


 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม แผนกำรด ำเนินงำนงบประมำณรำยจ่ำย              8-80 
ประจ ำปีงำบประมำณ พ.ศ. 2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทน า 
การจัดท าแผนการด าเนนิงาน  ประจ าปี 

งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565 
*********************************** 

แผนกำรด ำเนินงำนหมำยควำมว่ำ แผนกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
แสดงถึงรำยละเอียดแผนงำน โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมที่ด ำเนินกำรจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประจ ำปีงบประมำณนั้น   

จุดมุ่งหมายของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
1. แผนกำรด ำเนินงำนมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือแสดงถึงรำยละเอียดของแผนงำน/โครงกำรพัฒนำ 

และกิจกรรมกำรพัฒนำที่ด ำเนินกำรจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ ำปีงบประมำณ
นั้นเพ่ือให้แนวทำงในกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีควำมชัดเจนในกำร
ปฏิบัติมำกขึ้น ลดควำมซ้ ำซ้อนของโครงกำร มีกำรประสำนและบูรณำกำรท ำงำนกับหน่วยงำนและจ ำแนก
รำยละเอียดต่ำงๆ ของแผนงำน /โครงกำร ในแผนกำรดำเนินงำน 

2. แผนกำรด ำเนินงำนจะเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรท้องถิ่น  
เพ่ือควบคุมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม และมีประสิทธิภำพ 

3. แผนกำรด ำเนินงำน จะก ำหนดรำยละเอียดของโครงกำร /กิจกรรมกำรพัฒนำที่ 
ด ำเนินกำรในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำ ที่จะบรรจุในแผนกำร
ด ำเนินงำนจะมีที่มำจำก 

3.1 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงำนอื่นดำเนินกำร) 

3.2 โครงกำร กิจกรรม กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกิดจำกกำรจ่ำย 
ขำดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพำะกิจหรืองบประมำณรำยจ่ำยอื่นๆ ที่ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

3.3 โครงกำร /กิจกรรมกำรพัฒนำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกำรเองโดยไม่ 
ใช้งบประมำณ (ถ้ำมี) 

3.4 โครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำของหน่วยรำชกำร ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค หรือ 
หน่วยงำนอ่ืนๆ ที่ด ำเนินกำรในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ให้
รวบรวมข้อมูลโครงกำร /กิจกรรมกำรพัฒนำของหน่วยรำชกำร ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค หรือหน่วยงำนอ่ืนๆ  
ที่มีลักษณะกำรด ำเนินงำนครอบคลุมพ้ืนที่หลำยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงกำร  /กิจกรรมกำร
พัฒนำที่มีควำมคำบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบจำกแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของจังหวัดหรืออำจสอบถำมไปยังหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 

3.5 โครงกำร /กิจกรรมกำรพัฒนำอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจำรณำเห็นว่ำ 
จะเกิดประโยชน์ในกำรประสำนกำรดเนินงำนในพื้นที่ 

วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน   
1. เพ่ือแสดงถึงรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรพัฒนำและกิจกรรม ที่ด ำเนินกำรจริงทั้งหมด 

 
2/ในพ้ืนที่… 



-2- 

ในพ้ืนที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงธรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
     2. เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน ภำรกิจของ อบต.ในปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
  3. แผนกำรด ำเนินงำนจะท ำให้กำรติดตำมประเมินผลแผนกำรด ำเนินงำน มีควำมสะดวก
ยิ่งขึ้น 

ขั้นตอนในการจัดท าแผนการด าเนินงาน   

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ .ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 27 แผนกำรด ำเนินงำนให้จัดท ำให้แล้วเสร็จภำยใน
สำมสิบวันนับแต่วันประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม งบประมำณจำกเงิน
สะสมหรือได้รับแจ้งแผนงำนและโครงกำรจำกหน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวสิำหกิจ หรือหน่วยงำน
อ่ืนๆ ที่ต้องด ำเนินกำรในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณนั้น โดยมีขั้นตอนด ำเนินกำรดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นรวบรวมแผนงำน โครงกำรพัฒนำ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอื่นๆ ที่
ด ำเนินกำรในพ้ืน ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน เสนอคณะกรรมกำร
พัฒนำท้องถิ่น 

2. คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน แล้วเสนอผู้บริหำร 
ท้องถิ่นประกำศเป็นแผนกำรด ำเนินงำน ทั้งนี้ให้ปิดประกำศแผนกำรด ำเนินงำนภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่
ประกำศ เพ่ือให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันและต้องปิดประกำศไว้อย่ำงน้อยสำมสิบวัน 
กำรขยำยเวลำกำรจัดท ำและกำรแก้ไขแผนกำรด ำเนินงำนเป็นอ ำนำจของผู้บริหำรท้องถิ่น 

การจัดท าแผนการด าเนนิงานเพิ่มเติม 
ภำยหลังจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนแล้วหำกองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีกำรจัดตั้งงบประมำณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงำน/โครงกำรเพิ่มเติมจำกหน่วย  
งำนรำชกำร ส่วนกลำง ส่วนภมูิภำค รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่นๆ ที่ด ำเนินกำรในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมำณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จ
ภำยใน 30 วัน นับแต่มีกำรจัดตั้งงบประมำณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงำน/โครงกำรเพิ่มเติมจำกหน่วยงำน 
รำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่นๆ (โดยให้จัดท ำเป็นแผนกำรด ำเนินงำนเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 1,2,3,4,......) ร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนให้พิจำรณำจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์และแนว
ทำงกำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก ำหนดไว้ในแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 

ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน  
   1.  แสดงถึงควำมชัดเจนในกำรน ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำไปสู่กำรปฏิบัติ 
  2.  แสดงถึงควำมสอดคล้องกับงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 

3.  เพื่อควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำนตำมโครงกำรต่ำงๆ 
3 /4.เพ่ือให้... 
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4.  เพื่อให้กำรติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม      
ในปีงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณนั้นๆ 

 
   1  มีนำคม  2565 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน 
    องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและ

คุณภาพชวีิต

1.2 แผนงานสาธารณสุข

แบบ ผด. 1

บัญชีสรุปจ านวนโครงการ และงบประมาณ

แผนกการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม  อ าเภอบ้านดุง  จงัหวัดอุดรธานี

จ านวนโครงการที่ คิดเป็นร้อยละของ จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ

ด าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณทัง้หมด

4 22 770,000 5 ส านักปลัด

6 33 85,000 1 ส านักปลัด

5 28 370,000 2 ส านักปลัด

3 17 13,563,600 91 งบกลาง

18 100% 14,788,600 100%

ยุทธศาสตร/์แผนงาน
หน่วยด าเนินการ

1.1 แผนงานการรักาความสงบภายใน

1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1.4 แผนงานงบกลาง



2.  ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาเศรษฐกิจ

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน
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แบบ ผด. 1

จ านวนโครงการที่ คิดเป็นร้อยละของ จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ

ด าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณทัง้หมด

4 100 230,000 100 ส านักปลัด

4 100% 230,000 100%

จ านวนโครงการที่ คิดเป็นร้อยละของ จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณทัง้หมด

12 86 11,001,000 94 กองช่าง

14 100% 11,621,000 100%

2 14 620,000 6

ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา
หน่วยด าเนินการ

ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา
หน่วยด าเนินการ

2.1 แผนงานการเกษตร

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ด าเนินการ โครงการทัง้หมด



4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

6 46 7,761,410 95 ส านักปลัด

7 54 365,500 5 ส านักปลัด

13 100% 8,126,910 100%

จ านวนโครงการที่ คิดเป็นร้อยละของ จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ

ด าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณทัง้หมด

4 100 200,000 100 ส านักปลัด

4 100% 200,000 100%

ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา
หน่วยด าเนินการ

ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา
หน่วยด าเนินการ

4.1 แผนงานการศึกษา

4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

5.1 แผนงานการเกษตร
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แบบ ผด. 1

จ านวนโครงการที่ คิดเป็นร้อยละของ จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ

ด าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณทัง้หมด



6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืง 

การปกครอง และการบริหาร

6.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

4 8 46,800 1 ส านักปลัด
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แบบ ผด. 1

จ านวนโครงการที่ คิดเป็นร้อยละของ จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ

ด าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณทัง้หมด

16 33 1,723,300 43 ส านักปลัด

10 21 470,000 12 กองคลัง

11 23 281,300 7 กองช่าง

2 4 30,000 1 ส านักปลัด

48 100% 3,998,668 100%

หน่วยด าเนินการ
ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา

5 11 1,447,268 36 ส านักปลัด

6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

6.2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารงานคลัง)

6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารงานทัว่ไป

6.5แผนงานสังคมสงเคราะห์

6.6 แผนงานงบกลาง



 

  

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวติ

1.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบัการด าเนิน เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการ พืน้ทีต่ าบล ส านักปลัด

การป้องกนัและลดอบุัติเหตุ ด าเนินการป้องกนัและลดอบุัติ นาไหม อบต.นาไหม

ทางถนน เหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 

เช่น เทศกาลปีใหม่ หรือเทศ

กาลสงกรานต์ และด าเนินการ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอบุัติ

เหตุทางถนนและภาคีทีเ่กี่ยว

ขอ้ง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

แบบ ผด. 2

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม  อ าเภอบา้นดุง  จังหวดัอุดรธานี

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ (บาท) ด าเนินการ

140,000        



1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวติ

1.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการ อบต.นาไหม ส านักปลัด

สมาชิก อปพร. ฝึกอบรม อปพร. ตามโครงการ อบต.นาไหม

ที ่อบต.จดั หรือหน่วยงานของ

ทางราชการจดัขึ้น เช่น ค่าจดั

ฝึกอบรม ค่าตัดชุดปฏิบัติการ 

และอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง

3 ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงาน - เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการ อบต.นาไหม ส านักปลัด

ศูนยก์ู้ชีพ-กู้ภัย ด าเนินงานกู้ชีพ -กู้ภัย ตาม อบต.นาไหม

โครงการที ่อบต. จดั หรือหน่วย

งานของทางราชการจดัขึ้น เช่น 

ค่าจดัฝึกอบรม ค่าจดัซ้ือวัสดุทาง

การแพทย ์ค่าตัดชุดปฏิบัติการ  

ค่าจดัซ้ือครุภัณฑ์ และค่าอื่นๆ   

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
ด าเนินการ

100,000        

500,000        

ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ (บาท)
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แบบ ผด. 2

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวติ

1.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

- เพือ่จา่ยเป็นค่าชดเชยให้แก่

ผู้ปฏิบัติราชการในการด าเนินงาน

จ านวน 6  คน 12 เดือน (6,000 

x 12 x 6)  =   432,000  บาท    

4 โครงการขอรับเงินอดุหนุน เพือ่อดุหนุนในการด าเนินงาน อบต.นาไหม ส านักปลัด

ในการด าเนินงานของศูนย์ ของศูนยป์ฏิบัติการร่วมช่วย อบต.นาไหม

ปฏิบัติการร่วมด้วยช่วย เหลือประชาชน ขององค์กร

เหลือขององค์กรปกครอง ปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบ

ส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบ ประมาณ 2565 ให้กบัองค์กร

ประมาณ 2565 ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอ

บ้านดุง จงัหวัดอดุรธานี

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ (บาท) ด าเนินการ

30,000          
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แบบ ผด. 2

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวติ

1.2 แผนงานสาธารณสุข

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ค่าใช้จา่ยในการจดัซ้ือ เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยใน อบต.นาไหม ส านักปลัด

เวชภัณฑ์วัคซีนป้องกนัโรค การจดัซ้ือเวชภัณฑ์วัคซีน อบต.นาไหม

พษิสุนัขบ้า ป้องกนัโรคพษิสุนัขบ้า

2 ค่าใช้จา่ยในการส ารวจการ เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการ อบต.นาไหม ส านักปลัด

ขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว ส ารวจและขึ้นทะเบียน อบต.นาไหม

สุนัข - แมว

3 โครงการสัตว์ปลอดโรค เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในโครงการ อบต.นาไหม ส านักปลัด

คนปลอดภัย จากพษิสุนัขบ้า สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย อบต.นาไหม

คนปลอดภัย จากพสุินัขบ้า 

ตามปณิธานศาสตราจารย์

ดร.สมเด็จพระเจา้ลูกยาเธอ

เจา้ฟา้จฬุาภรณ์วลัยลักษณ์ 

อคัรราชกมุารี

ล าดับ
ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ (บาท) ด าเนินการ

50,000          

โครงการ/กิจกรรม

30,000          

10,000          
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวติ

1.2 แผนงานสาธารณสุข

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการเฝ้าระวังและป้องกนั เพือ่จา่ยตามโครงการเฝ้าระวัง อบต.นาไหม ส านักปลัด

โรคติดต่อ (COVID-19) และป้องกนัโรคติดต่อ  อบต.นาไหม

(COVID-19)

5 โครงการเฝ้าระวังป้องกนัผู้ที่ เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยตาม อบต.นาไหม ส านักปลัด

เดินทางมาจากพืน้ทีเ่ส่ียงและ โครงการเฝ้าระวังป้องกนัผู้ทีเ่ดิน อบต.นาไหม

เตรียมสถานทีก่กัตัวเพือ่ ทางมาจากพืน้ทีเ่ส่ียงและเตรียม

ควบคุมป้องกนัโรคติดต่อ สถานทีก่กัตัวเพือ่ควบคุมป้องกนั

ไวรัสโคโรน่า 2019 โรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019

200,000        

300,000        
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ (บาท) ด าเนินการ



 

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวติ

1.2 แผนงานสาธารณสุข

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 อดุหนุนสาธารณสุขมูลฐาน เพือ่จา่ยตามโครงการพฒันางาน อบต.นาไหม ส านักปลัด

ในเขต อบต.นาไหม สาธารณสุขมูลฐานในเขต อบต.นาไหม

อบต.นาไหม ส าหรับด าเนินการ

พฒันางานสาธารณสุขโดยจดัสรร

เป็นค่าด าเนินงานของ อสม. 

ด าเนินการในกลุ่ม 3 กลุ่มภารกจิ 

ได้แก ่การพฒันาศักยภาพด้าน

สาธารณสุขการแกไ้ขปัญหา

สาธารณสุขต่างๆ ในการจดัการ

สุขภาพเบือ้งต้นในศูนยส์าธารณ

สุขมูลฐาน (ศสมช.) จ านวน 13 

หมู่บ้านๆ ละ 20,000  บาท

ล าดับ

260,000        
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แบบ ผด. 2

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ (บาท) ด าเนินการ
โครงการ/กิจกรรม



 

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวติ

1.3  แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบัการป้อง เพือ่จา่ยเป้นค่าใช้จา่ยตามโครง อบต.นาไหม ส านักปลัด

กนัและแกไ้ขปัญหายา การเกี่ยวกบัการป้องกนัและ อบต.นาไหม

เสพติด แกไ้ขปัญหายาเสพติด โดยถอื

ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม

การปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนทีสุ่ด

ที ่มท 0808.2/ว543 ลงวันที่

23 มีนาคม 2550 การแกไ้ข

ปัญหายาเสพติดตามยทุธศาสตร์

5 ร้ัวป้องกนัตามหนังสือกรม

ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น 

ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.1/3848 

ลงวันที ่1 พฤษภาคม 2552

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

100,000        
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แบบ ผด. 2

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ (บาท) ด าเนินการ



 

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวติ

1.3  แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองกนั เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือผ้าห่ม อบต.นาไหม ส านักปลัด

หนาวให้แกป่ระชาชนต าบล  เคร่ืองกนัหนาวหรืออื่นๆ ที่ อบต.นาไหม

นาไหม เกี่ยวขอ้งเพือ่การบรรเทาความ

ช่วงฤดูหนาว

3 โครงการศึกษาเรียนรู้แนว เพือ่อดุหนุนโครงการศึกษา อบต.นาไหม ส านักปลัด

ทางเศรษฐกจิพอเพยีง เรียนรู้แนวทางเศรษฐกจิ อบต.นาไหม

พระเจา้หลานเธอพระองค์ พอเพยีง เพระเจา้หลานเธอ

เจา้พชัรกติิยาภา พระองค์เจา้พชัรกติิยาภา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

100,000        

เดือดร้อนของประชาชนใน       

25,000          
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แบบ ผด. 2

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ (บาท) ด าเนินการ



 

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวติ

1.3  แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการวันสตรีประจ าปี เพือ่อดุหนุนตามโครงการ อบต.นาไหม ส านักปลัด

2565 วันสตรีสากลส านักงาน อบต.นาไหม

พฒันาชุมชนอ าเภอบ้านดุง

(กลุ่มสตรีต าบลนาไหม)

5 โครงการป้องกนัและแกไ้ข เพือ่อดุหนุนโครงการป้องกนัและ อบต.นาไหม ส านักปลัด

ปัญหายาเสพติด ลดปัญหา แกไ้ขปัญหายาเสพติด ลดปัญหา อบต.นาไหม

อาชญากรรมและจดัระเบียบ อาชญากรรมและจดัระเบียบสังคม

สังคมในพืน้ทีอ่ าเภอบ้านดุง ในพืน้ทีอ่ าเภอบ้านดุง ของที่

ประจ าปีงบประมาณ ท าการปกครองอ าเภอบ้านดุง

พ.ศ.2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

ของทีท่ าการปกครองอ าเภอ

บ้านดุง

25,000          

20,000          
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แบบ ผด. 2

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ (บาท) ด าเนินการ



 

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวติ

1.4 แผนงานงบกลาง

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยส าหรับ อบต.นาไหม ส านักปลัด

สนับสนุนการสร้างหลักประกนั อบต.นาไหม

รายได้ ได้แก ่ผู้สูงอาย ุจ านวน

1,302  คน  จ าแนกตามช่วง

อายดัุงนี้   1. อายุ 60 - 69 ปี 

จ านวน  812  คน  12 เดือนๆ

ละ 600  บาท  เป็นเงิน

 5,846,400  บาท  2. อายุ 

70 - 79 ปี จ านวน 387 คน  

12  เดือนๆละ 700  บาท 

เป็นเงิน 3,250,800  บาท

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

10,539,600    
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แบบ ผด. 2

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ (บาท) ด าเนินการ



1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวติ

1.4 แผนงานงบกลาง

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3. อายุ 80 - 89 ปี  จ านวน

129  คน  12  เดือนๆละ

800  บาท  เป็นเงิน 

1,238,400  บาท  4. อายุ 

90 ปีขึ้นไป จ านวน 23  คน  

12  เดือนๆละ 1,000  บาท

เป็นเงิน  276,000  บาท

2 เบีย้ยงัชีพคนพกิาร เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยส าหรับ อบต.นาไหม ส านักปลัด

สนับสนุนสวัสดิการทางสังคม อบต.นาไหม

ให้แกผู้่พกิารหรือทุพลภาพ

จ านวน 298 คน  ดังนี้ 

1. อายตุ่ ากว่า  18  ปี  จ านวน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

2,904,000      
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แบบ ผด. 2

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ (บาท) ด าเนินการ



1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวติ

1.4 แผนงานงบกลาง

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

18  คน  12  เดือนๆ ละ 1,000 

บาทต่อคน (18 x 1,000 x 12)

= 216,000  บาท

2. อาย ุ 18  ปีขึ้นไป  จ านวน

264  คน  12  เดือนๆ ละ 800

บาทต่อคน (264 x 800 x 12)

= 2,688,000  บาท

3 เบีย้ผู้ป่วยเอดส์ เพือ่จา่ยให้ผู้ป่วยทีไ่ด้รับการ อบต.นาไหม ส านักปลัด

รับรองจากแพทยว์่าป่วยเป็น อบต.นาไหม

โรคเอดส์จริงจ านวน 20 คน 12 

เดือนๆละ 500 บาทต่อคน

120,000        

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
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แบบ ผด. 2

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ (บาท) ด าเนินการ



























 

2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 แผนงานการเกษตร

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ค่าใช้จา่ยศูนยถ์า่ยทอด เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยเกี่ยว 80,000        ส านักปลัด

เทคโนโลยกีารเกษตร กบัศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยี อบต.นาไหม

การเกษตรขององค์การ

บริหารส่วนต าบลนาไหม

2 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยตาม 100,000       ส านักปลัด

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร อบต.นาไหม

ต าบลนาไหม ธรรมชาติและ ส่ิงแวดล้อม 

3 โครงการคลองสวย น  าใส เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการ 30,000        ส านักปลัด

สร้างจติส านึกด้านการ ด าเนินงานตามโครงการ อบต.นาไหม

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรม คลองสวย น  าใส สร้างจติ

ชาติและส่ิงแวดล้อม ส านึกด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดดล้อม

อบต.นาไหม

อบต.นาไหม

อบต.นาไหม
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แบบ ผด. 2

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ (บาท) ด าเนินการ
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม



 

2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 แผนงานการเกษตร

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรม เพือ่จา่ยตามโครงการอนุรักษ์ 20,000        ส านักปลัด

อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ พนัธุกรรมอนัเนื่องมาจาก อบต.นาไหม

สมเด็จพระเทพรัตนราช พระราชด าริสมเด็จพระเทพ

สุดาฯ สยามบรมราชกมุารี รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกมุารี

อบต.นาไหม
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แบบ ผด. 2

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ (บาท) ด าเนินการ







3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และคมนาคม

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการกอ่สร้างเมรุ บ้านผ้ึง เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างเมรุ  หมู่ที ่2 กองช่าง

หมู่ที ่2 บ้านผ้ึง หมู่ที ่2 ขนาดความกว้าง ต าบล อบต.นาไหม

4  เมตร ยาว 8  เมตร (ตามแบบ  นาไหม

อบต.ก าหนด) พร้อมป้ายโครงการ

ตามแบบทีก่ าหนด  จ านวน  

1 ป้าย

2 โครงการกอ่สร้างเมรุ บ้าน เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างเมรุ บ้าน กองช่าง

ท่าบ่อยาง หมู่ที ่5 ท่าบ่อยาง หมู่ที ่5 ขนาดความ อบต.นาไหม

กว้าง 4  เมตร ยาว 8  เมตร

(ตามแบบ อบต.ก าหนด) พร้อม

ป้ายโครงการตามแบบทีก่ าหนด  

จ านวน 1 ป้าย 

ล าดับ

954,000      
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แบบ ผด. 2

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ (บาท) ด าเนินการ
โครงการ/กิจกรรม

954,000      หมู่ที ่5

ต าบลนาไหม



3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และคมนาคม

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการกอ่สร้างหอประชุม เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างหอประชุม กองช่าง

อเนกประสงค์ องค์การบริหาร อเนกประสงค์ องค์การบริหาร อบต.นาไหม

ส่วนต าบลนาไหม หมู่ที ่4 ส่วนต าบลนาไหม หมู่ที ่4  ความ

กว้าง 16 เมตร  ยาว  32  เมตร 

สูง 4  เมตร  จ านวน  1  หลัง 

(ตามแบบ อบต.ก าหนด)  พร้อม

ป้ายโครงการตามแบบทีก่ าหนด  

จ านวน  1  ป้าย  

4 โครงการกอ่สร้างฝายน้ าล้น เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างฝายน้ าล้น กองช่าง

ล าห้วยบ้าน หมู่ที ่1 ล าห้วยบ้าน หมู่ที ่1 อบต.นาไหม

ล าดับ

605,000      

พ.ศ. 2565

ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ (บาท) ด าเนินการ

อบต.นาไหม

โครงการ/กิจกรรม

ต าบลนาไหม

1,961,000   

หมู่ที ่1

ต าบลนาไหม
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แบบ ผด. 2

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ พ.ศ. 2564



3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และคมนาคม

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนนลูกรัง กองช่าง

เพือ่การเกษตร จากสามแยก เพือ่การเกษตร จากสามแยกบ้าน ยาง หมู่ที ่5 อบต.นาไหม

บ้านนางตัน ทาให้งาม ถงึ นางตัน ทาให้งาม ถงึ ถนนสาย ถงึบ้านผ้ึง

ถนนสายบ้านผ้ึง-บ้าน บ้านผ้ึง-บ้านท่าบ่อยาง บ้านผ้ึง  หมู่ที ่2

ท่าบ่อยาง บ้านผ้ึง หมู่ที ่2 หมู่ที ่2  ความกว้างผิวจราจร 6 

เมตร ยาว 2,400  เมตรโดย 

บุกเบิก กรุยทาง 14,400  ตาราง

เมตรๆ ละ 1.73  บาท  เป็นเงิน  

24,912  บาท  และยกร่องพนูดิน 

ปริมาตรดินถม  4,320  ลูกบาศก์

เมตรๆ ละ 21.47  บาท เป็นเงิน 

192,960  บาท พร้อมเกรดปรับ

เกล่ีย ตกแต่งผิวจราจรให้เรียบ 

ล าดับ
ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ (บาท) ด าเนินการ

โครงการ/กิจกรรม
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แบบ ผด. 2

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

674,000      บ้านท่าบ่อ 



3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และคมนาคม

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พร้อมงานวางท่อระบายน้ า คสล. 

ปากรางล้ิน ชั้น 3 ขนาด 00.60 x 

1.00  เมตร จ านวน 15 จดุๆละ

 8 ท่อน  รวม  120  ท่อนๆ ละ 

849  บาท พร้อมยาแนวท่อให้

เรียบ เป็นเงิน  101,880  บาท

และงานวางท่อระบายน้ า ศคล. 

ปากรางล้ินชัก ชั้น 3 ขนาด 

00.80 x 1.00  เมตร จ านวน 4 

จดุๆละ 8 ท่อนๆ ละ 1,298  บาท

(1 แถว)  รวม 32 ท่อน  เป็นเงิน 
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แบบ ผด. 2

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ (บาท) ด าเนินการ



3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และคมนาคม

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

41,536  บาท และงานวางท่อ 

ระบายน้ า คสล. ปากรางล้ิน  

ชั้น 3  ขนาด  00.80 x 1.00 

เมตร จ านวน 2 จดุๆละ 8 ท่อนๆ

ละ 1,292  บาท (2 แถว)  รวม 

32  ท่อน เป็นเงิน 41,536  บาท  

พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่

ก าหนด  จ านวน 1 ป้าย

แบบ ผด. 2

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ (บาท) ด าเนินการ

-26-



3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และคมนาคม

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนนลาด กองช่าง

ผิวแอสฟลัท์ติกคอนกรีต สาย ยางผิวแอสฟลัท์ติกคอนกรีต สาย อบต.นาไหม

บ้านนาขี้นาค หมู่ที ่3 ไปวัด บ้านนาขี้นาค หมู่ที ่3 ไปวัดป่านา

ป่านาขี้นาค ขี้นาค ความกว้างผิวจราจร 6 

เมตร ยาว 300 เมตร ไหล่ทาง

แอสฟลัท์ติกคอนกรีตขา้งละ 1

 เมตร พืน้ทีก่อ่สร้างไม่น้อยกว่า

2,400 ตารางเมตร พร้อมป้าย

โครงการตามแบบทีก่ าหนด

จ านวน 1 ป้าย

ล าดับ
ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ (บาท) ด าเนินการ

1,420,000   

โครงการ/กิจกรรม

-27-

แบบ ผด. 2

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

หมู่ที ่3

ต าบลนาไหม

บ้านนาขี้นาค



3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และคมนาคม

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7  โครงการกอ่สร้างถนนคอน เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนน กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกดุดู่- คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน อบต.นาไหม

ค าล้อม บ้านกดุดู่ หมู่ที ่4 กดุดู่-ค าล้อม บ้านกดุดู่ หมู่ที ่4 

ความกว้างผิวจราจร 4 เมตร ยาว 

300 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง

ขา้งละ 0.50 เมตร พืน้ทีก่อ่สร้าง

ไม่น้อยกว่า 1,200  ตารางเมตร 

พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่

ก าหนด จ านวน 1 ป้าย

8 โครงการขยายเขตบริการ เพือ่จา่ยเป็นค่าขยายเขตบริการ กองช่าง

ประปาหมู่บ้าน (ท่อเมน) ประปาหมู่บ้าน (ท่อเมน) บ้าน อบต.นาไหม

บ้านวังคางฮุง หมู่ที ่6 วังคางฮุง หมู่ที ่6 ท่อพวีีซี ขนาด 

0.2 นิ้ว ชั้น 8.5 ความยาว 7,280 

ล าดับ
ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ (บาท) ด าเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

497,000      บ้านกดุดู่

หมู่ที ่4

ต าบลนาไหม

หมู่ที ่6

บ้านวังคางฮุง

-28-

แบบ ผด. 2

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

594,000      

ต าบลนาไหม



3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และคมนาคม

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาลและ

ลงท่อกรุขนาด 0.6 นิ้ว ลึก 42.50

เมตร และเคร่ืองสูบน้ าแบบจุ่ม 

ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมป้าย

โครงการตามแบบทีก่ าหนด

9 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนน กองช่าง

เพือ่การเกษตร จากสามแยก ลูกรังเพือ่การเกษตร จากสามแยก อบต.นาไหม

นาแดง ถงึหัวโนนจาน นาแดง ถงึหัวโนนจาน บ้านสุวอ 

บ้านสุวอ หมู่ที ่8 หมู่ที ่8 ความกว้างผิวจราจร 6 

เมตร ยาว 1,000 เมตร โดย

บุกเบิกกรุยทาง 6,000 ตาราง

เมตรๆ ละ 1.73 บาท เป็นเงิน 

10,380 บาท และยกร่องพนูดิน 

ล าดับ
ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ (บาท) ด าเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

-29-

แบบ ผด. 2

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

294,000      บ้านสุวอ

หมู่ที ่8

ต าบลนาไหม



3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และคมนาคม

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ปริมาตรดินถม 2,400 ลูกบาศ์ก

เมตรๆ ละ 21.47 บาท เป็นเงิน 

51,528 บาท พร้อมลงลูกรัง 

1,800   ลูกบาศ์กเมตรๆ ละ 67

บาท เป็นเงิน 120,600  บาท

พร้อมเกรดปรับเกล่ีย ตกแต่งผิว

จราจรให้เรียบ พร้อมงานวางท่อ

ระบายน้ า คสล. ปากรางล้ิน ชั้น 3 

ขนาด 00.60 x 1.00 เมตร 

จ านวน 5 จดุๆละ 8 ท่อน รวม 40

ท่อนๆละ 846 บาท พร้อมยาแนว

ท่อให้เรียบร้อย เป็นเงิน 33,840 

บาท พร้อมป้ายโครงการตาม

แบบทีก่ าหนด จ านวน 1ป้าย 

ล าดับ
ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ (บาท) ด าเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

-30-

แบบ ผด. 2

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และคมนาคม

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 โครงการกอ่สร้างรางระบาย เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างราง กองช่าง

น้ าส าเร็จรูปตัวยพูร้อมฝาปิด ระบายน้ าส าเร็จรูปตัวยพูร้อม อบต.นาไหม

(แบบแรงดึง) หมู่ที ่9 ฝาปิด (แบบแรงดึง) จากบ้านนาง

ทองใบ ศรีหาหาคลัง ถงึบ้านนาย

สลิต สิทธิกร บ้านแสนอดุม 

หมู่ที ่9  ปากกว้าง 0.60 เมตร 

ลึก 0.58 เมตร ยาว 335 เมตร 

พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่

ก าหนด จ านวน 1 ป้าย

หมู่ที ่9

-31-

แบบ ผด. 2

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ

ต าบลนาไหม

งบประมาณ สถานที่

(บาท) ด าเนินการ

755,000      บ้านแสนอดุม



3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และคมนาคม

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 โครงการกอ่สร้างถนนคอน เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนนคอน กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเมือง กรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเมือง อบต.นาไหม

นาซ า หมู่ที ่10 - บ้านปอพาน นาซ า หมู่ที ่10 - บ้านปอพาน 

ต าบลบ้านดุง ต าบลบ้านดุง ความกว้างผิวจราจร

5 เมตร ยาว 300 เมตร ไหล่ทาง

ลูกรังกว้างขา้งละ  0.50 เมตร

พืน้ทีก่อ่สร้างไม่น้อยกว่า 1,500 

ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ

ตามแบบทีก่ าหนด จ านวน 1 ป้าย

ล าดับ

-32-

แบบ ผด. 2

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ (บาท) ด าเนินการ
โครงการ/กิจกรรม

918,000      บ้านเมือง

นาซ า-บ้าน

ปอพาน



3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และคมนาคม

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 โครงการกอ่สร้างรางระบาย เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างรางระบาย กองช่าง

น้ ารูปตัวยพูร้อมฝาปิด (แบบ น้ ารูปตัวยพูร้อมฝาปิด (แบบ อบต.นาไหม

แรงดึง) หมู่ที ่11 แรงดึง) หมู่ที ่11 จากบ้านนาย

วิเชียร สุธรรม ถงึบ้านนาย

ทองสุข ปะติตัง บ้านศรีบุญทัน 

หมู่ที ่11  ปากกว้าง 0.60 เมตร 

ลึก 0.58 เมตร ยาว 265 เมตร 

พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่

ก าหนด จ านวน 1 ป้าย

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

300,000      

-33-

แบบ ผด. 2

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ (บาท) ด าเนินการ

หมู่ที ่11

ต าบลนาไหม

บ้านศรีบุญทัน



3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และคมนาคม

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 โครงการกอ่สร้างถนนคอน เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนนคอน กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก จากถนนสาย กรีตเสริมเหล็ก จากถนนสาย อบต.นาไหม

บ้านโนนประเสริฐ ถงึบ้าน บ้านโนนประเสริฐ ถงึบ้าน

ค าล้อม บ้านโนนประเสิรฐ ค าล้อม บ้านโนนประเสิรฐ หมู่ที่

หมู่ที ่12 12 ความกว้างผิวจราจร 5 เมตร 

ยาว 230 เมตร ไหล่ทางลูกรัง

กว้างขา้งละ 0.50 เมตร พืน้ทีก่อ่

สร้างไม่น้อยกว่า 1,150  ตาราง

เมตร พร้อมป้ายโครงการตาม

แบบทีก่ าหนด

ต าบลนาไหม

ประเสริฐ

บ้านค าล้อม

ถงึบ้านโนน

ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ (บาท) ด าเนินการ
โครงการ/กิจกรรมล าดับ

715,000      

-34-

แบบ ผด. 2

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และคมนาคม

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 โครงการกอ่สร้างถนนคอน เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนน กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก จากถนนบ้าน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน อบต.นาไหม

ทุง่กว้างพฒันา - บ้านวังคางฮุง บ้านทุง่กว้างพฒันา - บ้านวังคางฮุง

ถงึหน้าวัดศรีโนนเรือง ถงึหน้าวัดศรีโนนเรือง หมู่ที ่13

หมู่ที ่13 ความกว้างผิวจราจร 4 เมตร ยาว 

145 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง

ขา้งละ 0.50 เมตร พืน้ทีก่อ่สร้าง

ไม่น้อยกว่า 580 ตารางเมตร และ

งานวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด 

00.40 x 1.00 เมตร จ านวน 2 

จดุๆละ 6 ท่อน รวม 12 ท่อน 

และยาแนวท่อให้เรียบร้อย พร้อม

ป้ายโครงการตามแบบทีก่ าหนด

พฒันา 

หมู่ที ่13

ต าบลนาไหม

ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ (บาท) ด าเนินการ
โครงการ/กิจกรรมล าดับ

360,000      

-35-

แบบ ผด. 2

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บ้านทุง่กว้าง



3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และคมนาคม

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 โครงการขยายเขตไฟฟา้เพือ่ เพือ่อดุหนุนการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค กองช่าง

การเกษตร สายบ้านนาค าวัง สาขาอ าเภอบ้านดุง จา่ยเป็นค่าใช้ อบต.นาไหม

หมู่ที ่7 - บ๋ากว้าง จา่ยในการขยายเขตไฟฟา้เพือ่

การเกษตร สายบ้านนาค าวัง 

หมู่ที ่7 - บ๋ากว้าง

14 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพือ่อดุหนุนการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค กองช่าง

แรงต่ าจากทางเขา้บ้าน สาขาอ าเภอบ้านดุง จา่ยเป็นค่า อบต.นาไหม

แสนอดุม หมู่ที ่9 ถงึทาง ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าจากทาง

เขา้บ้านโนนประเสิรฐ เขา้บ้านแสนอดุม ถงึทางเขา้บ้าน

โนนประเสิรฐ จ านวน 2 ขา้งทาง

หมู่ที ่7

ต าบลนาไหม

120,000      

ต าบลนาไหม

ถงึบ้านโนน

ประเสิรฐ

ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ (บาท) ด าเนินการ

500,000      
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แบบ ผด. 2

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บ้านนาค าวัง

โครงการ/กิจกรรมล าดับ

บ้านแสนอดุม



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

4.1 แผนงานการศึกษา

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ส่ือการเรียนการสอนศูนย์ เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือส่ือการ ศูนย์พัฒนา ส านักงานปลัด

พัมนาเด็กเล็ก เรียนการสอนของศูนย์พัฒนา   เด็กเล็ก ทัง้ 9 อบต.นาไหม

เด็กเล็ก 9 ศูนย ์ในต าบล  ศูนย์ ภายใน

นาไหมตามโครงการสนับสนุน ต าบลนาไหม

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถาน

ศึกษา  ดังนี้ 1. ศูนย์พัฒนา  

เด็กเล็กบ้านกุดดู่(43x 1,700)

= 73,100  บาท 2. ศูนย์ 

พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าบ่อยาง   

(13 x 1,700) =22,100  บาท 

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผ้ึง 

(19 x 1,700)=  32,300 

 บาท 4. ศูนย ์

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม

-37-

แบบ ผด. 2

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ (บาท) ด าเนินการ

382,500       



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

4.1 แผนงานการศึกษา

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณภูมิ 

(19 x 1,700)= 32,300  บาท 

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด 

ศรีสุวอ(10 x 1,700) = 

17,000  บาท 6. ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กวัดศรีบุญทันบ ารุงธรรม 

(25 x 1,700) = 42,500  

บาท 7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

ทุง่กว้างพัฒนา (12 x 1,700)

= 20,400  บาท

8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

วังคางฮูง (26 x 1,700) 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ (บาท) ด าเนินการ
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แบบ ผด. 2

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

4.1 แผนงานการศึกษา

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

= 44,200  บาท 9. ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านเมืองนาซ า (27 x 

1,700) = 45,900  บาท

2 ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหาร ศูนย์พัฒนา ส านักงานปลัด

เด็กเล็ก กลางวันให้กับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ทัง้ 9 อบต.นาไหม

เด็กเล็ก จ านวน 9 ศูนย์ ศูนย์ ภายใน

อัตราเด็กวันละ 21 บาท/วัน ต าบลนาไหม

จ านวน 249 วัน ตามโครงการ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

บริหารสถานศึกษา ดังนี้

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดดู่ 

(43x21x249) = 224,847  

ด าเนินการ
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่

แบบ ผด. 2

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ (บาท)
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1,024,100    



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

4.1 แผนงานการศึกษา

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บาท 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

ท่าบ่อยาง (13 x 21 x 249) 

= 67,977 บาท 3. ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านผ้ึง (19 x 21 x 

249) = 99,351  บาท 4. ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณภูมิ 

(19 x 21 x 249) = 99,351  

บาท 5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด

ศรีสุวอ (10 x 21 x 249) = 

52,290 บาท 6. ศูนย์  

พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญทัน

บ ารุงธรรม (25 x 21 x 249) 

= 130,725 บาท 7. ศูนย์ 

-40-

แบบ ผด. 2

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ (บาท) ด าเนินการ



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

4.1 แผนงานการศึกษา

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุง่กว้าง

พัฒนา (12 x 21 x 249) =

62,748  บาท 8. ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านวังคางฮูง (26x21

x249) = 135,954  บาท 

9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

เมืองนาซ า (27 x 21 x 249)

= 141,183  บาท
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แบบ ผด. 2

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ (บาท) ด าเนินการ



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

4.1 แผนงานการศึกษา

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 254,250    ศูนย์พัฒนา ส านักงานปลัด

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดการศึกษาส าหรับศูนย์ เด็กเล็ก ทัง้ 9 อบต.นาไหม

พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าเคร่ืองแบบ ศูนย์ ภายใน

นักเรียน 300 บาท ค่าหนังสือ ต าบลนาไหม

เรียน 200 บาท ค่าอุปกรณ์

การเรียน 200 บาท ค่า

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 430 
บาท รวมเป็นเงิน 1,130 บาท

ต่อคน) จ านวน 9 ศูนย์ 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดดู่ 

(43 x 1,130) = 48,590  บาท

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่า  

บ่อยาง (13 x 1,130) = 

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ (บาท) ด าเนินการ

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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แบบ ผด. 2



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

4.1 แผนงานการศึกษา

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

14,690  บาท 3. ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านผ้ึง (19 x 1,130)  

= 21,470  บาท 4. ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณภูมิ 

(19 x 1,130) = 21,470  บาท

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด 

ศรีสุวอ(10 x 1,130) = 

11,300  บาท 6. ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กวัดศรีบุญทันบ ารุงธรรม 

(25 x 1,130) = 28,250  บาท

7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

ทุง่กว้างพัฒนา (12 x 1,130) 

= 13,560  บาท 8. ศูนย์

ด าเนินการ
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ (บาท)
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แบบ ผด. 2



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

4.1 แผนงานการศึกษา

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังคางฮุง 

(26 x1,130) = 29,380  บาท 

9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมือง

นาซ า (27 x 1,130) = 

30,510  บาท

4 ค่าจัดอาหารเสริม(นม) เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนา ส านักปลัด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต เด็กเล็ก ทัง้ 9 อบต.นาไหม

อบต.นาไหม จ านวน 9 ศูนย์ ศูนย์ ภายใน

อัตราคนละ 8 บาท/วัน จ านวน ต าบลนาไหม

260 วัน ตามโครงการสนับ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

บริหารสถานศึกษา ดังนี้
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แบบ ผด. 2

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ (บาท) ด าเนินการ

468,000       



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

4.1 แผนงานการศึกษา

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดดู่ 

(43 x 8 x 260) = 89,440  

บาท 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

ท่าบ่อยาง (13 x 8 x 260) = 

27,040  บาท 3. ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านผ้ึง(19 x 8 x 260) 

= 39,520  บาท 4. ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านวัดสุวรรณภูมิ 

(19x8x260)= 39,520  บาท

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด

ศรีสุวอ (10x8x260) = 

20,800  บาท 6. ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กวัดศรีบุญทันบ ารุง  

ธรรม(25 x 8x 260) = 

-45-

แบบ ผด. 2

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ (บาท) ด าเนินการ



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

4.1 แผนงานการศึกษา

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

52,000  บาท7. ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านทุง่กว้างพัฒนา 

(12x8x260)= 24,960  บาท 

8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

วังคางฮูง (26 x 8 x 260) = 

54,080  บาท 9. ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านเมืองนาซ า

(27x8x260) =56,160  บาท 

5 ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดอาหาร โรงเรียน ส านักปลัด

โรงเรียน เสริม (นม) ให้กับโรงเรียน จ านวน 7 อบต.นาไหม

ระดับประถมในเขตต าบล โรงภายใน

นาไหม จ านวน 260 วัน   ต าบลนาไหม
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แบบ ผด. 2

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ (บาท) ด าเนินการ

1,865,760    



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

4.1 แผนงานการศึกษา

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จ านวน 7 แห่ง อนุบาล -ป.6 

จ านวนนักเรียน 897 คน โดย

จัดซ้ือตามราคากลางตาม

ราชการก าหนด 1. โรงเรียน

บ้านนาไหม (218 x 8 x 260) 

= 453,440 บาท 2. โรงเรียน

บ้านวังคางฮูง (199 x 8 x  

260)= 413,920 บาท 

3. โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ 

(155 x 8 x 260) =  

322,400 บาท
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แบบ ผด. 2

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ (บาท) ด าเนินการ



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

4.1 แผนงานการศึกษา

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 อุดหนุนโครงการอาหาร เพือ่อุดหนุนอาหารกลางวันให้ โรงเรียน ส านักปลัด

กลางวันโรงเรียน กับโรงเรียนระดับประถมใน จ านวน 7 อบต.นาไหม

เขตต าบลนาไหม จ านวน7  โรงภายใน

แห่ง จ านวน 200 วันๆละ 21 ต าบลนาไหม

บาท/คน (อนุบาล - ป.6)     

จ านวน 897 คน ตามโครงการ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

บริหารสถานศึกษา ดังนี้ 

1. โรงเรียนบ้านนาไหม (218  

x 21 x 200) = 915,000 บาท

2. โรงเรียนบ้านวังคางฮูง (199 

x 21 x 200) = 835,000 บาท

3. โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์  

(155x21x200) = 651,000

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม

แบบ ผด. 2

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ (บาท) ด าเนินการ

3,767,400    



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

4.1 แผนงานการศึกษา

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บาท4. โรงเรียนบ้านท่าบ่อยาง

(61x21x200) = 256,200 

บาท 5. โรงเรียนบ้านเมือง 

นาซ า (90x21x200)=

378,000 บาท 6. โรงเรียน

บ้านบ้านน้ าผ้ึงประชาสรรค์

(93x21x200) = 390,600  

บาท 7. โรงเรียนบ้านนาค าวัง 

(81x21x200) = 340,200

บาท

(บาท) ด าเนินการ
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แบบ ผด. 2

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ





























4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

4.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน 30,000      ส านักปลัด

การจัดโครงการกีฬา อบต.นาไหม

สัมพันธ์ต าบลนาไหม

2 โครงการแข่งขันกีฬาต้าน เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน 100,000    ส านักปลัด

ยาเสพติดองค์การบริหารส่วน การจัดโครงการกีฬาต้าน อบต.นาไหม

ต าบลนาไหม ยาเสพติดองค์การบริหาร

ส่วนต าบลนาไหม 

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม

ภายในพืน้ที่

อ าเภอบ้านดุง

ภายในพืน้ที่

ต าบลนาไหม

ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ (บาท) ด าเนินการ
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แบบ ผด. 2

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

4.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการจัดซ้ือวัสดุกีฬา เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุกีฬา ส านักปลัด

เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ บาสเก็ต อบต.นาไหม

บอล วอลเลย์บอล ฯลฯ 

หมู่บ้านละ 7,500 บาท  

จ านวน  13  หมู่บ้าน

4 โครงการฝึกอบรมจริยธรรม เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน 70,000      วัด ส านักปลัด

และเพิม่ประสิทธิภาพ การด าเนินงานตามโครง อบต.นาไหม

บุคลากร การฝึกอบรมจริยธรรม

และเพิม่ประสิทธิภาพ

บุคลากร

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ (บาท) ด าเนินการ

97,500       ภายในพืน้ที่

ต าบลนาไหม
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แบบ ผด. 2

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่



4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

4.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการจัดงานประเพณีบุญ เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าจัดงาน ส านักปลัด

บัง้ไฟและงานประเพณีส าคัญ ประเพณีบุญบัง้ไฟและ อบต.นาไหม

ภายในต าบล งานประเพณีอื่นๆ

6 ค่าใช้จ่ายโครงการสู่ขวัญ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน 8,000       ส านักปลัด

บ้านสู่ขวัญเมือง 129 ปี การด าเนินงานโครงการ อบต.นาไหม

เมืองอุดรธานี สู่ขวัญบ้านสู่ขวัญเมือง 

129 ปี เมืองอุดรธานี

7 จัดขบวนแห่บัง้ไฟและร่วม เพือ่จ่ายเป็นค่าสนับสนุน 10,000      ส านักปลัด

กิจกรรมงานประจ าปีทุง่ การจัดขบวนแห่และร่วม อบต.นาไหม

ศรีเมืองอ าเภอบ้านดุง กิจกรรมงานประจ าปีทุง่

ศรีเมืองอ าเภอบ้านดุง 

ของทีท่ าการปกครอง

อ าเภอบ้านดุง

อ าเภอ

บ้านดุง

ภายในพืน้ที่

ต าบลนาไหม

ภายในพืน้ที่

ต าบลนาไหม

ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ (บาท) ด าเนินการ

50,000       

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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แบบ ผด. 2







5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

5.1 แผนงานการเกษตร

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ค่าใช้จ่ายศูนย์ถ่ายทอดเทค เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ส านักปลัด

โนโลยีการเกษตร ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ อบต.นาไหม

เกษตรขององค์การบริหารส่วน

ต าบลนาไหม 

2 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม พืน้ทีต่ าบล ส านักปลัด

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โครงการอนุรักษ์ทัพยากร นาไหม อบต.นาไหม

ต าบลนาไหม ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ (บาท) ด าเนินการ

100,000      

50,000        ศูนย์เกษตร

-53-

แบบ ผด. 2

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

5.1 แผนงานการเกษตร

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการคลองสวย น้ าใส เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ 30,000       พืน้ทีต่ าบล ส านักปลัด

สร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ ด าเนินงานตามโครงการ นาไหม อบต.นาไหม

ทรัพยากรธรรมชาติและ คลองสวย น้ าใส สร้างจิต

ส่ิงแวดล้อม ส านึกด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดดล้อม

4 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม เพือ่จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ 20,000       ส านักปลัด

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ พันธุกรรมอันเนื่องมาจาก อบต.นาไหม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตน

สยามบรมราชกุมารี ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อบต.นาไหม
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แบบ ผด. 2

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ (บาท) ด าเนินการ







1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืง การปกครอง และการบริหาร

6.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารทัว่ไป)

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ค่าจ้างเหมาท าวารสารสรุปผล เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการ  50,000       อบต.นาไหม ส านักปลัด

การด าเนินงานขององค์การ จัดท าวารสารสรุปผลการ อบต.นาไหม

บริหารส่วนต าบลนาไหม ด าเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน 39,000       ภายพืน้ที่ ส านักปลัด

แพ้วถางหญ้า 2 ข้างถนน ราษฎร 13 หมู่บ้าน ตาม ต าบลนาไหม อบต.นาไหม

ในเขตพืน้ทีต่ าบลนาไหม โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ

แพ้วถางหญ้า 2 ข้างถนน

ในเขตพืน้ทีต่ าบลนาไหม

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
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แบบ ผด. 2

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ (บาท) ด าเนินการ



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืง การปกครอง และการบริหาร

6.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารทัว่ไป)

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 ค่ารับรองในการต้อนรับ เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม 50,000       อบต.นาไหม ส านักปลัด

บุคคลหรือคณะบุคคล ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่า อบต.นาไหม

ใช้จ่ายทีเ่กี่ยวในการเล้ียงรับรอง

รวมทัง้ค่าบริการ และค่าใช้จ่าย

อื่นซ่ึงบุคคลทีม่านิเทศงาน 

ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม ทัศน

ศึกษาดูงาน

-56-

แบบ ผด. 2

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ (บาท) ด าเนินการ



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืง การปกครอง และการบริหาร

6.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารทัว่ไป)

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 ค่าใช้จ่ายในการรับรองและ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 30,000       อบต.นาไหม ส านักปลัด

พิธีการเตรียมการเสด็จ รับรองและพิธีการเตรียมการ อบต.นาไหม

รับเสด็จและค่าใช้จ่ายอื่น ซ่ึง

จ าเป็นต้องจ่ายทีเ่กี่ยวข้องกับ

การรับรอง

5 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดงานรัฐพิธี เช่น 40,000       อบต.นาไหม ส านักปลัด

รัฐพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันแม่ อบต.นาไหม

แห่งชาติ วันปิยะมหาราช และ

งานรัฐพิธีต่างๆ

ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ (บาท) ด าเนินการ
ล าดบั

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
โครงการ/กิจกรรม

-57-

แบบ ผด. 2



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืง การปกครอง และการบริหาร

6.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารทัว่ไป)

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด 40,000       อบต.นาไหม ส านักปลัด

วันส าคัญ งานวันส าคัญ เช่น งานวันเด็ก อบต.นาไหม

และงานส าคัญต่างๆทีเ่กี่ยวข้อง

7 ค่าใช้จ่ายในการรับรองการ เพือ่จ่ายเป็นค่ารับรองในการ 30,000       อบต.นาไหม ส านักปลัด

ประชุมสภา ประชุมสภา สมาชิก อบต. อบต.นาไหม

8 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดิน 100,000      อบต.นาไหม ส านักปลัด

ราชการในอาณาจักรและนอก ทางไปราชการ เช่น ค่าเบีย้ อบต.นาไหม

อาณาจักร เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก 

ค่าบริการจอดรถในสนามบิน 

ค่าลงทะเบียน อื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง

ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ (บาท) ด าเนินการ
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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แบบ ผด. 2



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืง การปกครอง และการบริหาร

6.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารทัว่ไป)

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกต้ัง เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ 450,000      อบต.นาไหม ส านักปลัด

การเลือกต้ังสมาชิกสภาฯ อบต.นาไหม

ผู้บริหาร ตามทีค่ณะกรรมการ

การเลือกต้ังก าหนด ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ดที ่

มท 0890.4/ว1932 ลงวันที่

16 มิถุนายน 2551 (กรณีครบ

วาระ ยุบสภา และกรณีแทน

ต าแหน่งว่าง)

ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ (บาท) ด าเนินการ
ล าดบั

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
โครงการ/กิจกรรม
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แบบ ผด. 2



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืง การปกครอง และการบริหาร

6.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารทัว่ไป)

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 โครงการ อปท.สัญจร เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน 15,000       อบต.นาไหม ส านักปลัด

อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โครงการ อปท.สัญจร อบต.นาไหม

อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

11 ค่าใช้จ่ายในการเช่าบ่อทิง้ขยะ เพือ่จ่ายเป็นค่าในการบ่อทิง้ขยะ 260,000      เทศบาล ส านักปลัด

ต าบลนาไหม ของเทศบาลเมืองบ้านดุง เมืองบ้านดุง อบต.นาไหม

อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

12 ค่าใช่จ่ายในการดูแลระบบ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 70,000       อบต.นาไหม ส านักปลัด

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ดูแลระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อบต.นาไหม

ดังนี้

1. การใช้งานบันทึกข้อมูล 

e-Laas และ e-plan

2. ค่าต่ออายุโดเมนเนม

www.namai.go.th

งบประมาณ สถานที่

(บาท) ด าเนินการทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565รายละเอียดของกิจกรรม
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
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แบบ ผด. 2

http://www.namai.go.th/


1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืง การปกครอง และการบริหาร

6.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารทัว่ไป)

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 ผ้าม่านส านักงาน เพือ่เป็นค่าจัดซ้ือผ้าม่านติด 130,000      อบต.นาไหม ส านักปลัด

หน้าต่างส านักงาน ทีท่ าการ อบต.นาไหม

องค์การบริหารส่วนต าบล

นาไหม(ไม่มีในบัญชีมาตรฐาน

ครุภัณฑ์ จัดซ้ือตามราคาท้อง

ตลาด)

14 ตู้เหล็ก 2 บาน เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก 2 5,900         อบต.นาไหม ส านักปลัด

บาน  จ านวน 2 หลังๆละ  อบต.นาไหม

5,900 บาท มีรายละเอียดดังนี้

1) มีมือจับชนิดบิด

2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น

3) คุณสมบัติตามมารฐานผลิต

ภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

(มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 

ธันวาคม 2563)

-61-

รายละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ (บาท) ด าเนินการ
โครงการ/กิจกรรม

แบบ ผด. 2

ล าดบั
งบประมาณ สถานที่ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืง การปกครอง และการบริหาร

6.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารทัว่ไป)

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15 โต๊ะหมู่บูชา เพือ่จัดซ้ือโต๊ะหมู่บูชา จ านวน 8,400         อบต.นาไหม ส านักปลัด

1 ชุด รายละเอียดดังนี้ อบต.นาไหม

1) ท าด้วยไม้สัก

2) มีโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว ความ

กว้างตัวละ 9 นิ้ว

3) มีฐานรองโต๊ะหมู่

(มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 

เดือนธันวาคม 2563)

16 เคร่ืองพิมพM์ultifunction เคร่ืองพิมพM์ultifunction 15,000       อบต.นาไหม ส านักปลัด

แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง อบต.นาไหม

ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank

Printer) Printer) จ านวน 2 เคร่ืองๆ

ละ 7,500

ล าดบั

-62-

แบบ ผด. 2

ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ (บาท) ด าเนินการ
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืง การปกครอง และการบริหาร

6.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารทัว่ไป)

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เกณฑ์ราคากลางและคุณ

ลักษณะพืน้ฐานการจัดหา

อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 

ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

ล าดบั
ด าเนินการ

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
โครงการ/กิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ (บาท)

-63-

แบบ ผด. 2



















6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืง  การปกครอง  และการบริหาร .

6.2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารงานคลัง)

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ค่าใช้จ่ายในการเดิน เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน กองคลัง

ทางไปราชการใน การเดินทางไปราชการ อบต.นาไหม

ราชอาณาจักรและ เช่น ค่าเบีย้เดินทาง ค่า

นอกราชอาณาจักร พาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก ค่า

บริการจอดรถในสนามบิน

ค่าลงทะเบียนอบรม และ

อื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง

2 ค่าใช้จ่ายในโครงการ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน กองคลัง

จัดท าแผนทีภ่าษีและ ในโครงการจัดท าแผนที่ อบต.นาไหม

ทะเบียนทรัพย์สิน ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

และอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม

100,000      อบต.นาไหม

250,000      อบต.นาไหม

-64-

แบบ ผด. 2

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ (บาท) ด าเนินการ



6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืง  การปกครอง  และการบริหาร

6.2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารงานคลัง)

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 ค่าใช้จ่ายในโครงการ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน กองคลัง

ออกบริการจัดเก็บ โครงการออกหน่วยบริการ อบต.นาไหม

ภาษีนอกสถานที่ จัดเก็บภาษีนอกสถานที่

4 เคร่ืองปรับอากาศ เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับ กองคลัง

แบบติดผนัง อากาศ แบบติดผนัง (รวมค่า อบต.นาไหม

ติดต้ัง) ขนาด 12,000  บีทียู 

ราคา 17,000 บาท จ านวน 

1 เคร่ือง

(มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 

เดือนธันวาคม 2563

17,000        

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ (บาท) ด าเนินการ

15,000        อบต.นาไหม

อบต.นาไหม
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แบบ ผด. 2

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืง  การปกครอง  และการบริหาร

6.2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารงานคลัง)

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โต๊ะท างานเหล็ก เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือ กองคลัง

โต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต อบต.นาไหม

จ านวน 3 ตัวๆละ 6,000 บาท

เป็นเงิน 18,000 บาท

(ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 

จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด)

6 เก้าอี้ส านักงาน เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้ กองคลัง

ส านักงาน จ านวน 3 ตัวๆละ อบต.นาไหม

2,500  บาท เป็นเงิน 7,500 

บาท

(ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 

จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด)

18,000        

7,500         

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ (บาท) ด าเนินการ

อบต.นาไหม

อบต.นาไหม

-66-

แบบ ผด. 2

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม



6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืง  การปกครอง  และการบริหาร

6.2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารงานคลัง)

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 ตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เก็บ 12,000     กองคลัง

เอกสาร 40 ช่อง จ านวน 2 อบต.นาไหม

หลังๆ ละ 6,000  บาท 

เป็นเงิน 12,000  บาท 

(ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 

จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด)

8 ตู้เย็น เพือ่จัดซ้ือตู้เย็น ขนาด 7 กองคลัง

คิวบิกฟุต จ านวน 8,500 บาท อบต.นาไหม

8,500         

แบบ ผด. 2

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ (บาท) ด าเนินการ
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อบต.นาไหม

อบต.นาไหม



6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืง  การปกครอง  และการบริหาร

6.2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารงานคลัง)

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือคอม กองคลัง

โน๊ตบุค๊ส าหรับงาน พิวเตอร์โน้ตบุค๊ ส าหรับงาน อบต.นาไหม

ประมวลผล ประมวลผล ราคา 22,000  

บาท จ านวน 1 เคร่ือง

เกณฑ์ราคากลางและคุณ

ลักษณะพืน้ฐานการจัดหา

อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 

ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

10 คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือคอม กองคลัง

แบบที ่2 พิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที ่2 อบต.นาไหม

ราคา 20,000 บาท จ านวน 

1 เคร่ือง

อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 

ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

22,000        

20,000        
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แบบ ผด. 2

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ (บาท) ด าเนินการ

อบต.นาไหม

อบต.นาไหม



6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืง  การปกครอง  และการบริหาร

6.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน)

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 สปอร์ตไลท์สนาม LED เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือไฟ ส านักปลัด

30w สปอร์ตไลท์สนาม LED  30w   อบต.นาไหม

รุ่นชาร์ตแบตได้ 

(ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 

จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด)    

2 สายส่งน้ าแบบผ้าใบ เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือสายส่ง ส านักปลัด

น้ าแบบผ้าใบ ขนาด 1.5 นิ้ว  อบต.นาไหม

ยาว 30 เมตร (พร้อมหัว

ทองเหลือง) ราคา 8,800  

บาท/เส้น 

8,800         

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ (บาท) ด าเนินการ

5,000         อบต.นาไหม

อบต.นาไหม
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แบบ ผด. 2

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืง  การปกครอง  และการบริหาร

6.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน)

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 หัวฉีดน้ าดับเพลิง เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือหัวฉีด ส านักปลัด

น้ าดับเพลิง  จ านวน 1หัว อบต.นาไหม

(ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 

จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด)    

4 ถังออกซิเจน 6 คิว เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือถัง  ส านักปลัด

ออกซิเจน 6 คิว ส าหรับผู้ป่วย  อบต.นาไหม

ทัง้ชุด ในชุดประกอบด้วย 

ถังออกซิเจนทางการแพทย ์

ขนาด 6 คิว (40 ลิตร)  f

(ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 

จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด)    
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แบบ ผด. 2

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ (บาท) ด าเนินการ

25,000        อบต.นาไหม

8,000         อบต.นาไหม



6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืง  การปกครอง  และการบริหาร

6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ค่าใช้จ่ายในการเดิน เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 50,000     อบต.นาไหม กองช่าง

ทางไปราชการใน เดินทางไปราชการ เช่น ค่า อบต.นาไหม

อาณาจักรและนอก เบีย้เดินทาง ค่าพาหนะ ค่า

ราชอาณาจักร เช่าทีพ่ักค่าจอดรถในการใช้

สนามบิน ค่าลงทะเบียน

อบรม และอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง

2 โต๊ะท างานเหล็ก เพือ่จัดซ้ือโต๊ะเหล็กท างาน  กองช่าง

ขนาด 4 ฟุต  จ านวน 2  อบต.นาไหม

ตัวๆละ 6,000  บาท  เป็นเงิน 

12,000  บาท (ไม่มีในบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซ้ือตาม

ราคาท้องตลาด)

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ (บาท) ด าเนินการ

อบต.นาไหม12,000        
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แบบ ผด. 2

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืง  การปกครอง  และการบริหาร

6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 เก้าอี้ส านักงาน เพือ่จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน   กองช่าง

จ านวน 2 ตัวๆ ละ 2,500    อบต.นาไหม

บาท เป็นเงิน  5,000 บาท 

(ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด)

4 ตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง เพือ่จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง กองช่าง

จ านวน  2  หลังๆ ละ 6,000   อบต.นาไหม

บาท  เป็นเงิน  12,000  บาท  

(ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 

จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด)

ด าเนินการ
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แบบ ผด. 2

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม

อบต.นาไหม5,000         

อบต.นาไหม12,000        

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ (บาท)



6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืง  การปกครอง  และการบริหาร

6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 เคร่ืองสูบน้ า เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า กองช่าง

(Submerse) (Submerse) ขนาด 2 แรงม้า   อบต.นาไหม

จ านวน  1  เคร่ือง ๆ ละ 

29,000  บาท  (ไม่มีในบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซ้ือตาม

ราคาท้องตลาด)

6 เคร่ืองสูบน้ า เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า กองช่าง

(Submerse) (Submerse)  ขนาด 1.5  อบต.นาไหม

แรงม้า  จ านวน  3  เคร่ือง ๆ 

ละ  23,000  บาท  (ไม่มีใน

บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซ้ือ

ตามราคาท้องตลาด)

-73-

แบบ ผด. 2

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ (บาท) ด าเนินการ

29,000        

อบต.นาไหม23,000        

อบต.นาไหม



6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืง  การปกครอง  และการบริหาร

6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 ตู้คอนโทรลควบคุม เพือ่จัดซ้ือตู้คอนโทรลควบคุม กองช่าง

ปัม้สูบน้ าประปา ปัม้สูบน้ าประปา ขนาด อบต.นาไหม

มอเตอร์ 2 แรงม้า  จ านวน 1 

ตู้ๆ ละ 6,900  บาท  (ไม่มีใน

บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซ้ือ

ตามราคาท้องตลาด)

8 ตู้คอนโทรลควบคุม เพือ่จัดซ้ือตู้คอนโทรลควบคุม กองช่าง

ปัม้สูบน้ าประปา ปัม้สูบน้ าประปา ขนาด อบต.นาไหม

มอเตอร์ 1.5 แรงม้า  จ านวน 

1 ตู้ๆ ละ 5,500  บาท  (ไม่มี

ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 

จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด)

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ (บาท) ด าเนินการ

อบต.นาไหม6,900         

อบต.นาไหม5,500         

-74-

แบบ ผด. 2

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืง  การปกครอง  และการบริหาร

6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 เพรสเซอร์สวิทซ์ ฮันนี่ เพือ่จัดซ้ือเพรสเซอร์สวิทซ์ กองช่าง

เวลล์ (Pressure ฮันนี่เวลล์ (Pressure switch  อบต.นาไหม

switch Honeywell) Honeywell)  จ านวน 4 ชุดๆ

ละ 5,000  บาท (ไม่มีในบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซ้ือตาม

ราคาท้องตลาด)

10 เทปวัดระยะทาง เพือ่จัดซ้ือเทปวัดระยะทาง  กองช่าง

ไฟเบอร์กลาส ไฟเบอร์กลาส ความยาว 100  อบต.นาไหม

เมตร  จ านวน 1 อันๆ ละ 

900  บาท  (ไม่มีในบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซ้ือตาม

ราคาท้องตลาด)

(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่

ด าเนินการ

อบต.นาไหม

อบต.นาไหม900            

20,000        

-75-

แบบ ผด. 2

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ



6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืง  การปกครอง  และการบริหาร

6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 ล้อวัดระยะทาง เพือ่จัดซ้ือล้อวัดระยะทาง  กองช่าง

ขนาด 11 นิ้ว ระยะ 9,999  อบต.นาไหม

ฟุต จ านวน 1 อันๆละ 9,000  

บาท (ไม่มีในบัญชีมาตรฐาน

ครุภัณฑ์ จัดซ้ือตามราคา

ท้องตลาด)

-76-

แบบ ผด. 2

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ (บาท) ด าเนินการ

อบต.นาไหม9,000         



6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืง  การปกครอง  และการบริหาร  

6.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอุดหนุนกิ่ง เพือ่อุดหนุนตามโครงการ 20,000     อบต.นาไหม ส านักปลัด

กาชาดอ าเภอบ้านดุง อุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอ อบต.นาไหม

บ้านดุง

 

2 โครงการอุดหนุนเหล่า เพือ่อุดหนุนเหล่ากาชาด 10,000     อบต.นาไหม ส านักปลัด

กาชาดจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี อบต.นาไหม

ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ (บาท) ด าเนินการ
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565































ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืง การปกครอง และการบริหาร

6.6 แผนงานงบกลาง

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เงินสมทบกองทุนประกัน เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน 265,000    อบต.นาไหม ส านักงานปลัด

สังคม ประกันสังคมของพนักงานจ้าง อบต.นาไหม

ทีป่ฏิบัติงานในองค์การบริหาร

ส่วนต าบลนาไหม ได้แก่ 

พนักงานจ้างตามภารกิจและ

พนักงานจ้างทัว่ไปในอัตรา

ร้อยละ 5 เพือ่จ่ายเป็นเงิน

สมทบกองทุนประกันสังคมของ

พนักงานจ้างทีป่ฏิบัติงานในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กได้แก่ พนักงาน

จ้างตามภารกิจ ในอัตรา 

ร้อยละ 5

ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ (บาท) ด าเนินการ
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืง การปกครอง และการบริหาร

6.4. แผนงานงบกลาง

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 เงินสมทบกองทุนเงิน เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน 17,000      อบต.นาไหม ส านักงานปลัด

ทดแทน ทดแทนให้ส านักงานประกัน อบต.นาไหม

สังคมจังหวัดอุดรธานี  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565

3 ส ารองจ่าย เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณี 305,046    อบต.นาไหม ส านักงานปลัด

ฉุกเฉิน หรือจ านวนเร่งด่วนหรือ อบต.นาไหม

เกิดภัยพิบัติหรือสาธารณภัย 

ต่างๆ หรือเป็นการบรรเทา

ความเดือดร้อนของประชาชน

การป้องกันและควบคุมโรค เช่น

โรคไข้หวัดนก และโรคระบาด

ต่างๆ

ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ (บาท) ด าเนินการ
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืง การปกครอง และการบริหาร

6.4. แผนงานงบกลาง

หน่วย

ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 เงินสมทบกองทุนระบบ เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบ อบต.นาไหม ส านักงานปลัด

ประกันภัยสุขภาพต าบล กองทุนระบบหลักสุขภาพ อบต.นาไหม

นาไหม ต าบลนาไหม ร้อยละ 40 

(อบต.ขนาดกลาง)

5 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบ 680,222    อบต.นาไหม ส านักงานปลัด

บ านาญข้าราชการส่วน บ าเหน็จบ านาญข้าราช อบต.นาไหม

ท้องถิ่น การส่วนท้องถิ่น(กบท.)

ทีเ่กิดขึ้นจากการท าโครงการ (บาท) ด าเนินการ

180,000    

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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