลัด 
 

            

3. ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรพนักงำน
ท ำควำมสะอำดส ำนักงำน
และอำคำรอ่ืน ๆ ภำยในที่
ท ำกำรของ อบต บ้ำนหัน 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำรส ำหรับท ำควำม
สะอำดส ำนักงำนและอำคำร
อ่ืน ๆ  ภำยในที่ท ำกำรของ 
อบต บ้ำนหันแม่บ้ำนจ ำนวน 
1 ต ำแหน่ง รวม 12 เดือน- 

90,000 พ้ืนที่องค์กำร
บริหำรส่วน

ต ำบลบ้ำนหัน 

ส ำนักปลัด 
 

            

4. 
 

จ้ำงเหมำบริกำรคนงำน
ทั่วไป 

เพ่ือจ่ำยเป็นคำ่จ้ำงเหมำ
บริกำรเพื่อปฏิบัติงำนในกอง
คลัง 

96,000 
 
 

พ้ืนที่องค์กำร
บริหำรส่วน

ต ำบลบ้ำนหัน 

กองคลัง 
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              บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ                 แบบ ผด. 02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565 

                องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนหัน  อ ำเภอโนนศิลำ  จังหวัดขอนแก่น 
 

2.  ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำด้ำนสังคม ส่งเสริมคุณภำพชีวิต ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2.2  แผนงำนสำธำรณสุข 

ล ำดั
บที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
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. 
 

เงินอุดหนุนส ำหรับกำร
ด ำเนินงำนตำมแนวทำง
โครงกำรพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินให้กับ
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่
ละ 20,000 บำทจ ำนวน 
14 หมู่บ้ำนเพ่ือด ำเนินงำน
ตำมโครงกำรพระรำชด ำริ
ด้ำนสำธำรณสุขในกิจกรรม
ต่ำง ๆ ให้มีควำมเหมำะสม
กับปัญหำและบริบทของ
พ้ืนที่ 

280,000 
 
 

พ้ืนที่องค์กำร
บริหำรส่วน

ต ำบลบ้ำนหัน 

ส ำนักปลัด 
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8            บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ                 แบบ ผด. 02 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565 
    องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนหัน  อ ำเภอโนนศิลำ  จังหวัดขอนแก่น18 

 
2.  ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำด้ำนสังคม ส่งเสริมคุณภำพชีวิต ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2.3  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ล ำดั
บที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
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. 
 

อุดหนุนที่ท ำกำรปกครอง
อ ำเภอโนนศิลำขอรับกำร
สนับสนุนกิจกรรมกำชำด
อ ำเภอโนนศิลำในกำรรับ
บริจำคโลหิต 
 

เพ่ือจ่ำยให้ที่ท ำกำรปกครอง
อ ำเภอโนนศิลำตำมโครงกำร
ขอรับกำรสนับสนุนกิจกรรม
กำชำดอ ำเภอโนนศิลำในกำร
ขอรับบริจำคโลหิตประจ ำปี 
2564 

15,000 
 
 

ที่ท ำกำร
ปกครอง

อ ำเภอโนน
ศิลำ 

ส ำนักปลัด             

2. 
 

อุดหนุนเหล่ำกำชำด
จังหวัดขอนแก่น 
สนับสนุนภำรกิจเหล่ำ
กำชำดจังหวัดขอนแก่น 
 

เพ่ือจ่ำยให้เหล่ำกำชำด
จังหวัดขอนแก่นตำมโครงกำร
สนับสนุนภำรกิจของเหล่ำ
กำชำดจังหวัดขอนแก่น 

20,000 
 
 

ที่ท ำกำร
ปกครอง
จังหวัด

ขอนแก่น 

ส ำนักปลัด             

3. 
 

อุดหนุนที่ท ำกำรปกครอง
อ ำเภอโนนศิลำจัด
กิจกรรมพระรำชพิธี รัฐ
พิธีและงำนพิธื 

เพ่ือจ่ำยให้ที่ท ำกำรปกครอง
อ ำเภอโนนศิลำตำมโครงกำร
จัดกิจกรรมในงำนพระรำชพิธี 
รัฐพิธี และงำนพิธี 

30,000 
 
 

ที่ท ำกำร
ปกครอง

อ ำเภอโนน
ศิลำ 

ส ำนักปลัด             
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8              บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ                 แบบ ผด. 02 

  แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565 
         องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนหัน  อ ำเภอโนนศิลำ  จังหวัดขอนแก่น181 

2.  ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำด้ำนสังคม ส่งเสริมคุณภำพชีวิต ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2.3  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจำก

โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

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. 
 

อุดหนุนท่ีท ำ
กำรปกครอง
อ ำเภอโนนศลิำ 

เพื่อจ่ำยให้ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอโนนศิลำ
ตำมโครงกำรขอรับเงินอุดหนุนเพือ่รณรงค์
ป้องกันโรคเอดส ์

10,000 
 
 

ที่ท ำกำรปกครอง
จังหวัดขอนแก่น 

ส ำนักปลดั             

5. 
 

อุดหนุนท่ีท ำ
กำรปกครอง
อ ำเภอโนนศลิำ 

เพื่อจ่ำยให้ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอโนนศิลำ
ตำมโครงกำรแผนงำนป้องกันและปรำบปรำม
ยำเสพตดิอ ำเภอโนนศิลำ 

30,000 
 
 

ที่ท ำกำรปกครอง
อ ำเภอโนนศลิำ 

ส ำนักปลดั             

6. 
 

อุดหนุนท่ีท ำ
กำรปกครอง
จังหวัดขอนแก่น 

เพื่อจ่ำยให้ที่ท ำกำรปกครองจังหวดัขอนแก่น
ตำมโครงกำรป้องกันและแกไ้ขปัญหำยำเสพ
ติดจังหวัดขอนแก่นโดยศูนย์อ ำนวยกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพตดิจังหวัด
ขอนแก่น 

20,000 
 
 

ที่ท ำกำรปกครอง
จังหวัดขอนแก่น 

ส ำนักปลดั             

7. 
 

อุดหนุนท่ีท ำ
กำรปกครอง
อ ำเภอโนนศลิำ 

เพื่อจ่ำยให้ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอโนนศิลำ
ตำมโครงกำรป้องกันและลดอุบตัิเหตุทำงถนน
อ ำเภอโนนศลิำ จังหวัดขอนแก่น ปี 2564 

10,000 
 
 

ที่ท ำกำรปกครอง
อ ำเภอโนนศลิำ 

ส ำนักปลดั             

8. 
 

อุดหนุนท่ีท ำ
กำรปกครอง
อ ำเภอโนนศลิำ 

เพื่อจ่ำยให้ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอโนนศิลำ
ตำมโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพผู้น ำชุมชนใน
กำรสนับสนุนกำรจดัท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 

10,000 
 
 

ที่ท ำกำรปกครอง
อ ำเภอโนนศลิำ 

ส ำนักปลดั             
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         บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ                 แบบ ผด. 02 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565 
                  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนหัน  อ ำเภอโนนศิลำ  จังหวัดขอนแก่น 
2.  ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำด้ำนสังคม ส่งเสริมคุณภำพชีวิต ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2.3  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
   

ล ำดั
บที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
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. 

9. 
 

เงินอุดหนุนตำมโครงกำร
ศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำร
ช่วยเหลือประชำชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือจ่ำยให้กับเทศบำล
ต ำบลโนนศิลำเป็นเงิน
อุดหนุน 

30,000 
 
 

พ้ืนที่องค์กำร
บริหำรส่วน

ต ำบลบ้ำนหัน 

ส ำนักปลัด 
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8 

 
8              บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ                 แบบ ผด. 02 

  แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565 
                    องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนหัน  อ ำเภอโนนศิลำ  จังหวัดขอนแก่น1 
 
5  ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
5.1  แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร 

ล ำดั
บที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
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 อุดหนุนที่ท ำกำร
ปกครองอ ำเภอโนน
ศิลำ 

เพ่ือจ่ำยให้ที่ท ำกำรปกครอง
อ ำเภอโนนศิลำตำมโครงกำร
สนับสนุนกำรจัดงำนเทศกำลไหม
และประเพณีผูกเสี่ยว ประจ ำปี 
2563 งบประมำณปี พ.ศ. 
2564 

10,000 ที่ท ำกำร
ปกครอง
จังหวัด

ขอนแก่น 

กอง
กำรศึกษำ 

            

2 อุดหนุนที่ท ำกำร
ปกครองอ ำเภอโนน
ศิลำ 
 

เพ่ือจ่ำยให้ที่ท ำกำรปกครอง
อ ำเภอโนนศิลำตำมโครงกำร
เทศกำลว่ำวและบุญกุ้มข้ำว โนน
ศิลำ ประจ ำปี 2563 
งบประมำณปี พ.ศ. 2564 

70,000 ที่ท ำกำร
ปกครอง

อ ำเภอโนน
ศิลำ 

กอง
กำรศึกษำ 
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             บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ               แบบ ผด. 02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565 

                 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนหัน  อ ำเภอโนนศิลำ  จังหวัดขอนแก่น8 
 

2.  ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม ส่งเสริมคุณภำพชีวิต ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2.1  แผนงำนงบกลำง 

ล ำดั
บที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
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. 
 

เงินสมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภำพส่วน
ท้องถิ่นต ำบลบ้ำน
หัน 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภำพส่วน
ท้องถิ่นต ำบลบ้ำนหันตำม
ระเบียบกฎหมำยที่ก ำหนด 

150,000 
 
 

พ้ืนที่องค์กำร
บริหำรส่วน

ต ำบลบ้ำนหัน 

ส ำนักปลัด             

2. 
 

เงินสมทบกองทุน
บ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น (กบท) 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุน
บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น 

399,226 
 
 

กองทุนบ ำเหน็จ
บ ำนำญ
ข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น(กบท) 

กองคลัง             

3. 
 

เงนิสมทบกองทุน
ประกันสังคมให้แก่
พนักงำนจ้ำง 
ของ อบต บ้ำนหัน 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมให้แก่พนักงำนจ้ำง
ของ อบต บ้ำนหัน 

70,000 
 
 

ส ำนักงำน
ประกันสังคม

จังหวัด
ขอนแก่น 

กองคลัง             
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             บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ               แบบ ผด. 02 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565 

                   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนหัน  อ ำเภอโนนศิลำ  จังหวัดขอนแก่น8 
2.  ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม ส่งเสริมคุณภำพชีวิต ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2.1  แผนงำนงบกลำง 

ล ำดั
บที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
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. 
 

เงินสมทบกองทุน
ทดแทน 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุน
ทดแทน 

3,000 
 
 

พ้ืนที่องค์กำร
บริหำรส่วน

ต ำบลบ้ำนหัน 

ส ำนักปลัด             

5. 
 

เงินส ำรองจ่ำย เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกรณีที่
มีสำธำรณภัยเกิดข้ึนหรือ
บรรเทำปัญหำควำมเดือดร้อน
ของประชำชนเป็นส่วนรวมเช่น 
อุทกภัย,ภัยแล้ง,ภัยหนำว,วำต
ภัย,อัคคีภัย,ไฟป่ำ,หมอกควัน 

200,000 
 
 

พ้ืนที่องค์กำร
บริหำรส่วน
ต ำบลบ้ำนหัน 

ส ำนักปลัด             
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8              บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ                 แบบ ผด. 02 

  แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565 
                   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนหัน  อ ำเภอโนนศิลำ  จังหวัดขอนแก่น188 
5  ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
5.2  แผนงำนกำรศึกษำ 

ล ำดั
บที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนท่ี
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รบัผิดชอบหลัก 

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 ค่ำจัดซื้ออำหำรเสริม (นม)  
เด็กปฐมวัย 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรเสริม (นม) 
ส ำหรับเด็กปฐมวัยใน ศพด 

183,960 พื้นที่ศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก 
อบต บ้ำนหัน 

กองกำรศึกษำ             

2 ค่ำจัดซื้ออำหำรเสริม (นม)  
เด็กประถมศึกษำ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้ออำหำรเสริม 
(นม) ให้กับเด็กนักเรียนสังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (สพฐ) 

1,289,61
0 

พื้นที่เขต
องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลบ้ำน

หัน 

กองกำรศึกษำ             

3 สนับสนุนอำหำรกลำงวันเด็ก
ปฐมวัย 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับ
สนับสนุนอำหำรกลำงวันให้กับ
เด็กเล็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็กใน
สังกัด 

493,920 พื้นที่ศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก 
อบต บ้ำนหัน 

กองกำรศึกษำ             

4 สนับสนุนอำหำรกลำงวันเด็ก
ประถมศึกษำโรงเรยีนสังกัดงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน (สพฐ) 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซื้ออำหำรกลำงวัน 
ให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน (สพฐ)ในเขตองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลบ้ำนหัน 

2,826,60
0 

พื้นที่เขต
องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลบ้ำน

หัน 

กองกำรศึกษำ             
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8              บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ                 แบบ ผด. 02 
  แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564 

                   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนหัน  อ ำเภอโนนศิลำ  จังหวัดขอนแก่น1888 
5  ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
5.2  แผนงำนกำรศึกษำ 

ล ำดั
บที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
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. สนับสนุนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนของศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก (ค่ำจัดกำรเรียน
กำรสอน/รำยหัว) 

เพ่ือเป็นค่ำจัดกำรเรียนกำร
สอนส ำหรับเด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (ศพด) 

163,200 พ้ืนที่ศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก 
อบต บ้ำนหัน 

กองกำรศึกษำ             

6. สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดกำรศึกษำ(ค่ำหนังสือ)
ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
(ศพด) อำยุ 3-5 ปี 

เพ่ือจัดสรรส ำหรับเด็กปฐมวัย 
(อำยุ 3-5ปี) ในศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก (ศพด) 

16,000 พ้ืนที่ศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก 
อบต บ้ำนหัน 

กองกำรศึกษำ             

7. สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดกำรศึกษำ(ค่ำอุปกรณ์
กำรเรียน)ส ำหรับศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก (ศพด) 
อำยุ 3-5 ปี 

เพ่ือจัดสรรส ำหรับเด็กปฐมวัย 
(อำยุ 3-5ปี) ในศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก (ศพด) 

16,000 พ้ืนที่ศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก 
อบต บ้ำนหัน 

กองกำรศึกษำ             
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8              บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ                 แบบ ผด. 02 
  แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565 

                   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนหัน  อ ำเภอโนนศิลำ  จังหวัดขอนแก่น1888 
5  ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
5.2  แผนงำนกำรศึกษำ 

ล ำดั
บที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
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. สนับสนุนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนของศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก (ค่ำเครื่องแบบ
นักเรียน)ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กอำยุ 3-5 ป ี

เพ่ือเป็นค่ำจัดกำรเรียนกำร
สอนส ำหรับเด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (ศพด) 

24,000 พ้ืนที่ศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก 
อบต บ้ำนหัน 

กองกำรศึกษำ             

9. สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดกำรศึกษำ(ค่ำกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน)ส ำหรับศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก (ศพด) 
อำยุ 3-5 ปี 

เพ่ือจัดสรรส ำหรับเด็กปฐมวัย 
(อำยุ 3-5ปี) ในศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก (ศพด) 

34,400 พ้ืนที่ศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก 
อบต บ้ำนหัน 

กองกำรศึกษำ             

 
 
 
 
 
 
 
 
 



348 
      บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น    แบบ ผด. 02/1 

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
                 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนหัน  อ ำเภอโนนศิลำ  จังหวัดขอนแก่น 
1  ประเภทครุภัณฑ์  
1.1  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
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. จัดซื้อเครื่องตดัหญำ้ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซื้อเครื่องตัด
หญ้ำรำคำเครื่องละ 9,500 บำท
จ ำนวน 2 เครื่อง 

19,000 พื้นที่ อบต 
บ้ำนหัน 

ส ำนักปลดั             

2. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
หรืออีเล็กทรอนิกส ์

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In  One 
ส ำหรับงำนประมวลผล จ ำนวน 1 
เครื่อง ๆ ละ 23,000 บำท 

23,000 พื้นที่ อบต 
บ้ำนหัน 

ส ำนกัปลดั             

3. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
หรืออีเล็กทรอนิกส ์

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In  One 
ส ำหรับงำนประมวลผล จ ำนวน 1 
เครื่อง ๆ ละ 23,000 บำท 

23,000 พื้นที่ อบต 
บ้ำนหัน 

กองคลัง             

4. จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บำน เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซื้อตูเ้หล็กแบบ 
2 บำนจ ำนวน 4 ตู้ ๆ ละ 5,900 
บำท 

23,600 พื้นที่ อบต 
บ้ำนหัน 

กองคลัง             

5. จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเชอร์
หรือ LED  ขำว ด ำ ชนิด 
network แบบท่ี 1 (28 
หน้ำ/นำที) 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซื้อ
เครื่องพิมพ์เลเชอร์หรือ LED  ขำว 
ด ำ ชนิด network แบบท่ี 1 (28 
หน้ำ/นำที)จ ำนวน 1 เครื่อง 

8,900 พื้นที่ อบต 
บ้ำนหัน 

กองคลัง             
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       บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น    แบบ ผด. 02/1 
              แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

                องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนหัน  อ ำเภอโนนศิลำ  จังหวัดขอนแก่น 
1  ประเภทครุภัณฑ์  
1.1  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

ล ำดั
บที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
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. จัดซื้อเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ
ขนำด 800 VA  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซื้อเครื่องส ำรอง
ไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA จ ำนวน 1 
เครื่อง ๆ ละ 2,500 บำท 

2,500  พื้นที่ อบต 
บ้ำนหัน 

กองคลัง             

 
7. 

จัดซื้อเก้ำอี้ท ำงำนแบบมี
เท้ำแขนพร้อมพนักพิงมี
ล้อ 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซื้อเก้ำอี้ท ำงำน
แบบมีเท้ำแขนพร้อมพนักพิงมีล้อ
จ ำนวน 2 ตัว ๆ ละ 3,000 บำท 

6,000 พื้นที่ อบต 
บ้ำนหัน 

กองช่ำง             

8. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
หรืออีเล็กทรอนิกส ์

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In  One ส ำหรบั
งำนประมวลผล จ ำนวน 1 เครื่อง ๆ 
ละ 23,000 บำท 

23,000 พื้นที่ อบต 
บ้ำนหัน 

กองช่ำง             

9 จัดซื้อเครื่องซักผ้ำ แบบ
ธรรมดำขนำด 15 
กิโลกรมั 

เพื่อจัดซื้อเครี่องซักผ้ำ แบบธรรมดำ
ขนำด 15 กิโลกรมั จ ำนวน 1 
เครื่อง ๆละ 18,000 บำท 

18,000  พื้นที่ อบต 
บ้ำนหัน 

กองกำรศึกษำ             

 



 


