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ค าน า 
 

เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ตามหมวด ๕    
ข้อ  ๒๖ การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้             (๑) 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น        (๒) 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการ
ด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙    ข้อ ๑๒ “ข้อ ๑๗ แผนการ
ด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน และโครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการ ในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผน การด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น”  

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง จึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ขึ้น เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น 
และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ของท้องถิ่นให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ 
มากข้ึน มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/
โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากข้ึน และ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
ฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง และผู้ที่เกี่ยวข้อง
เป็นอย่างด ี 

 

โดย องค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
                                                                                                                       หน้า 
ส่วนที่ 1 บทน า  

1. บทน า           ก 
2. วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน        ก 
3. ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน        ข 
4. ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน        ง 
 

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม  
1. บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.1)       
2. บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.2)      
3. บัญชีครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น(แบบ ผด.02-1)          

ภาคผนวก 
- ประกาศใช้แผนด าเนินงาน 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ก ~ 

ส่วนที่ 1  

บทน า 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนา และ
แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ รวมทั้งวางแนวทางให้
การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้นมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการท างานกับ
หน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน โครงการในแผนการด า เนินงานจะท า ให้การ
ติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 26 ข้อ 
27 ได้ก าหนดให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานโดยมีขั้นตอนต่อไปนี้ 
 ข้อ 26 การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 

     (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนารวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการ
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องด าเนินการใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
 การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 แนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด า เนินงาน 
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนั้นแผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท า ดังนี้ 
 1. เป็นแผนที่แยกรายละเอียดจากแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี และมีลักษณะเป็นการ
ด าเนินการ  
 2. แสดงถึงรายละเอียดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการที่ชัดเจนและด าเนินงานจริง 

 3. เป็นการรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพื้นท่ี อบต.โจดม่วง 

 

 



~ ข ~ 

วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ 
 2. เพ่ือให้การตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานมีความชัดเจน 
 3. เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าของกิจกรรม/โครงการ 
 4. เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส 
 5. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานได้ชัดเจน 
 6. เพ่ือเพ่ิมความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ลดความซ้ าซ้อนของโครงการต่างๆ 
 7. เพ่ือก าหนดห้วงระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการกิจกรรมต่างๆ ของ อบต. 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่มี
การด าเนินการจริงในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโจดม่วงและโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนจะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจ
ตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นท่ีและตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อ าเภอแบบบูรณาการ 

ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนการด าเนินงานโดยพิจารณา 

จัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน คือ 

 ส่วนที่ 1 บทน า องค์ประกอบ ประกอบด้วย 
 - บทน า 
 - วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 - ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 - ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม องค์ประกอบ ประกอบด้วย 
 - บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (ผด.1) 
 - บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.2) 

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือประกาศใช้ การประกาศแผนการด าเนินงานให้องค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง  จัดท าประกาศ 
เรื่อง การใช้แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกันและสามารถตรวจสอบได้ 
 
 
 
 



~ ค ~ 

ขั้นตอนการจัดทาแผนการด าเนินงาน 
  
 
 
 
 
 
คณะกรรมการส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูม ิ: แสดงขั้นตอนการจัดท าแผนการดาเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง 
           ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
หน่วยราชการ
ส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่นๆ  
 

คณะกรรมการสนบัสนนุการ

จดัท าแผนพฒันาท้องถ่ิน 

รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา  
 

คณะกรรมการสนบัสนนุการ

จดัท าแผนพฒันาท้องถ่ิน 

รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา  
 

 รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา  
 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  
 

คณะกรรมการสนบัสนนุการ

จดัท าแผนพฒันาท้องถ่ิน 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
 

คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  
 

คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
 

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  
 

ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย
สามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดาเนินการฯ  
 



~ ง ~ 

ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 1. การด าเนินงานเป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์แนวทางท่ีวางไว้ 

 2. การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง เป็นไปตาม
เป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
 3. สามารถตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานได้ชัดเจน 
 4. สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการ และแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 5. ทราบถึงผลการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส 
 6. สามารถติดตาม และประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริงเพ่ือให้การใช้งบประมาณ
เป็นไปอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดและประหยัด 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 2  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
       แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง 
 

     แบบ ผด.01 
      

ยุทธศาสตร ์
จ านวน
โครงการ 

 คิดเป็นร้อย
ละ   จ านวน  คิดเป็นร้อยละ หน่วยงาน 

แผนงาน ที่ด าเนินการ 
 ของ

โครงการ   งบประมาณ  ของงบประมาณ รับผิดชอบหลกั 
     ทั้งหมด    ทั้งหมด   

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน            
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 14        25.00      2,270,000               8.41  กองช่าง 

            
            

รวม 14        25.00      2,270,000  
             
8.41    

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ
สาธารณสขุ           

2.1 แผนงานงบกลาง 3 
          
5.36      4,460,000             16.52  

กองสวัสดิการ
สังคม 

2.2 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 2 
          
3.57           20,000               0.07  ส านักปลดั 

2.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 2 
          
3.57           40,000               0.15  ส านักปลดั 

2.4 แผนงานสาธารณสุข 6        10.71         290,000               1.07  ส านักปลดั 
            

รวม 13        23.21      4,520,000  
           
16.74    

3.ยุทธศาสตร์การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและ           
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม           
3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 2        10.53           70,000               0.26  ส านักปลดั 

3.2 แผนงานการเกษตร 3 
          
5.36         320,000               1.19  ส านักปลดั 

            

รวม 3 
          
5.36         320,000  

             
1.19    

 



(ต่อ) บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง  
แบบ ผด.01 

 

ยุทธศาสตร ์
จ านวน
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   จ านวน  คิดเป็นร้อยละ หน่วยงาน 

แผนงาน ที่ด าเนินการ  ของโครงการ   งบประมาณ  ของงบประมาณ รับผิดชอบหลกั 
     ทั้งหมด    ทั้งหมด   

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสรมิอาชีพและ
เศรษฐกิจ           
4.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 2           3.57           25,000               0.09  ส านักปลดั 

รวม 2           3.57           25,000  
             
0.09    

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา  
วัฒนธรรมท้องถิ่นและการท่องเท่ียว           

       
5.1 แผนงานการศึกษา 9        16.07      1,284,775               4.76  กองการศึกษาฯ 
5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 10        17.86         300,000             11.11  กองการศึกษาฯ 

รวม 19        33.93      1,584,775  
           
15.87    

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการให้บริการและ           
การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี           

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 5           8.93         464,900               1.72  ส านักปลดั 
            

รวม 5           8.93         464,900  
             
1.72    

รวมท้ังสิ้น 56      100.00      9,159,675  
           
44.02    

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง 
                  

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน            แบบ ผด.02 

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               

ที่ โครงการ 
รายละเอียดกิจกรรมที่  งบ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 
เกิดขึ้นจากโครงการ  ประมาณ  ด าเนินการ รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  (บาท)   หลัก 

1 

ก่อสร้างระบายน้ าแบบ
รูปตัววีภายในหมู่บา้น  
บ้านผักผ่อง หมู่ 1 

ก่อสร้างรางระบายน้ าแบบรูป
ตัววีขนาดกวา้ง 0.54 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร ยาว 120 
เมตร  

          
114,000  

บ้านผักผ่อง   
หมู่ 1 

กองช่าง 

                        

        
 
   

  
          

                        

                        

2 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านคร่ังน้อย  
หมู่ 6 -บ้านตาด่าง หมู่ 
5 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 20.50 
เมตร  หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 
เมตร 

            
51,000  

บ้านคร่ังน้อย  
หมู่ 6 

กองช่าง 

                        

        
 
 

  
            

                        

                        

3 

ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
โจดจิก หมู่ 7 ซอยมีจง
มี 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 550 
เมตร ไหล่ทางลูกรังข้าละ 
0.15 เมตร 

          
138,000  

บ้านโจดจิก    
หมู่ 7 

กองช่าง 

                        

        
 
 

  
  

  
        

                        
                        

4 

ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
ดอนทัพควาย  หมู่ 2 
เส้นทางไปโนนไห่ 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 60 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร 

          
132,000  

บ้านดอนทัพ
ควาย หมู่ 2 

กองช่าง 

                        

        
 
   

  
          

                        
 

   
               

 
  

  
 

             



1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน            แบบ ผด.02 

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)               

ที่ โครงการ 
รายละเอียดกิจกรรมที่  งบ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 
เกิดขึ้นจากโครงการ  ประมาณ  ด าเนินการ รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  (บาท)   หลัก 

5 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านดู่น้อย  หมู่ 
9  สายรอบหมู่บ้านทาง
ทิศตะวันออก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 56 เมตร
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ 0.20 เมตร 

          
142,000  

บ้านดู่น้อย    
หมู่ 9 

กองช่าง 

                        

        
 
               

                        

6 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านหนองบัวหลน่  หมู่ 3 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 124 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลุกรังข้างละ 0.10 
เมตร 

          
225,000  

บ้านหนองบัว
หล่น  หมู่ 3 

กองช่าง 

                       

        
 
              

                        

                        

7 

ก่อสร้างหลังคาคลุมลาน
เอนกประสงค์หน้าอาคาร
ส านักงาน อบต.โจดม่วง 

ก่อสร้างหลังคาคลุม
เอนกประสงค์ขนาดอาคาร
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 
6.50 เมตร สูง 3.20 เมตร 

          
500,000  

อบต.โจดม่วง กองช่าง 

                        

        
 
               

                        

8 

ก่อสร้างอาคารป้อมยาม ก่อสร้างอาคารป้อมยาม
ขนาดอาคารกว้าง 3.50 
เมตร ยาว 6.50 เมตร สูง 
3.20 เมตร 

          
150,000  

อบต.โจดม่วง กองช่าง 

                        

                        

                        

9 

ยกระดับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทับเส้นเดิมทาง
ทิศเหนือ  บ้านชาดโง  หมู่ 
8 

ก่อสร้างยกระดับถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
113 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.15 
เมตร 

          
279,000  

บ้านชาดโง    
หมู่ 8 

กองช่าง                         

          
 
 

  
  

  
        

                          

                          
 

 



1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน            แบบ ผด.02 

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)              

ที่ โครงการ 
รายละเอียดกิจกรรมที่  งบ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 
เกิดขึ้นจากโครงการ  ประมาณ  ด าเนินการ รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  (บาท)   หลัก 

10 

ยกระดับถนนดนิพร้อม
ลงหินคลุกสายบา้นตา
ด่าง  หมู่ 5 - เขตต าบล
คูเมือง  

ก่อสร้างถนนดนิพร้อมลง
หินคลุกขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 300 เมตร สูง 
0.60 เมตร 

          
100,000  

บ้านตาดา่ง   
หมู่ 5 

กองช่าง                         

          
 
 

  
            

                          
                          

11 

วางรางระบายน้ า  คสล.  
พร้อมท่อระบายน้ า 
คสล.ส าเร็จรูปภายใน
หมู่บ้าน บ้านโจดม่วง 
หมู่ 10 

ก่อสร้างวางรางระบายน้ า 
คสล.พร้อมท่อระบายน้ า 
คสล.ส าเร็จรูปโดยมีงาน
ขุดดินและวางท่อกลม 
คสล.ส าเร็จรูป dia 0.30 
เมตร จ านวน 45 ท่อน 
ขุดดินและวางท่อกลม
ส าเร็จรูปขนาด dia 
0.60 เมตร จ านวน 15 
ท่อน มีบ่อพัก คสล.
ส าเร็จรูป ส าหรับท่อกลม 
ศก 0.60 เมตร ขนาด 
1.00x1.20 เมตร 
จ านวน 1 บ่อขุดดินและ
วางรางระบายน้ า คสล.
ส าเร็จรูปขนาด 
0.30x0.30x1.00 
เมตร ปากลิ้นราง จ านวน 
74 ท่อน 

          
121,000  

บ้านโจดม่วง 
หมู่ 10 

 
กองช่าง                         

          
 
 

  
            

                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          

                          
 



1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน            แบบ ผด.02 

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)              

ที่ โครงการ 
รายละเอียดกิจกรรมที่  งบ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 
เกิดขึ้นจากโครงการ  ประมาณ  ด าเนินการ รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  (บาท)   หลัก 

12 

วางรางระบายน้ า คสล.
พร้อมท่อระบายน้ า 
คสล.ส าเร็จรูป  ภายใน
หมู่บ้าน  บ้านโจดม่วง 
หมู่ 4 

ก่อสร้างวางรางระบายน้ า 
คสล.พร้อมท่อระบายน้ า 
คสล.ส าเร็จรูปโดยมีงาน
ขุดดินและวางท่อกลม 
คสล.ส าเร็จรูป dia 0.40 
เมตร จ านวน 54 ท่อน 
ขุดดินและวางรางระบาย
น้ า คสล.ส าเร็จรูปขนาด 
0.30x0.30x1.00 
เมตร ปากลิ้นราง จ านวน 
84 ท่อน 

          
118,000  

บ้านโจดม่วง   
หมู่ 4 

กองช่าง                         

      
 
                   

                          
                          
                          
                          
                          

                          

13 

ซ่อมแซมถนนดินภายใน
ต าบลโจดม่วง 

ซ่อมแซมถนนดินทีช่ ารุด
ภายในต าบลโจดม่วง           

100,000  
ต าบลโจ
ดม่วง 

กองช่าง                         

      
 
 

  
                

                          

14 

ซ่อมแซมถนนหินคลุก
ภายในต าบลโจดม่วง 

ซ่อมแซมถนนหินคลุกที่
ช ารุดภายในต าบลโจ
ดม่วง 

          
100,000  

ต าบลโจ
ดม่วง 

กองช่าง                         

      
 
                   

                          

รวม 14 โครงการ 
     
2,270,000  

  
                          

รวมทั้งสิ้น 14 โครงการ 
     
2,270,000  

  
                          

 

 



2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสงัคมและสาธารณสุข             แบบ ผด.02 

   2.1 แผนงานงบกลาง      

ที่ โครงการ 
รายละเอียดกิจกรรมที่  งบ  สถานที่ หน่วยงานรับ พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 
เกิดขึ้นจากโครงการ  ประมาณ  ด าเนินการ ผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  (บาท)   หลัก 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
จ่ายเป็นเบีย้ยังชพีผู้สงูอายุให้กับ
ผู้สูงอายุต าบลโจดม่วง 

      
3,000,000  อบต.โจดม่วง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

                        

        
 
 

                        

                                  

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ 
 จ่ายเป็นเบีย้ยังชพีให้กับคน
พิการในพื้นที่ต าบลโจดม่วงที่ได
รับการข้ึนทะเบียน 

      
1,400,000  อบต.โจดม่วง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

                        

        
 
 

 

                      

                                  

3 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ จ่ายเป็นเบีย้ยังชพีผู้ปว่ยเอดส์

ของต าบลโจดม่วง ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที ่มท 0810.6/
ว 2076 ลง
วันที ่5 กรกฎาคม 2561  

            
60,000  อบต.โจดม่วง 

กองสวัสดิการ
สังคม                         

                                 

        
 
 

  
                      

                                  
                                  

รวม 3 โครงการ 
     
4,460,000  

  
                          

 

 

 

 

 



2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสงัคมและสาธารณสุข             แบบ ผด.02 

  2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน      

ที่ โครงการ 

รายละเอียด  งบ  สถาน หน่วย พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 
กิจกรรมที่  ประมาณ  ที่ งานรับ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เกิดขึ้นจาก  (บาท)  ด าเนิน ผิดชอบ 
โครงการ   การ หลัก 

1 โครงการ อบต.
เคลื่อนที่พบ
ประชาชน 

จ่ายเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการ เช่น ค่า
วัสด ุ ค่าอาหารว่างและอ่ืน ๆ  

            
10,000  อบต.โจดม่วง ส านักปลัด                         
              

 

    
                              

2 โครงการฝึกอบรม
เยาวชนตา้นยาเสพ
ติด 

จ่ายเป็นคา่ใช้จา่ยโครงการ
ฝึกอบรมเยาวชนตา้นยาเสพ
ติด เช่น ค่า
วิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่าง ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ  และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง  

            
10,000  อบต.โจดม่วง 

กองการศึกษา
ฯ                         

                              
          

 

        
                              
                              

รวม 2 โครงการ 
         
20,000  

  
                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสงัคมและสาธารณสุข             แบบ ผด.02 

  2.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน      

ที่ โครงการ 
รายละเอียดกิจกรรมที่  งบ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 
เกิดขึ้นจากโครงการ  ประมาณ  ด าเนินการ รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  (บาท)   หลัก 

1 
โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

จ่ายเป็นคา่ใช้จา่ยโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลปีใหม่ เช่น ค่าเครื่องดื่ม
ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าป้าย และอ่ืนๆที่
จ าเป็น 

            
20,000  อบต.โจดม่วง ส านักปลัด 

  
  

                    

          
 

              

                        

                                

                                

2 
โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

 จ่ายเป็นคา่ใช้จา่ยโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลสงกรานต ์เช่น ค่า
ป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่า
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ใน
การตั้งจุดตรวจบริการ
ประชาชนในพื้นที ่และอ่ืนๆที่
จ าเป็น  

            
20,000  อบต.โจดม่วง ส านักปลัด 

                        

                                

                  
 

        

                          

                                
                                
                                

รวม 2 โครงการ 
         
40,000  

  
                          

 

 

 

 

 



2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสงัคมและสาธารณสุข             แบบ ผด.02 

  2.4 แผนงานสาธารณสุข      

ที่ โครงการ 
รายละเอียดกิจกรรมที่  งบ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 
เกิดขึ้นจากโครงการ  ประมาณ  ด าเนินการ รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  (บาท)   หลัก 

1 
โครงการฝึกทบทวนทีม
กู้ชีพ กู้ภัย อบต.โจ
ดม่วง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยโครงการ
ฝึกทบทวนทีมกู้ชีพ กู้ภัย อบต.
โจด ม่วง เช่น ค่าอาหาร ค่า
วิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่า
ป้าย เป็นต้น 

            
20,000  อบต.โจดม่วง ส านักปลัด 

                        

                                

             
 

                  

                                

2 
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบา้  ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ์
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลับยลักษณ์ อัคร
ราชกุมาร ี

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา้  
ตามพระปณธิานศาสตราจารย ์
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลับยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี 

            
20,000  ทุกหมู่บ้านใน ส านักปลัด                         

    ต าบลโจดม่วง                           
             

            
                                
                                
                                

3 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ ายาเคมี

พ่นหมอกควัน และทรายอะเบท
ก าจัดลูกน้ ายุงลายป้องกนัโรค
ไข้เลือดออก 

            
50,000  อบต.โจดม่วง ส านักปลัด 

                        

             
 

                  

                                

4 
โครงการฉีดพ่หมอก
ควันและหยอดทราย 
อเบทเพื่อป้องกันโรค 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการตาม
โครงการฉีดพ่นหมอกควันและ
หยอดทรายอะเบทเพื่อป้องกัน
โรคไข้เลือดออก 

            
30,000  ต าบลโจดม่วง ส านักปลัด 

      
  

                

  ไข้เลือดออก                              
 



2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสงัคมและสาธารณสุข                

  2.4 แผนงานสาธารณสุข                

ที่ โครงการ 

รายละเอียดกิจกรรมที่  งบ  สถานที่ หน่วย พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 
เกิดขึ้นจากโครงการ  ประมาณ  ด าเนินการ งานรับ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.   (บาท)   ผิดชอบ 
    หลัก 

5 
โครงการจ้างเหมา
บริการหน่วยการแพทย์
ฉุกเฉิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมา
บริการหน่วยการแพทย์
ฉุกเฉิน 

         
300,000  ต าบลโจดม่วง 

ส านักปลัด 
                        

      
 
 

                        

                                

6 
อุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน ์

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
กิจการ
สาธารณประโยชน ์(โครงการ
ตามแนวทางพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

         
200,000  

ทุกหมู่บ้านใน
ต าบลโจดม่วง ส านักปลัด 

                        

            
 

                  

                                

รวม 6  โครงการ 
       
290,000  

  
                          

รวมทั้งสิ้น 13  โครงการ 
   
4,810,000                              

 

 

 

 

 

 

 

 



3.ยุทธศาสตร์การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม            แบบ ผด.02 

   3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน     

ที่ โครงการ 
รายละเอียดกิจกรรมที่  งบ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 
เกิดขึ้นจากโครงการ  ประมาณ  ด าเนินการ รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  (บาท)   หลัก 

1 
โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

จ่ายเป็นคา่ใช้จา่ยโครงการ
ซักซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่าง ค่าป้ายเปน็ตน้ 

       
20,000  อบต.โจดม่วง ส านักปลัด 

                        

             
 

                  

                                

                                

                                

                                

2 
อุดหนุน อบต.หนองบัว
ดงตามโครงการจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
อ าเภอศิลาลาด  
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

อุดหนุน อบต.หนองบัวดง 
อ าเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะ
เกษ  เพื่อด าเนินการตาม
โครงการดังกล่าวให้บรรลุ
วัตถุประสงค ์

       
50,000  อบต.โจดม่วง ส านักปลัด 

                        

                                

                                

             
 

                  

                                
                                
                                
                                

รวม 2  โครงการ 
     
70,000  

  
                          

 

 

 



   3.2 แผนงานการเกษตร     

ที่ โครงการ 

รายละเอียดกิจกรรม
ที่  งบ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 

เกิดขึ้นจากโครงการ  ประมาณ  ด าเนินการ รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  (บาท)   หลัก 

1 
อุดหนุนการไฟฟา้ส่วน
ภูมิภาคอ าเภอราษีไศลตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรบ้านคร่ังน้อย  
หมู่ 6 (แยกคุ้มไร่ฝ้าย - บา้น
โจดม่วง หมู ่4) 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรบ้านคร่ัง
น้อย  หมู่ 6 (แยกคุ้ม
ไร่ฝ้าย - บ้านโจดม่วง 
หมู่ 4) 

       
70,000  อบต.โจดม่วง ส านักปลัด 

                        

                                

                                

                   
 

            

2 
อุดหนุนการไฟฟา้ส่วน
ภูมิภาคอ าเภอราษีไศลตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรบ้านโจดม่วง  หมู่ 
4  (สายทางไปบ้าน ผอ.
ประสิทธิ)์ 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรบ้านโจ
ดม่วง  หมู่ 4  (สาย
ทางไปบา้น ผอ.
ประสิทธิ)์ 

    
125,000  อบต.โจดม่วง ส านักปลัด 

                        

                                

                                

                   
 

            

3 
อุดหนุนการไฟฟา้ส่วน
ภูมิภาคอ าเภอราษีไศลตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรบ้านหนองบวั
หล่น  หมู่ 3  (สายทางบ้าน
หนองบัวหล่น  หมู่ 3 - บ้าน
ตาด่าง หมู่ 5) 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรบ้านโจ
ดม่วง  หมู่ 4  (สาย
ทางไปบา้น ผอ.
ประสิทธิ)์ 

    
125,000  อบต.โจดม่วง ส านักปลัด 

                        

                                

                                

                   
 

            

                                

รวม 3  โครงการ 
   
320,000  

  
                          

รวมทั้งสิ้น 5  โครงการ 
   
390,000  

  
                          



 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจ 
    4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                

ที่ โครงการ 

รายละเอียด  งบ  สถาน หน่วย พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 
กิจกรรมที่  ประมาณ  ที่ งานรับ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เกิดขึ้นจาก  (บาท)  ด าเนิน ผิดชอบ 
โครงการ   การ หลัก 

1 โครงการอบรมกลุ่ม
ส่งเสริมอาชีพผลิต
ไซซิ่ง 

จ่ายเป็นคา่จัดฝึกอบรมตาม
โครงการอบรมกลุ่มส่งเสริม
อาชีพผลติไซซิ่ง เช่นค่า
วิทยากร  ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่าง ค่าปา้ย  ค่า
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 

            
20,000  อบต.โจดม่วง 

กอง
สวัสดิการ                         

    สังคม                         

          
 
                   

                              
                              

2 

อุดหนุนจังหวัดศรี
สะเกษ ตาม
โครงการขอรับเงิน
สนับสนนุ
งบประมาณการ
ป้องกันเฝ้าระวงั
และแก้ไขปัญหายา
เสพติดฯ 

อุดหนุนที่ท าการปกครอง
จังหวัดศรีสะเกษเพื่อด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการ
ดังกล่าว 

              
5,000  

ศาลากลาง
จังหวัด 

กอง
การศึกษา
ฯ 

                        

    ศรีสะเกษ                           

                   
 

            

                                

                                

                                

รวม 2  โครงการ 
         
25,000  

  
                          

รวมทั้งสิ้น 2  โครงการ 
         
25,000  

  
                          

 

 



5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยว             แบบ ผด.02 

   5.1 แผนงานการศึกษา     

ที่ โครงการ 
รายละเอียดกิจกรรมที่  งบ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 
เกิดขึ้นจากโครงการ  ประมาณ  ด าเนินการ รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  (บาท)   หลัก 

1 
อุดหนุนโรงเรียนบา้น
โจดม่วงตามโครงการ
สนับสนนุ ค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
(อาหารกลางวนั) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนนุ
อาหารกลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนบา้นโจ
ดม่วง  

520,800  โรงเรียน กองการศึกษาฯ                         

   บ้านโจดม่วง                           

      
 
 

                        

                                

                                
2 อุดหนุนโรงเรียนบา้น

โจดม่วงตามโครงการ
อบรมคุณธรรม
จริยธรรมโรงเรียนบ้าน
โจดม่วง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ตามโครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมโรงเรียน
บ้านโจดม่วง  

30,000  โรงเรียน กองการศึกษาฯ                         

    บ้านโจดม่วง               
 
           

                                
                                  
3 อุดหนุนโรงเรียนบา้น

ดอนทัพควายครั่งน้อย
โนนชาดตามโครงการ
สนับสนนุค่า ใช้จ่าย
การบริหารสถาน 
ศึกษา(อาหารกลางวัน) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนนุ
อาหารกลางวันส าหรับเด็ก
นักเรยีนโรงเรียนบา้นดอน
ทัพควายครั่งน้อยโนนชาด  

193,200  โรงเรียนบ้าน กองการศึกษาฯ                         

    ดอนทัพควาย                           

    
คร้ังน้อยโนน
ชาด 

 
 

  
                      

                                

4 
อุดหนุนโรงเรียนบา้น
ดอนทัพควายครั้งน้อย
โนนชาดตามโครงการ
อบรมคุณธรรม
จริยธรรมโรงเรียนบ้าน
ดอนทัพควาย 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ตามโครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมโรงเรียน
บ้านดอนทัพควายครั้งน้อย
โนนชาด  

            
10,000  โรงเรียนบ้าน กองการศึกษาฯ                         

    ดอนทัพควาย                           

    
คร้ังน้อยโนน
ชาด               

 
           

                                



5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยว             แบบ ผด.02 

   5.1 แผนงานการศึกษา(ต่อ)     

ที่ โครงการ 
รายละเอยีดกิจกรรมที่  งบ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 
เกิดขึ้นจากโครงการ  ประมาณ  ด าเนินการ รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  (บาท)   หลัก 

5 
โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาต ิ

จ่ายเป็นคา่ใช้จา่ยในการจัด
งานวนัเด็ก
แห่งชาต ิเช่น ค่าจัด
สถานที ่ค่าเครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล์  ค่าของรางวัล
เป็นต้น  

            
70,000  อบต.โจดม่วง กองการศึกษาฯ                         

            
 

              
                          

                                

6 
โครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษา 

จ่ายเป็นคา่ใช้จา่ยโครงการ
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที ่เช่น
ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่มที่
ไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าเช่า
รถ  และอ่ืนๆ ที่จ าเปน็   

            
60,000  ศพด.อบต. กองการศึกษาฯ                         

    โจดม่วง                           
            

 

    
                                
                                

7 
โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าอาหาร
กลางวัน) 

จ่ายเป็นคา่จัดซื้อจัดจ้าง
อาหารกลางวันส าหรับ
นักเรียน ศพด.อบต.โจ
ดม่วง  

         
252,105  ศพด.อบต. กองการศึกษาฯ                         

    โจดม่วง 
 
 

                        

8 
โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาคา่ใช้จา่ย
ในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก(ศพด.) 

จ่ายเป็นคา่ใช้จา่ยในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โจ
ดม่วง  

         
138,670  ศพด.อบต. กองการศึกษาฯ                         

    โจดม่วง                           

            
 
                   

                                



5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยว             แบบ ผด.02 

   5.1 แผนงานการศึกษา(ต่อ)               

ที่ โครงการ 
รายละเอียดกิจกรรมที่  งบ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 
เกิดขึ้นจากโครงการ  ประมาณ  ด าเนินการ รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  (บาท)   หลัก 

9 
โครงการสานสัมพนัธ์
ครู ผู้ปกครอง และเด็ก
นักเรียน 

จ่ายเป็นคา่ใช้จา่ยโครงการ
สานสัมพันธช์มรม
ครู ผู้ปกครอง และเด็ก
นักเรียน เช่น ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาห
ารว่าง และอ่ืนๆที่จ าเป็น  

            
10,000  ศพด.อบต. กองการศึกษาฯ                         

    โจดม่วง                           
              

 

          
                                
                                

รวม 9  โครงการ     
1,284,775  

                            
                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

  

 

 

 

              



5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยว             แบบ ผด.02 

   5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ     

ที่ โครงการ 
รายละเอียดกิจกรรมที่  งบ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 
เกิดขึ้นจากโครงการ  ประมาณ  ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  (บาท)    

1 อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอศิลา
ลาดตามโครงการจัด
งานวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท-
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
28 กรกฎาคม 2564 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้แก่ที่ท าการปกครอง
อ าเภอศิลาลาดตาม
โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 
2564 

            
15,000  

อ าเภอศิลา
ลาด กองการศึกษาฯ                         

                                
                      

 

  
                        
                                

                                

2 
อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอศิลา
ลาดตามโครงการจัด
งานเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์ พระบรม
ราชินนีารถ พระบรม
ราชชนนีพนัปีหลวง 
12 สิงหาคม 2564 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่
ท าการปกครองอ าเภอศิลา
ลาดตามโครง-การจัดงาน
เฉลิมพระชนม-พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริ
กิต ์พระบรมราชนิีนารถ 
พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง 12 สิงหาคม 2564 

            
15,000  

อ าเภอศิลา
ลาด กองการศึกษาฯ                         

                                
                                
                        

 

                                
                                
                                

3 
อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอศิลา
ลาดตามโครงการจัด
งานวนัปิยะมหาราช 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้แก่ที่ท าการปกครอง
อ าเภอศิลาลาดตาม
โครงการจัดงานวันปิยะ
มหาราช  

              
5,000  

อ าเภอศิลา
ลาด กองการศึกษาฯ                         

      
 

                    
                          
                                



5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยว             แบบ ผด.02 

   5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(ต่อ)     

ที่ โครงการ 
รายละเอียดกิจกรรมที่  งบ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 
เกิดขึ้นจากโครงการ  ประมาณ  ด าเนินการ รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  (บาท)   หลัก 

4 
โครงการส่งเสริม
นักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาประเภท
ต่างๆ 

จ่ายเป็นคา่ใช้จา่ยโครงการ
ส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาประเภท
ต่างๆ เช่น ค่าป้าย ค่า
ฝึกซ้อม และอ่ืนๆที่
เก่ียวข้อง  

            
10,000  

อ าเภอศิลา
ลาด กองการศึกษาฯ                         

      
 
 

  
                      

                                

                                  

5 
โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด อบต. 
โจดม่วง 

จ่ายเป็นคา่ใช้จา่ยโครงการ
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  
อบต. โจดม่วง เช่น ค่า
ป้าย  ค่าอาหารว่าง ค่า
รางวัลนักกีฬา ค่าถ้วย
รางวัลและอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง  

         
130,000  อบต.โจดม่วง กองการศึกษาฯ                         

                                
            

 

        
                                  
                                  

6 
โครงการแข่งขันกีฬาสี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต. โจดม่วง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ย
โครงการแข่งขันกีฬาสีศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 อบต. โจดม่วง เช่น ค่า
ป้าย ค่ารางวัล ค่าอาหาร
ว่าง ค่าถ้วยรางวัลและอ่ืนๆ
ที่เก่ียวข้อง  

            
30,000  ศพด.อบต. กองการศึกษาฯ                         

    โจดม่วง                           
            

 

        
                                  

                                  
      

 
 
 
                             



5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยว             แบบ ผด.02 

   5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(ต่อ)               

ที่ โครงการ 
รายละเอียดกิจกรรมที่  งบ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 
เกิดขึ้นจากโครงการ  ประมาณ  ด าเนินการ รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  (บาท)   หลัก 

7 
อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอศิลา
ลาดตามโครงการจัด
งานวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี 3 มิถุนายน 
2565 

จ่ายเป็นเงนิอุดหนุนให้แก่ที่
ท าการปกครองอ าเภอศิลา
ลาดตามโครงการจัดงาน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ
บรมราชินี 3 มิถุนายน 
2565 

            
15,000  

อ าเภอศิลา
ลาด กองการศึกษาฯ                         

                                
                      

 

    
                          
                                

                                

8 
โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์และ
วันผู้สงูอาย ุ

จ่ายเป็นคา่เครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล์  อาหารและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตาม
โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ  

            
50,000  วัดโพธาราม กองการศึกษาฯ                         

    
ต าบลโจ
ดม่วง             

 

        
                            

9 
อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอศิลา
ลาดตามโครงการจัด
งานวนัคลา้ยวัน
สวรรคตของพระบาท-
สมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศรมหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมชนก
นารถบพิตร 13 
ตุลาคม 2563 

จ่ายเป็นคา่ใช้จา่ยตาม
โครงการจัดงานวันคล้าย
วันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช 

            
15,000  

อ าเภอศิลา
ลาด กองการศึกษาฯ                         

                                
                                
      

 

                    
                          

                                



5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยว             แบบ ผด.02 

   5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(ต่อ)               

ที่ โครงการ 
รายละเอียดกิจกรรมที่  งบ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 

เกิดขึ้นจากโครงการ  ประมาณ  ด าเนินการ รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  (บาท)   หลัก 

10 
อุดหนุนท่ีท าการอ าเภอ
ศิลาลาดตามโครงการจัด
งานวันคล้ายวันพระราช
สมภพของพระบรมชน
กาธิเบศรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร 5 ธันวาคม 
2564 

อุดหนุนที่ท าการอ าเภอ
ศิลาลาดเพื่อด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการจัด
งานวนัคลา้ยวันพระราช
สมภพของพระบรมชนกาธิ
เบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพติร 5 
ธันวาคม 2564 

            
15,000  

อ าเภอศิลา
ลาด กองการศึกษาฯ                         

                                
          

 

                
                          
                                
                                
                                

รวม 10  โครงการ 
       
300,000  

  
                          

รวมทั้งสิ้น 19  โครงการ     
1,584,775  

                            
 

 

 

 

 

 

 

 



6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการให้บริการและการบริหารกจิการบ้านเมือง
ที่ด ี            แบบ ผด.02 

  6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป     

ที่ โครงการ 
รายละเอียดกิจกรรมที่  งบ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 
เกิดขึ้นจากโครงการ  ประมาณ  ด าเนินการ รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  (บาท)   หลัก 

1 
โครงการจัดการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น 

         
350,000  อบต.โจดม่วง ส านักปลัด                         

                
 

                                

2 
ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบัน
ที่เป็นกลางเพื่อการ
ด าเนินการส ารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ 

ค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กร
หรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อ
การด าเนินการส ารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ 

            
28,000  อบต.โจดม่วง ส านักปลัด                         

                        
 
       

                                
                                

รวม 2  โครงการ 
       
378,000  

  
                          

รวมทั้งสิ้น 2  โครงการ 
       
378,000  

  
                          

   
               

 
  

               

 
  

               

 
  

               

 

 

 

 



บัญชีครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการให้บริการและการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี           แบบ ผด.02-1 

  6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป              

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
 งบ  

สถานที่
ด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 
 ประมาณ  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 (บาท)  

1 เก้าอ้ีท างาน จัดซื้อเก้าอี้นั่งท างานแบบ
ล้อเลื่อนมีพนักพิงสามารถ
ปรับระดับได ้

        5,000  อบต.โจดม่วง ส านักปลัด                         

            
 
 

  
                

                                
2 เครื่องปรับอากาศ

แบบติดผนังขนาด 
24,000 บีทีย ู

จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ
แบบติดผนัง  ขนาด 
24,000 บีทียู จ านวน 3 
เครื่อง (ก าหนดราคาและ
คุณลักษณะตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภ ณฑ์) 

      75,900  อบต.โจดม่วง ส านักปลัด                         

            
 
 

    
              

                                

                                
3 ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม

เอกสาร 20 ช่อง 
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
20 ช่อง  จ านวน 2 หลัง 
ท าจากเหล็กหนาไม่ต่ ากวา่ 
0.7 มม.แข็งแรงทนทาน
ผ่านการพ่นลา้งสนิม ช่อง
เก็บเอกสาร 20 ช่อง
ส าหรับเก็บแฟ้มเอกสาร
สันกว้าง 20 นิ้ว 

        6,000  อบต.โจดม่วง ส านักปลัด                         

            
 
                   

                                
รวม 3  รายการ     86,900                              

รวมทั้งสิ้น 3 รายการ     86,900                              

                  



 


