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ส่วนที่  2 
 

แผนการดำเนินงาน  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน 
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แบบ ผด. ๐๑ 

 
ส่วนที่ 2 

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน  อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จำนวนโครงการที่

ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยดำเนินการ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ      
     ๑.๑ แผนงานการเกษตร  ๑ 1.47 ๒๐,๐๐๐ 0.10 อบต. 
     1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน ๑ 1.47 110,000 0.53 อบต. 

รวม 2 2.94 130,000 0.62  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต      

2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๖ 8.82 213,000 1.02 อบต. 
2.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๒ 2.94 ๙5,000 0.46 อบต. 
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๒ 2.94 ๑๘,๐๐๐ 0.09 อบต. 
2.4  แผนงานงบกลาง  ๔ 5.88 9,247,748 44.31 อบต. 

รวม 14 20.59 9,573,748 45.87  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข      

3.1  แผนงานสาธารณสุข ๗ 10.29 394,000 1.89 อบต. 
3.2  แผนงานงบกลาง ๑ 1.47 ๒๘๐,๒๑๕ 1.34 อบต. 

รวม 8 11.76 674,215 3.23  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรม 
และประเพณีท้องถิ่น 

 
 

 
 

 

4.1  แผนงานการศึกษา    ๗ 10.29 4,177,252 20.01 อบต. 
4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๓ 4.41 310,000 1.49 อบต. 
4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน ๑ 1.47 ๗๕,๐๐๐ 0.36 อบต. 

รวม 11 16.18 4,562,252 21.86  
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จำนวนโครงการที่

ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยดำเนินการ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

     

5.1  แผนงานการเกษตร   ๔ 5.88 ๓๕,๐๐๐ 0.17 อบต. 
5.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   ๑ 1.47 ๑๕,๐๐๐ 0.07 อบต. 
5.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ๑ 1.47 ๓๐,๐๐๐ 0.14 อบต. 

รวม 6 8.82 125,000 0.60  
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร      

6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป ๓ 4.41 ๖๙๔,๐๐๐ 3.33 อบต. 
รวม 15 22.06 ๖๙๔,๐๐๐ 3.33  

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน      
7.1  แผนงานเคหะและชุมชน   ๑ 1.47 ๗,๐๐๐ 0.03 อบต. 
7.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   ๑๙ 27.94 4,224,000 20.24 อบต. 

รวม 20 29.41  4,231,000 20.27  
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา      

8.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    ๓ 4.41 231,000 1.11 อบต. 
8.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   ๑ 1.47 650,000 3.11 อบต. 

รวม 4 5.88 881,000 4.22  
รวมทั้งสิ้น ๖๘ 100.00 ๒๐,๘๗๑,๒๑๕ 100.00  
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แบบ ผด. ๐๒ 
 

ส่วนที่  2 
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

 แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   1.1  แผนงานการเกษตร    

โครงการ 
รายละเอียดโครงการ 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
2563 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.  โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร
ตำบลพิมาน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ 
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์โครงการ
สาธิต  ฯลฯ 
 

20,000 อบต. สำนักปลัด             

 
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

โครงการ 
รายละเอียดโครงการ 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
2563 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1  โครงการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงาน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริม สนับสนุนการ
ดำเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

110,000 ๑๑ 
หมู่บ้าน 

สำนักปลัด             
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  และคุณภาพชีวิต 

2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน       

โครงการ 
รายละเอียดโครงการ 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
2563 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.  โครงการป้องกันอุบัติเหตุในท้องถนน         
ช่วงเทศกาล 

ตั้งจุดบริการประชาชนใน
ห้วงเทศกาลปีใหม่ นมัสการ
พระธาตุพนม วันสงกรานต์ 

30,000 อบต. สำนักปลัด             

2. โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน สนับสนุนการจัดทำแผน
ชุมชน   การพัฒนาผู้นำ
ชุมชน การสร้างเครือข่าย
องค์กรชุมชน  สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนชุมชน 

22,000 ๑๑ 
หมู่บ้าน 

สำนักปลัด             

3. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.              
ระดับอำเภอ 

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม 
อ.นาแก เพ่ือให้การ
ช่วยเหลือประชาชนตาม
อำนาจหน้าที่ 

26,000 อบต. สำนักปลัด             

4. อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลพิมาน อุดหนุนศูนย์พัฒนา
ครอบครัวตำบลพิมานเพ่ือ
จัดกิจกรรมสร้างความ
เข้มแข็งในชุมชน 

20,000 อบต. กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

 
 
 
 
 
 
 



  

-  ๑๗ - 
 

 
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (ต่อ) 

โครงการ 
รายละเอียดโครงการ 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
2563 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพิมาน จัดกิจกรรมให้กับนักเรียน

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบล
พิมาน 

100,000 ร.ร.
ผู้สูงอายุ
ตำบล
พิมาน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

6. โครงการชาวพิมานโปร่งใสหัวใจ 
ธรรมาภิบาล 

สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ 
ธรรมาภิบาลให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ี 

15,000 อบต. สำนักปลัด             

 
2.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน    

โครงการ 
รายละเอียดโครงการ 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
2563 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จัดฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจำ อปท. 

75,000 อบต. สำนักปลัด             

2. โครงการฝึกอบรมปลูกฝังวินัยจราจรใน
สถานศึกษา 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับเด็ก
นักเรียนในสถานศึกษา 

20,000 สถานศึกษา
ในตำบล
พิมาน 

สำนักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
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โครงการ 
รายละเอียดโครงการ 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
2563 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ

ความเดือดร้อน หรือไม่
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 

15,000 อบต. กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

2. เงินช่วยเหลือนักเรียน เป็นทุนการศึกษาของ
นักเรียน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฯ 

3,000 อบต. กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

 
2.4  แผนงานงบกลาง  

โครงการ 
รายละเอียดโครงการ 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
2563 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 

จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ
ตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มี
สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

6,517,428 อบต. กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

2.  เบี้ยยังชีพผู้พิการ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุน
สวัสดิการทางสังคมให้กับผู้
พิการหรือทุพพลภาพตำบล
พิมาน 

2,620,320 อบต. กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

3.  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสำหรับเบี้ย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตำบล
พิมาน 

60,000 อบต. กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

4.  สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพิมาน สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตำบลพิมาน เพื่อจัด
สวัสดิการให้กับสมาชิก
กองทุน 

50,000 อบต. กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสาธารณสุข 
  3.1  แผนงานสาธารณสุข      

โครงการ 
รายละเอียดโครงการ 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
2563 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุขให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน 

หมู่บ้านดำเนินโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 
หมู่บ้านละ 20,000 บาท 

220,000 11 
หมู่บ้าน 

สำนักปลัด             

2. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จัดกิจกรรมป้องกันและ
ควบคุมพิษสุนัขบ้า เช่น 
วัคซีนพิษสุนัขบ้า ค่าวัสดุ
การแพทย์ ค่าวัสดุอ่ืน ฯลฯ 

45,000 อบต. สำนักปลัด             

3. โครงการรณรงค์และประสานการต่อต้าน            
สิ่งเสพติด อุบัติเหตุ อุบัติภัย ป้องกันโรค 
ไข้เลือดออก โรคไข้หวัดนก โรคเอดส์ และโรค
อ่ืน ๆ 

จัดกิจกรรมรณรงค์ 22,000 อบต. สำนักปลัด             

4.  โครงการวัยรุ่นวัยใส  ห่างไกลโรคเอดส์ 
 

จัดกิจกรรมการป้องกันโรค
เอดส์ให้กับเด็กและเยาวชน 

30,000 อบต. สำนักปลัด             

5. โครงการสำรวจและบันทึกข้อมูลลงในระบบ 
Thairabies.net 
 

สำรวจและบันทึกข้อมูลสุนัข 
และแมวในพ้ืนที่ เพ่ือบันทึก
ลงในระบบ 

4,000 อบต. สำนักปลัด             

6. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ำมัน
เชื้อเพลิงในการเติมเครื่อง
พ่นหมอกควัน  ในกิจกรรม
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 
กรณีเกิดเหตุ 

10,000 อบต. สำนักปลัด             

7. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาพ่นหมอกควัน ทราย
กำจัดลูกน้ำยุงลาย  

63,000 อบต. สำนักปลัด             
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3.2  แผนงานงบกลาง 

โครงการ 
รายละเอียดโครงการ 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
2563 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชน
ตำบลพิมาน 
 

สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพชุมชนตำบลพิมาน 

280,215 อบต. สำนักปลัด             
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    4.1  แผนงานการศึกษา        

โครงการ 
รายละเอียดโครงการ 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
2563 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตตำบล
พิมาน 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
โรงเรียนทั้ง 6 แห่งในเขต
ตำบลพิมาน 
 

2,052,000 โรงเรียน  
6 แห่ง 

สำนักปลัด             

2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

ค่าอาหารกลางวัน อุปกรณ์
การเรียน ฯลฯ ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบล
พิมาน 

745,000 ศพด.  
4 แห่ง 

สำนักปลัด             

3. ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าอาหารเสริม (นม)เด็กเล็ก 
เด็กอนุบาล และ เด็ก ป.1 – 
ป. 6 

1,240,252 อบต. สำนักปลัด             

4. วัสดุการศึกษา 
 
 

ค่าวัสดุการศึกษาเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กบ้านพิมาน 

40,000 ศพด.  
บ้านพิมาน 

สำนักปลัด             

5. ค่ายเยาวชนตำบลพิมาน จัดกิจกรรมค่ายเด็กและ
เยาวชนตำบลพิมาน 

30,000 อบต. สำนักปลัด             

6. โครงการวันเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
1 ครั้ง 

60,000 อบต. สำนักปลัด              

7. โครงการจัดแสดงผลงานทางวิชาการของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 

จัดแสดงผลงานทางวิชาการ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก          
ให้เด็กได้รู้บทบาทหน้าที่ของ
ตนต่อชุมชน 

10,000 อบต. สำนักปลัด             
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 4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

โครงการ 
รายละเอียดโครงการ 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
2563 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.  อุดหนุนโครงการงานประเพณีแข่งเรือ            
ออกพรรษาตำบลพิมานให้แก่สภาวัฒนธรรม
ตำบลพิมาน 
 

จัดกิจกรรมประเพณี          
ออกพรรษา ประเพณี        
แข่งเรือตำบลพิมานร่วมกับ           
สภาวัฒนธรรม 
 

100,000 อบต. สำนักปลัด 

            

2.  อุดหนุนกิจการงานประเพณีสงกรานต์
ตำบลพิมานให้แก่สภาวัฒนธรรมตำบลพิมาน 
 

จัดงานประเพณีสงกรานต์ 150,000 อบต. สำนักปลัด 
            

3  อุดหนุนโครงการประเพณีไหลเรือไฟและ
งานกาชาดจังหวัดนครพนมให้แก่             
สภาวัฒนธรรมอำเภอนาแก 

เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างเรือไฟใน
งานประเพณีไหลเรือไฟและ
งานกาชาด จ.นครพนม 
 

60,000 อ.นาแก สำนักปลัด 

            

 
 

    4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

โครงการ 
รายละเอียดโครงการ 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
2563 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.  โครงการลานบ้านลานเมือง ส่งเสริม สนับสนุนการจัด

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
คนในชุมชน 
 

75,000 อบต. สำนักปลัด 
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.1  แผนงานการเกษตร       

โครงการ 
รายละเอียดโครงการ 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
2563 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.  โครงการรักษ์น้ำ  รักษ์ป่า  รักษาแผ่นดิน จัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพย์กร 

ดิน น้ำ ป่า รวมทั้งสร้าง
จิตสำนึกของประชาชนใน
การรักษาสิ่งแวดล้อมและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

10,000 อบต. สำนักปลัด             

2.  โครงการปลูกป่า หญ้าแฝกในที่สาธารณะ ดำเนินการปลูกป่า  หญ้า
แฝก ในที่สาธารณะภายใน
ตำบลพิมาน 

10,000 อบต. สำนักปลัด             

3. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช                          
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ท้องถิ่น 

50,000 อบต. สำนักปลัด             

4. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์โลก 
 
 

ฝึกอบรมให้กับอาสาสมัคร
พิทักษ์โลก 

10,000 อบต. สำนักปลัด             
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5.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน      

โครงการ 
รายละเอียดโครงการ 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
2563 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.  โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน

ไฟป่า 
 

15,000 ภูพานน้อย สำนักปลัด             

 
 

5.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    

โครงการ 
รายละเอียดโครงการ 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
2563 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. โครงการส่งเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่       

ได้มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการขยะโดยชุมชน 
 

30,000 อบต. สำนักปลัด             
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6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหาร 

6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป        

โครงการ 
รายละเอียดโครงการ 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
2563 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.  จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

ฝึกอบรมบุคลากรเลือกตั้ง/
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ/
ค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วย
เลือกตั้ง/ที่นับคะแนน 
ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ เกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง 

500,000 อบต. สำนักปลัด             

2.  ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของ 
อบต.พิมาน    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับ
องค์กรหรือสถาบันที่เป็น
กลางในการประเมินผล
ความพึงพอใจ 

14,000 อบต. สำนักปลัด             

3. โครงการจัดทำแผนที่ภาษี    
 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดทำแผนที่ภาษี 

180,000 11 
หมู่บ้าน 

กองคลัง             
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7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

7.1  แผนงานเคหะและชุมชน    

โครงการ 
รายละเอียดโครงการ 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
2563 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.จัดซื้อชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต 
(SLUMP TEST) 

ชุดทดสอบความข้นเหลว
ของคอนกรีต (SLUMP 
TEST) จำนวน 1 ชุด 

7,000 อบต. กองช่าง             

 
7.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    

โครงการ 
รายละเอียดโครงการ 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
2563 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
สำนักงาน อบต.พิมาน 

ปริมาณงานกว้าง10.00 ม.                  
ยาว 18.00 ม.            
จำนวน 1 หลัง   

688,600 อบต. กองช่าง             

2. โครงการขยายเขตประปาน้ำสะอาด             
(บ้านพิมาน ม. 3  สนง. อบต.พิมาน) 

ขยายท่อประธาน ท่อพีวีซี 
ขนาด 3 นิ้ว ระยะทาง          
ไม่น้อยกว่า 1,800 ม.  

252,000  อบต. กองช่าง             

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านบ้านพิมาน หมู่ 1                      
สายบ้านพิมาน หมู่ 1 - บ้านเหล่าทุ่ง 

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 65.00 ม.  หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 260 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. 

137200 บ้านพิมาน 
หมู่ 1 

ต.พิมาน 
อ.นาแก 

จ.นครพนม 

กองช่าง             
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7.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

โครงการ 
รายละเอียดโครงการ 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
2563 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านบ้านพิมาน หมู่ 1                       
สายบ้านนายกมล 

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 77.00 ม.  หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 308 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. 

162,400 บ้านพิมาน 
หมู่ 1 

 ต.พิมาน 
อ.นาแก 

จ.นครพนม 

กองช่าง             

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านบ้านปากบัง หมู่ 2 สายโรงเรียน
บ้านปากบัง - วัดทุ่งทรายทอง 

ปริมาณงาน กว้าง 4.50 ม. 
ยาว 128.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 576 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. 

300,000  บ้านปากบัง 
หมู่ 2  

ต.พิมาน 
อ.นาแก 

จ.นครพนม 

กองช่าง             

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบล
พิมาน 

ปริมาณงาน กว้าง 4.5 ม.
ยาว 134.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 603 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.  

300,000 ภายในศูนย์
เรียนรู้

เศรษฐกิจ
พอเพียง

บ้านพิมาน 
หมู่ 3  

ต.พิมาน 
อ.นาแก 

จ.นครพนม 

กองช่าง             
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7.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

โครงการ 
รายละเอียดโครงการ 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
2563 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายใน
หมู่บ้านบ้านจอมมณี หมู่ 4  

ปริมาณงาน กว้าง 0.45 ม. 
ปากรอบในกว้าง 0.25 ม. 
ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ยาว 
185.00 ม.พร้อมฝา
ตะแกรงเหล็กตลอดแนว 
ตามแบบ อบต.พิมาน
กำหนด 

300,000 บ้านจอมมณี 
หมู่ 4  

ต.พิมาน 
อ.นาแก 

จ.นครพนม 

กองช่าง             

8. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายใน
หมู่บ้านบ้านแสงสว่าง หมู่ 5 

ปริมาณงาน กว้าง 0.45 ม. 
ปากรอบในกว้าง 0.25 ม. 
ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ยาว 
185.00 ม.พร้อม         
ฝาตะแกรงเหล็กตลอดแนว 
ตามแบบ อบต.พิมาน
กำหนด 

300,000 บ้านแสง
สว่าง หมู่ 5  

ต.พิมาน 
อ.นาแก 

จ.นครพนม 

กองช่าง             

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านบ้านดอนพัฒนา หมู่ 6              
สายบ้านนายบัญชา 

ปริมาณงาน กว้าง 4.0 ม.
ยาว 145.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 580 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. 

300,000 บ้าน 
ดอนพัฒนา  

หมู่ 6  
ต.พิมาน 
อ.นาแก 

จ.นครพนม 

กองช่าง             
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7.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

โครงการ 
รายละเอียดโครงการ 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
2563 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านบ้านบ้านสุขเกษม หมู่ 7            
สายบ้านสุขเกษม - บ้านดงน้อย 

ปริมาณงาน กว้าง 5.0 ม.
ยาว 115.00 ม.             
หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
575.00 ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง           
ข้างละ 0.50 ม. 

298,000 บ้าน 
สุขเกษม 
หมู่ 7 

ต.พิมาน 
อ.นาแก 

จ.นครพนม 

กองช่าง             

11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านบ้านพิมานท่า หมู่ 8              
สายข้างโรงทอผ้า 

ปริมาณงาน กว้าง 4.5 ม. 
ยาว 15.50 ม.                  
หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
69.75 ตารางเมตร             
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง            
ข้างละ 0.50 ม. 

36,200 บ้าน 
พิมานท่า 
หมู่ 8 

ต.พิมาน 
อ.นาแก 

จ.นครพนม 

กองช่าง             

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านบ้านพิมานท่า หมู่ 8 สาย             
บ้านนางวิจินดา วงค์อุคะ  

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 45.00 ม.               
หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
180.00 ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง           
ข้างละ 0.50 เมตร 

       
94,400 

บ้าน 
พิมานท่า 
หมู่ 8 

ต.พิมาน 
อ.นาแก 

จ.นครพนม 
 

กองช่าง             
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7.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

โครงการ 
รายละเอียดโครงการ 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
2563 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านบ้านพิมานท่า หมู่ 8 สาย            
บ้านนายยุทธชัย  วงค์ดวงผา 

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 72.00 ม.             
หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
216.00 ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง            
ข้างละ 0.50 เมตร 

108,000 บ้าน 
พิมานท่า 
หมู่ 8 

ต.พิมาน 
อ.นาแก 

จ.นครพนม 

กองช่าง             

14. โครงการขยายเขตท่อประธานระบบ
ประปาน้ำสะอาดสำหรับหมู่บ้านบ้านพิมานท่า 
หมู่ 8 

ปริมาณงาน ขยายเขตท่อ
ประธาน พีวีชี ขนาด 3 นิ้ว 
ระยะทางไม่น้อยกว่า 
360  เมตร 

60,700 บ้าน 
พิมานท่า 
หมู่ 8 

ต.พิมาน 
อ.นาแก 

จ.นครพนม 
 

กองช่าง             

15. โครงการขุดลอกห้วยสายนา บ้านดงน้อย 
หมู่ 9 

ปริมาณงาน จุดที่นา           
นางยอด ถิ่นรัศมี ปากกว้าง 
6.00 ม. ลึกเฉลี่ย 3.00 ม. 
หรือมีปริมาณดินขุด          
ไม่น้อยกว่า 1,560 ลบ.ม. 

128,700 บ้านดงน้อย 
หมู่ 9 

ต.พิมาน 
อ.นาแก 

จ.นครพนม 

กองช่าง             
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7.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

โครงการ 
รายละเอียดโครงการ 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
2563 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
16. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายใน
หมู่บ้านบ้านดงน้อย หมู่ 9 

ปริมาณงาน กว้าง 0.45 ม. 
ปากรอบในกว้าง 0.25 ม. 
ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ยาว 
100.00 ม.พร้อมฝา
ตะแกรงเหล็กตลอดแนว 
ตามแบบ อบต.พิมาน
กำหนด 

    164,000 บ้านดงน้อย 
หมู่ 9 

ต.พิมาน 
อ.นาแก 

จ.นครพนม 
 

กองช่าง             

17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านบ้านบ้านคลองเจริญ หมู่ 10 
สายบ้านคลองเจริญ - อ่างเก็บน้ำดงน้อย 

ปริมาณงาน กว้าง 5.00 ม.   
ยาว 115.00 ม.                
หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
575.00 ตารางเมตร  
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง           
ข้างละ 0.50 ม. 

298,000 บ้าน 
คลองเจรญิ 

หมู่ 10 
ต.พิมาน 
อ.นาแก 

จ.นครพนม 
 

กองช่าง             

18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านบ้านบ้านสุขเกษม หมู่ 11         
สายหนองแวง 

ปริมาณงาน กว้าง 4.50 ม.  
ยาว 72.00 ม.                  
หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
324.00 ตารางเมตร  
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง            
ข้างละ 0.50 ม. 

169,000 บ้าน 
สุขเกษม 
หมู่ 11 
ต.พิมาน 
อ.นาแก 

จ.นครพนม 

กองช่าง             
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7.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

โครงการ 
รายละเอียดโครงการ 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
2563 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านบ้านบ้านสุขเกษม หมู่ 11          
สายบ้านนางอาภรณ์ 

ปริมาณงาน กว้าง 4.00ม. 
ยาว 60.00 ม.                
หนา 0.15  ม. หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
240.00 ตารางเมตร  
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง            
ข้างละ 0.50 ม. 

126,800 บ้าน 
สุขเกษม 
หมู่ 11  
ต.พิมาน 
อ.นาแก 

จ.นครพนม 

กองช่าง             
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8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา 

8.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ         

โครงการ 
รายละเอียดโครงการ 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
2563 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบล จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 

วอลเลย์บอล 
 

150,000 อบต. สำนักปลัด             

2.  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จัดซื้ออุปกรณ์การกีฬาไว้ใช้
ในการฝึกซ้อม แข่งขัน 
สนับสนุนให้ประชาชนได้
ออกกำลังกาย 

66,000 อบต. สำนักปลัด             

3.  โครงการฝึกอบรมทบทวนวิทยากรลูกเสือ จัดฝึกอบรมทบทวนวิทยากร
ลูกเสือ เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการจัดกิจกรรมเข้า
ค่ายพักแรม 

15,000 อบต. สำนักปลัด             

 
8.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    

โครงการ 
รายละเอียดโครงการ 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
2563 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ              
หนองป่าช้า 

ถมดินปรับพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
870 ลบ.ม. ปลูกต้นไม้ 
พร้อมระบบน้ำสำหรับฉีด
พ่นพรรณไม้ 

650,000 หนอง   
ป่าช้า 

สำนักปลัด             
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แบบ ผด. ๐๒/๑ 
 
 

ส่วนที่  2 
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

  แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน 

 
๑.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 

๑.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป        

โครงการ 
รายละเอียดโครงการ 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
2563 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑. จัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน เก้าอ้ีสำนักงาน  จำนวน 

 2 ตัว 
3,000 สำนักงาน

อบต. 
สำนักปลัด             

๒.  จัดซื้อชั้นเก็บแฟ้มเอกสาร ชนิด 2 ชั้น  
20 ช่อง 

จัดซื้อชั้นเก็บแฟ้ม จำนวน 
2 หลัง 

7,000 สำนักงาน
อบต. 

สำนักปลัด             

๓. จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 
 2 ตัว 

7,000 สำนักงาน
อบต. 

สำนักปลัด             

 
๑.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

โครงการ 
รายละเอียดโครงการ 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
2563 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอาการจำนวน            

1 เครื่อง 
23,000 สำนักงาน

อบต. 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

2. จัดซื้อโต๊ะรับแขกไม้ โต๊ะรับแขกไม้จำนวน 1 ชุด 30,000 สำนักงาน
อบต. 

 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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๑.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

โครงการ 
รายละเอียดโครงการ 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
2563 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดซื้อเคาน์เตอร์ไม้ จัดซื้อเคาน์เตอร์ไม้จำนวน 

2 ตัว 
8,000 สำนักงาน

อบต. 
 

สำนักปลัด             

2. จัดซื้อโต๊ะรับแขกไม้ จัดซื้อโต๊ะรับแขกไม้จำนวน 
1 ชุด 

20,000 สำนักงาน
อบต. 

 

สำนักปลัด             

 
 

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
    ๒.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

โครงการ 
รายละเอียดโครงการ 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
2563 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล จัดซื้อคอมพิวเตอร์  จำนวน 

1 เครื่อง 
23,000 สำนักงาน

อบต. 
 

สำนักปลัด             

๒. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 
1 เครื่อง 

5,800 สำนักงาน
อบต. 

 

สำนักปลัด             

 
 
 



  

-  ๓๖ - 
 

 
๒.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

โครงการ 
รายละเอียดโครงการ 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
2563 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล เครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน 

1 เครื่อง 
23,000 สำนักงาน

อบต. 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

๒. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 
1 เครื่อง 

5,800 สำนักงาน
อบต. 

 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

 
๓.ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
    ๓.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

โครงการ 
รายละเอียดโครงการ 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
2563 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑.จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 
 

เครื่องตัดหญ้าจำนวน 
1 เครื่อง 

9,500 สำนักงาน
อบต. 

 

สำนักปลัด             

 
 


