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องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีหน้าที่ในการ
บริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองให้พัฒนาเจริญก้าวหน้าไปสู่จุดหมายที่วางไว้  การพัฒนาที่จะท าให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จสูงสุด จะต้องมีการวางแผน ซึ่งเป็นกลไกส าคัญที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมาย ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  แผนด าเนินงาน 
หมายความว่า แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น
  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง  ได้จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2565            
ซึ่งรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการจริงในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง ซึ่งจะท าให้
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น มีการ
ประสานและบูรณาการปฏิบัติงานกับหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่และการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/
โครงการ/ กิจกรรม ในแผนด าเนินงาน อันจะท าให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ มีความ
สะดวกและสามารถตรวจสอบการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้น                    
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด     
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  แผนการด าเนินงาน เป็นเอกสารที่ระบุ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ทั้งหมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณนั้น  ท าให้ทราบแนวทางในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการ
ประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ  ของแผนงาน/โครงการ 
ในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลแผนตามไตรมาสมีความสะดวกรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

โดยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๒๗ แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้ว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  

 การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น” 
 

วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
1. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ

ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการ
ด าเนินงานและการประเมินผล 

2. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง ในปีงบประมาณ นั้นๆ 

3. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ นั้นๆ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านผึ้ง มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 

 

ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน มีขั้นตอนด ำเนนิกำรดังนี้ 
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่
ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน             
โดยพิจารณาจากแผนงาน/โครงการ  ขององค์การบริหารส่วนต าบล และหน่วยงานอื่นๆ 

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอ               
ต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
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4. คณ ะกรรมการพัฒ นาองค์ ก ารบริห ารส่ วนต าบล  พิ จารณ าร่ างแผน การ                     
ด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหาร เพื่อให้ความเห็นชอบ 

5. เมื่อผู้บริหารให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้ว ให้ประกาศเป็นแผนการ               
ด าเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนได้
ทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 

จำกขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนข้ำงต้นสำมำรถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี ้
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการ     
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 
                                                                          
 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

 
 
 
ผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 
 
ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

1. เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น 
  2. เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   
  3. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผล 

                    4. เพ่ือมีความชัดเจนในการปฏิบัติ  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ 
 5.เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่

ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 
 

 

 

 

 

 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานอ่ืน 



บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนผ้ึง  อ ำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ  ผด. 1

ยุทธศาสตร์
จ านวน

โครงการท่ี
ด าเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการท้ังหมด

จ านวนงบประมาณ
ร้อยละของ
งบประมาณ
ท้ังหมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1) ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการคมนาคม
     1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 25 30.49 7,366,500             17.42 กองช่ำง

รวม 25 30.49 7,366,500             17.42
2) ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า
     2.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 1 1.22 300,000                0.71 กองช่ำง

รวม 1 1.22 300,000                0.71
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาฯ
     3.1 แผนงำนกำรศึกษำ 9 10.98 4,081,710             9.65 กองกำรศึกษำฯ
     3.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข็มแข็งของชุมชน 1 1.22 15,000                  0.04 ส ำนักปลัด
     3.3 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร 8 9.76 170,000                0.40 กองกำรศึกษำฯ
     3.4 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 1 1.22 72,000                  0.17 กองกำรศึกษำฯ

รวม 19 23.17 4,338,710             10.26
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม
     4.1 แผนงำนกำรเกษตร 2 2.44 60,000                  0.14
     4.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 1 1.22 20,000                  0.05

รวม 3 3.66 80,000                  0.19
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
     5.1 แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 4 4.88 530,000                1.25 ส ำนักปลัด
     5.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข็มแข็งของชุมชน 6 7.32 240,000                0.57 ส ำนักปลัด

3



บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนผ้ึง  อ ำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบ  ผด. 1

ยุทธศาสตร์
จ านวน

โครงการท่ี
ด าเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการท้ังหมด

จ านวนงบประมาณ
ร้อยละของ
งบประมาณ
ท้ังหมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

     5.3 แผนงำนกำรเกษตร 3 3.66 140,000                0.33 ส ำนักปลัด
รวม 13 15.85 910,000                2.15

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
     6.1 แผนงำนสำธำรณสุข 6 7.32 440,000                1.04 กองสำธำรณสุขฯ

รวม 6 7.32 440,000                1.04
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร
     7.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 3 3.66 290,000                0.69 ส ำนักปลัด
     7.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 3 3.66 100,000                0.24 ส ำนักปลัด
     7.3 งบกลำง 4 4.88 28,342,000           67.01 ส ำนักปลัด

รวม 10 12.20 28,732,000           67.93
8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     8.1 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 4 4.88 100,000                0.24 ส ำนักปลัด
     8.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 1 1.22 30,000                  0.07 ส ำนักปลัด

รวม 5 6.10 130,000                0.31
รวมท้ังส้ิน 82 100.00 42,297,210           100.00

ครุภัณฑ์
รวมท้ังส้ิน 5 62,900                 

4



5

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1 ด้านการคมนาคม
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. บ้านดงสว่าง หมู่ 7 
(แผน ฉ.4 หน้า 6 ข้อ 8)

ช่วงท่ี 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
80.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร พิกัด N17.41014 
E104.58692 ช่วงท่ี 2 กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร 
 หรือมีปริมาณพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
488.00 ตารางเมตร พิกัด 
N17.41026 E104.58687

      300,900  หมู่ 6 กองช่าง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
แบบ ผด.02

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดกิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

5



6

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

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดกิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านดอนม่วง หมู่ 9
 (แผน ฉ.4 หน้า 5 ข้อ 6)

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 122.00 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.00 - 0.50 
เมตร หรือมีปริมาณพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 488.00 ตารางเมตร พิกัด 
N17.37292 E104.63356

      299,600  หมู่ 9 กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านเทพพนม หมู่ 
14 (แผน ฉ.4 หน้า 7 
ข้อ 11)

สายท่ี 1 ช่วงท่ี 1 กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 70.00 เมตร หนาเฉล่ีย
 0.15 เมตร พิกัด N17.34645 
E104.62161 ช่วงท่ี 2 กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 67.00 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00 - 0.50
 เมตร  หรือมีปริมาณพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 485.00 ตารางเมตร  พิกัด 
N17.34335 E104.6845

      298,400 หมู่ 14 กองช่าง

6



7

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

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดกิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

4 โครงการก่อสร้าง ถนน 
คสล. บ้านน้อยนาค า หมู่
 19 (แผน ฉ.4 หน้า 9 
ข้อ 15)

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 145.00 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.00 -0.50 
เมตร หรือมีปริมาณพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 580.00 ตารางเมตร พิกัด 
N17.39323 E104.55321

      355,400 หมู่ 19 กองช่าง

5 โครงการก่อสร้าง ถนน 
คสล. บ้านนาโพธ์ิ หมู่ 12
 (แผน ฉ.4 หน้า 22 ข้อ
 11)

สายท่ี 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พิกัด N17.34356 
E104.59266 สายท่ี 2 กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พิกัด 
N17.34947 E104.58897

      299,600 หมู่ 12 กองช่าง

6 โครงการก่อสร้าง ถนน 
คสล. บ้านนาโพธ์ิ หมู่ 5 
(แผน ฉ.4 หน้า 23 ข้อ 
11)

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 122.00
เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัด 
N17.34154 E104.60201

      299,600 หมู่ 5 กองช่าง

7



8

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

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดกิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

7 โครงการก่อสร้าง ถนน 
คสล. บ้านนามน หมู่ 6 
(แผน ฉ.4 หน้า 4 ข้อ 4)

ช่วงท่ี 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
6.50 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
 พิกัด N17.35044 
E104.60977  ช่วงท่ี 2 กว้าง 
3.50 เมตร ยาว 45.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร 
 หรือมีปริมาณพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
183.50 ตารางเมตร พิกัด 
N17.34960 E104.61002 
สายท่ี 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
77.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00 -
 0.55 เมตร หรือมีปริมาณพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 308..00 ตารางเมตร
 พิกัด N17.35335 
E104.60890

         30,200 หมู่ 6 กองช่าง

8



9

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

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดกิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

8 โครงการก่อสร้าง ถนน 
คสล. บ้านผ้ึง หมู่ 13 
(แผน ฉ.4 หน้า 7 ข้อ 
10)

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.00 - 0.50 
เมตร  หรือมีปริมาณพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 720.00 ตารางเมตร พิกัด 
N17.32153 E104.63872

      440,100 หมู่ 13 กองช่าง

9 โครงการก่อสร้าง ถนน 
คสล. บ้านผ้ึง หมู่ 15 
(แผน ฉ.4 หน้า 8 ข้อ 
12)

สายท่ี 1 ช่วงท่ี 1 กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 21.50 เมตร หนาเฉล่ีย
 0.15 เมตร พิกัด N17.31658 
E104.63271 ช่วงท่ี 2 กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 128.00 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00 - 0.50
 เมตร  หรือมีปริมาณพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 470.00 ตารางเมตร พร้อม
วางท่อ คสล. ขนาด 0.30 x 1.00
 เมตร จ านวน 2 จุด พิกัด 
N17.31651 E104.63278

      300,100 หมู่ 15 กองช่าง

9



10

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

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดกิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

10 โครงการก่อสร้าง ถนน 
คสล. บ้านวังกระแส หมู่ 
3 (แผน ฉ.4 หน้า 3 ข้อ
 1)

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 35.00 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.00 - 0.50 
เมตร  หรือมีปริมาณพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 175.00 ตารางเมตร พิกัด 
N17.28522 E104.61583

      107,800 หมู่ 3 กองช่าง

11 โครงการก่อสร้าง ถนน 
คสล. บ้านสุขเจริญ หมู่ 
10 (แผน ฉ.4 หน้า 10 
ข้อ 17)

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 122.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  ลาทาง
ลูกรังข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 488.00 
ตารางเมตร พิกัด N17.36602 
E104.59675

      299,600 หมู่ 10 กองช่าง

12 โครงการก่อสร้าง ถนน 
คสล. บ้านหนองเด่ิน
พัฒนา หมู่ 23 (แผน ฉ.4
 หน้า 11 ข้อ 20)

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 122.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 488.00 ตาราง
เมตร พิกัด N17.41630 
E104.60481

      299,600 หมู่ 23 กองช่าง

10



11

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

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดกิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

13 โครงการก่อสร้าง ถนน 
คสล. บ้านหนองปลาดุก 
หมู่ 11 (แผน ฉ.4 หน้า 
6 ข้อ 9)

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 88.00 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.00 - 0.50 
เมตร หรือมีปริมาณพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 352.00 ตารางเมตร พิกัด 
N17.41583 E104.56796

      213,700 หมู่ 11 กองช่าง

14 โครงการก่อสร้าง ถนน 
คสล. บ้านหนองปลาดุก 
หมู่ 22 (แผน ฉ.4 หน้า 
10 ข้อ 18)

สายท่ี 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
61.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร rพิกัด N17.42737 
E104.56827  สายท่ี 2  กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 61.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ 0.00-0.50 เมตร  
หรือมีปริมาณพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
488.00 ตารางเมตร พิกัด 
N17.41641 E104.56767

      299,600 หมู่ 22 กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างถนน 
ลูกรัง บ้านเทพพนม หมู่ 
8 (แผน ฉ.4 หน้า 12 
ข้อ 24)

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 350.00
เมตร สูง 0.40 เมตร พิกัด 
N17.37409 E104.62238

      100,200 หมู่ 8 กองช่าง

11



12

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

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดกิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

16 โครงการก่อสร้างถนน 
ลูกรัง บ้านวังกระแส หมู่
 3 (แผน ฉ.4 หน้า 3 ข้อ
 2)

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 650.00 
เมตร สูงเฉล่ีย 0.40 เมตร พร้อม
วางท่อ คสล.    Ø 0.40X1.00 
เมตร จ านวน 2 จุด พิกัด 
N17.27515 E104.59941

      200,300 หมู่ 3 กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านหนองปลาดุก 
หมู่ 20 (แผน ฉ.4 หน้า 
9 ข้อ 16)

หนา 0.10 เมตร  หรือมีปริมาณ
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 668.00 ตาราง
เมตร พิกัด N17.41452 
E104.58000

      300,000 หมู่ 20 กองช่าง

18 โครงการก่อสร้างสะพาน 
คสล.บ้านผ้ึง หมู่ 2 (แผน
 ฉ.4 หน้า 12 ข้อ 27)

 พิกัด N17.32073 
E104.61933

    1,124,700 หมู่ 2 กองช่าง

19 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. บ้านเทพพนม หมู่ 
8 (แผน ฉ.4 หน้า 5 ข้อ
 5)

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 125.00 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือ
มีปริมาณพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
500.00 ตารางเมตร พิกัด 
N17.34899 E104.62030

      207,200 หมู่ 8 กองช่าง

12



13

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

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดกิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

20 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. บ้านนาโพธ์ิ หมู่ 17
 (แผน ฉ.4 หน้า 8 ข้อ 
13)

สายท่ี 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
82.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร พิกัด N17.33812 
E104.59667 สายท่ี2 กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร 
หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณ
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 546.00 ตาราง
เมตร พิกัด N17.33821 
E104.59494

      300,100 หมู่ 17 กองช่าง

21 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. บ้านผ้ึง หมู่ 1 (แผน
 ฉ.4 หน้า 12 ข้อ 25)

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 144.00
เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร
 พิกัด N17.32053 
E104.63267

      300,000 หมู่ 1 กองช่าง

13



14

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

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดกิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

22 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. บ้านวังกระแส หมู่ 
4  (แผน ฉ.4 หน้า 3 ข้อ
 3)

สายท่ี 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
100.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 
พิกัด N17.29231 
E104.62130 สายท่ี 2 กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร 
หนา 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
รวมกันไม่น้อยกว่า 720.00 
ตารางเมตร พิกัด N17.29323 
E104.62155

      301,000 หมู่ 4 กองช่าง

23 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. บ้านหนองปลาดุก 
หมู่ 11  (แผน ฉ.4 หน้า
 5 ข้อ 7)

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 52.00 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือ
มีปริมาณพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
208.00 ตารางเมตร พิกัด 
N17.42324 E104.56056

         86,800 หมู่ 11 กองช่าง

24 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. บ้านหนองปลาดุก 
หมู่ 18  (แผน ฉ.4 หน้า
 9 ข้อ 14)

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือ
มีปริมาณพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
720.00 ตารางเมตร พิกัด 
N17.42165 E104.55999

      301,000 หมู่ 18 กองช่าง

14



15

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

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดกิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

25 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. บ้านหนองปลาดุก 
หมู่ 21  (แผน ฉ.4 หน้า
 12 ข้อ 26)

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00
เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร
 พิกัด N17.42337 
E104.56297

      301,000 หมู่ 21 กองช่าง

7,366,500   รวมงบประมาณ

15



16

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 2 ด้านการพัฒนาแหล่งน ้า
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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 โครงการปรับปรุงท่อจ่าย

น ้าประปาหมู่บ้าน บ้านวัง
กระแส หมู่ 16 (แผนฯ ฉ.4 
หน้า 12 ข้อ 1)

ขนาดท่อ PVC ขนาด 2 นิ ว 
พิกัด N17.28916 
E104.61925

        300,000 หมู่ 16

300,000        รวมงบประมาณ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านผึ ง อ้าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
แบบ ผด.02

ล้าดับท่ี โครงการ รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ (บาท)
สถานท่ี

ด้าเนินการ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

16



17

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
3.1 แผนงาน การศึกษา

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 งานวันเด็กแห่งชาติ (แผนฯ หน้า

 129 ข้อ 1)
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

         50,000 ศพด. ใน
สังกัด 
อบต.บ้าน
ผ้ึง

กองการศึกษา

2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพใน
การปกิบัติงานด้านการศึกษา
ของพนักงานครู ผู้ดูแลเด็ก 
บุคลากรทางการศึกาและผู้ท่ีมี
ส่วนเก่ียวข้องในการพัฒนา
การศึกษา ของ อบต.บ้านผ้ึง 
(แผน ฉ3 หน้า 17 ข้อ 2)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านการศึกษา
ของผู้ดูแลเด็กในสังกัด 
อบต. บ้านผ้ึง

         50,000 ศพด. ใน
สังกัด 
อบต.บ้าน
ผ้ึง

กองการศึกษา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
แบบ ผด.02

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ 
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

17



18

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

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ 
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

3 โครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(แผนฯ หน้า 129 ข้อ 4)

เพ่ือเป็ฯค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ ศพด. สังกัด 
อบต.บ้านผ้ึง

         50,000 ศพด. ใน
สังกัด 
อบต.บ้าน
ผ้ึง

กองการศึกษา

4 โครงการทัศนศึกษานอกสถานท่ี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แผนฯ หน้า
 129 ข้อ 5)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่านใน
โครงการทัศนศึกษานอก
สถานท่ีของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

         50,000 ศพด. ใน
สังกัด 
อบต.บ้าน
ผ้ึง

กองการศึกษา

5 โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและ
อพยพหนีไฟในสถานศึกษาสังกัด
 อบต.บ้านผ้ึง (แผนฯ ฉ.4 หน้า
 13 ข้อ 1)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการฝึกซ้อม
ดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
ในสถานศึกษาสังกัด 
อบต.บ้านผ้ึง

         40,000 ศพด. ใน
สังกัด 
อบต.บ้าน
ผ้ึง

กองการศึกษา

6 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาส าหรับโรงเรียน
อนุบาลในสังกัด อบต.บ้านผ้ึง 
(แผนฯ เพ่ิมเติม ฉ.4  หน้า 13 
ข้อ 2)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ

       421,800 ศพด. กองการศึกษา

18



19

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

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ 
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

7 ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด อบต.บ้านผ้ึง 
(แผน ฉ.4 หน้า 15 ข้อ 4)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม
(นม) จ านวน 325 คนๆ 
ละ 7.90 บาท 260 วัน

       667,550 ศพด. ใน
สังกัด 
อบต.บ้าน
ผ้ึง 4 แห่ง

กองการศึกษา

8 ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียน
อนุบาล อบต.บ้านผ้ึง (แผน ฉ.4
 หน้า 15 ข้อ 3)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม
(นม) จ านวน 60 คนๆ ละ
 7.90 บาท 260 วัน

       123,240 โรงเรียน
อนุบาล 
อบต.บ้าน
ผ้ึง

กองการศึกษา

9 ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนใน
พ้ืนท่ี อบต.บ้านผ้ึง (แผน ฉ.4 
หน้า 15 ข้อ 5)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม
(นม) จ านวน 1,280 คนๆ
 ละ 7.90 บาท 260 วัน

    2,629,120 โรงเรียน
ในพ้ืนท่ี 
อบต.บ้าน
ผ้ึง 7 แห่ง

กองการศึกษา

4,081,710    รวมงบประมาณ

19



ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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 โครงการ "ท่ีอ่านหนังสือท้องถ่ิน

รักการอ่าน"  (แผนฯ เพ่ิมเติม ฉ.
 3 หน้า 18 ข้อ 1)

เพ่ือจัดโครงการ "ท่ีอ่าน
หนังสือท้องถ่ินรักการอ่าน" 
จ านวน  1  โครงการ

       15,000 ต าบลบ้านผ้ึง กอง
การศึกษา

15,000      

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รวมงบประมาณ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
แบบ ผด.02

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ 
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

20



21

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
3.3 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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 โครงการสืบสานและอนุรักษ์

ประเพณีบุญบ้ังไฟ(แผนฯ หน้า 
145 ข้อ 3)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ

          20,000 ต.บ้านผ้ึง กองการศึกษา

2 โครงการสืบสานและอนุรักษ์บุญ
ผะเหวด (แผนฯ เพ่ิมเติม ฉ.3 
หน้า 18 ข้อ 1)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในงาน 
ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ประเพณี
ท้องถ่ินฮีตสิบสองครองสิบส่ี

          20,000 ต.บ้านผ้ึง กองการศึกษา

3 โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีแห่ดาว  (แผนฯ หน้า 
146 ข้อ 5)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งานประเพณีแห่ดาว

          20,000  บ้านนามน,
บ้านดงสว่าง

กองการศึกษา

4 โครงการส่งเสริมวันส าคัญทาง
ศาสนามาฆบูชา (แผนฯ ฉ. 3 
หน้า 18 ข้อ 3)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ

            5,000  ต าบลบ้านผ้ึง กองการศึกษา

5 โครงการส่งเสริมวันส าคัญทาง
ศาสนาวิสาขบูชา (แผนฯ 
เพ่ิมเติม ฉ.3 หน้า 18 ข้อ 4)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ

            5,000  ต าบลบ้านผ้ึง กองการศึกษา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
แบบ ผด.02

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ (บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ
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22

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

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ (บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

6 โครงการสืบสานและอนุรักษ์
ประเพณีเข้าพรรษา (ฮีตสิบสอง
ครองสิบส่ี (แผนฯ เพ่ิมเติม ฉ.3 
หน้า 18 ข้อ 2)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในงาน 
ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ประเพณี
ท้องถ่ินฮีตสิบสองครองสิบส่ี

          40,000 ต.บ้านผ้ึง กองการศึกษา

7 โครงการงานประเพณีลอยกระทง
 (แผนฯ หน้า 145 ข้อ 2)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งานประเพณีลอยกระทง

          30,000 อ่างเก็บน้ าห้วย
ส้มโฮง

กองการศึกษา

8 โครงการสืบสานและอนุรักษ์
ประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทย 
(แผนฯ  หน้า 145 ข้อ 1)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในงาน 
ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ประเพณี
ท้องถ่ินฮีตสิบสองครองสิบส่ี

          30,000 ต.บ้านผ้ึง กองการศึกษา

170,000        รวมงบประมาณ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
3.4 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

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 โครงการก่อสร้างร้ัวลวด

หนาม ศพด.อบต.บ้านผ้ึง 
(แผนฯ ฉ.4 หน้า 16 ข้อ 1)

ก่อสร้างร้ัวลวดหนามศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านผ้ึง
 พิกัด N17.21869 
E104.31273

     72,100 ศพด. 
อบต.บ้านผ้ึง

กอง
การศึกษาฯ/
กองช่าง

72,100     

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รวมงบประมาณ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
แบบ ผด.02

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดกิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 4 การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม
4.1 แผนงานเกษร

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 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 

(แผนฯ เพ่ิมเติม ฉ.3 28 ข้อ 1)
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

 จ านวน 1 โครงการ

     30,000 อบต.บ้านผ้ึง ส านักงานปลัด

2 โครงการขับเคล่ือนการเข้าร่วม
สนองพระราชด าริ อพ.สธ.งาน
ฐานทรัพยากรท้องถ่ิน (แผนฯ 
เพ่ิมเติม ฉ.3 หน้า 28 ข้อ 2)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการขับเคล่ือนการเข้าร่วม
สนองพระราชด าริ อพ.สธ.งาน
ฐานทรัพยากรท้องถ่ิน จ านวน 1 
โครงการ

     30,000 อบต.บ้านผ้ึง ส านักงานปลัด

60,000    

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รวมงบประมาณ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
แบบ ผด.02

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดกิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 4 การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม
4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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 โครงการต าบลบ้านผ้ึงร่วมใจก าจัด

วัชพืชและผักตบชวาในแหล่งน้ า 
(แผนฯ หน้า 152 ข้อ 3)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินดครงการ จ านวน 1

 โครงการ

     20,000 ต.บ้านผ้ึง ส านักปลัด

20,000    

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รวมงบประมาณ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
แบบ ผด.02

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดกิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 5 การพัฒนาด้านสังคม
5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

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
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
ด้อยโอกาส (แผนฯ เพ่ิมเติม ฉ.3 
 หน้า 24 ข้อ 1)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ

         20,000 อบต.บ้านผ้ึง ส านักงานปลัด

2

โครงการอบรมให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต (แผนฯ เพ่ิมเติม ฉ.4
 หน้า 19 ข้อ 1)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ

         80,000 อบต.บ้านผ้ึง ส านักงานปลัด

3
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแม่
วัยรุ่นและครอบครัว (แผนฯ ฉ.3 
หน้า 24 ข้อ 2)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ

         30,000 อบต.บ้านผ้ึง ส านักงานปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
แบบ ผด.02

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดกิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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27

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

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดกิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

4

โครงการทุนการศึกษาและการให้
ความช่วยเหลือนักเรียนซ่ึงเป็นผู้
ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส (แผนฯ 
เพ่ิมเติม ฉ.3  หน้า 25 ข้อ 3)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ

      400,000 อบต.บ้านผ้ึง ส านักงานปลัด

530,000      รวมงบประมาณ
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28

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 5 การพัฒนาด้านสังคม
5.2 แผนงาน สร้างความเข็มแข็งของชุมชน

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 อบรมอาชีพให้แก่ประชาชน (แผนฯ 

หน้า 154 ข้อ 1)
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม
อาชีพให้แก่ประชาชน

         50,000 อบต.บ้านผ้ึง ส านักงาน
ปลัด อบต.

2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก
 เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส (แผนฯ เพ่ิมเติม ฉ.3  หน้า
 21 ข้อ 1)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ

         80,000 อบต.บ้านผ้ึง ส านักงาน
ปลัด อบต.

3 โครงการส่งเสริมอาชีพภูมิปัญญา
ท้องถ่ินผู้สูงอายุ (แผนฯ หน้า 154 ข้อ
 3)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ส่งเสริมอาชีพภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ผู้สูงอายุ จ านวน 1 โครงการ

         40,000 อบต.บ้านผ้ึง ส านักงาน
ปลัด อบต.

4 โครงการส่งเสริมสภเด็กและเยาวชน
อาสาท าดีเพ่ือพัฒนาต าบลบ้านผ้ึง 
(แผนฯ 155 ข้อ 5)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
เยาวชนจิตอาสาพัฒนาต าบลบ้าน
ผ้ึง จ านวน 1 โครงการ

         20,000 อบต.บ้านผ้ึง ส านักงาน
ปลัด อบต.

5 โครงการนักประชาธิปไตยรุ่นเยาว์ (แผน
ฯ หน้า 155 ข้อ 6)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการนัก
ประชาธิปไตยรุ่นเยาว์  จ านวน 1 
โครงการ

         20,000 อบต.บ้านผ้ึง ส านักงาน
ปลัด อบต.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
แบบ ผด.02

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ 
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

28



29

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

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ 
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

6 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด (ทูบีนัมเบอร์วัน) (แผนฯ หน้า 154
 ข้อ 2)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ

         30,000 อบต.บ้านผ้ึง ส านักงาน
ปลัด อบต.

240,000      รวมงบประมาณ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 5 การพัฒนาด้านสังคม
5.3 แผนงานการเกษตร

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

จัดการน้ าตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง(ธนาคารน้ าใต้ดิน) 
(แผนฯ หน้า 160 ข้อ 4)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
 อปท. ต้นแบบบริหารจัดการน้ าตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(ธนาคารน้ าใต้ดิน) จ านวน 1 ดครงการ

       20,000 อบต.บ้านผ้ึง ส านักงาน
ปลัด อบต.

2 โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการเกษตร(แผน ฉ.4 
หน้า 17 ข้อ 1)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ      100,000 อบต.บ้านผ้ึง ส านักงาน
ปลัด อบต.

3 โครงการอบรมอาชีพทางเลือกด้าน
การเกษตร (แผนฯ หน้า 159 ข้อ 3)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
อบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร จ านวน 

1 โครงการ

       20,000 อบต.บ้านผ้ึง ส านักงาน
ปลัด อบต.

     140,000

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รวมงบประมาณ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
แบบ ผด.02

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดกิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ
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31

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 7 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
7.1 แผนงานสาธารณสุข

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 โครงการอบรมการก าจัดขยะ

มูลฝอย (แผนฯ หน้า 164 ข้อ
 7)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
อบรมการก าจัดขยะมูลฝอย 
จ านวน 1 โครงการ

       20,000 อบต.บ้านผ้ึง กอง
สาธารณสุขฯ

2 โครงการต าบลสะอาด 
ปลอดภัย ไร้ขยะ (แผนฯ 
เพ่ิมเติม ฉ.3 หน้า 27 ข้อ 1)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ

       30,000 อบต.บ้านผ้ึง กอง
สาธารณสุขฯ

3 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน 
(แผนฯ หน้า 165 ข้อ 9)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค
ขาดสารไอโอดีน จ านวน 1 
โครงการ

       20,000 อบต.บ้านผ้ึง กอง
สาธารณสุขฯ

4 โครงการป้องกันและ
แก้ขปัญหาโรคติดต่อและโรค
ระบาด (แผน ฉ.3 หน้า 27 
ข้อ 2)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ป้องกันและแก้ขปัญหา
โรคติดต่อและโรคระบาด

     200,000 อบต.บ้านผ้ึง กอง
สาธารณสุขฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
แบบ ผด.02

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ 
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ 
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

5 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
(แผนฯ หน้า 163 ข้อ 1)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 1
 โครงการ

     150,000 อบต.บ้านผ้ึง กอง
สาธารณสุขฯ

6 โครงการอบรมและตรวจสาร
เสพติด อบต.บ้านผ้ึง (แผนฯ 
ฉ.4 หน้า 20 ข้อ 1)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบและตรวจสารเสพติด
ให้แก่พนักงาน อบต.บ้านผ้ึง

       20,000 อบต.บ้านผ้ึง กอง
สาธารณสุขฯ

440,000    รวมงบประมาณ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 8 การพัฒนาการเมืองการบริหาร
8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน (แผนฯ หน้า 167 
ข้อ 1)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
จ านวน 90 คน

    200,000 อบต.บ้านผ้ึง ส านักงาน
ปลัด

2 โครงการด าเนินการตาม
นโยบายและตามหนังสือส่ังการ
ของรัฐบาล (แผนฯ หน้า 168 
ข้อ 3)

เพ่ือด าเนินการตามนโยบายและ
หนังสือส่ังการต่างๆ ของรัฐบาล

      40,000 อบต.บ้านผ้ึง ส านักงาน
ปลัด

3 โครงการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์และการจัดงาน
รัฐพิธีต่างๆ (แผนฯ หน้า 168 
ข้อ 4)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์และการจัดงาน
รัฐพิธีต่างๆ

      50,000 อบต.บ้านผ้ึง ส านักงาน
ปลัด

290,000    รวมงบประมาณ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
แบบ ผด.02

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดกิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 8 ด้านการคมนาคม
8.2 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

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 โครงการประชุมประชาคม

เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน
 (แผนฯ หน้า 170 ข้อ 1)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ประชุมประชาคมเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน จ านวน 1 
โครงการ

       50,000 อบต.บ้านผ้ึง ส านักงานปลัด

2 โครงการสร้างจิตส านึกใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ทุจริตคอรัปช่ัน (แผนฯ หน้า
 171 ข้อ 4)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
สร้างจิตส านึกในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปช่ัน
 จ านวน  1 โครงการ

       30,000 อบต.บ้านผ้ึง ส านักงานปลัด

3 โครงการสร้างจิตส านึกในก
การเป็นพลเมืองจิตอาสา 
(แผน หน้า 170 ข้อ 3)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ

       20,000 อบต.บ้านผ้ึง ส านักงานปลัด

100,000    รวมงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
แบบ ผด.02

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ 
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 8 การพัฒนาการเมืองการบริหาร
8.3 แผนงานงบกลาง

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 เงินส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉิน

จ าเป็น (แผนฯ หน้า175 
ข้อ 1)

เพ่ือใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน
และจ าเป็นเร่งด่วนในการ
แก้ไขปัญหาและบรรเทา
ความเดือดร้อน ของ
ประชาชน

       2,000,000 ต.บ้านผ้ึง ส านักงานปลัด

2 สงเคราะห์เบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุแบบข้ันบันได 
(แผนฯ 175 ข้อ 2)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
สร้างหลักประกันด้านรายได้
ให้แก่ผู้สูงอายุ โดยจ่ายเป็น
เบ้ียยังชีพรายเดือนแบบ
ข้ันบันไดส าหรับผู้สูงอายุ

     20,000,000 ต.บ้านผ้ึง ส านักงานปลัด

3 สงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้
พิการคนละ 800  บาท/
เดือน  (แผนฯ หน้า 175 
ข้อ 3)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ ในอัตราคนละ 
800 บาท /เดือน

       6,240,000 ต.บ้านผ้ึง ส านักงานปลัด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
แบบ ผด.02

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ (บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 8 การพัฒนาการเมืองการบริหาร
8.3 แผนงานงบกลาง

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

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ (บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

4 สงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ติด
เช้ือเอดส์คนละ 500 บาท
ต่อเดือน (แผนฯ หน้า 
176 ข้อ 4)

เพ่ือเป็นเงินสงเคราะห์เบ้ีย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ท่ีแพทย์
รับรองและตรวจวินิจฉัยแล้ว
 คนละ 500 บาท/เดือน

          102,000 ต.บ้านผ้ึง ส านักงานปลัด

28,342,000    รวมงบประมาณ

36



37

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 9 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
9.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

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 โครงการฝึกอบรมการป้องกัน

และระงับอัคคีภัย (แผนฯ หน้า 
178 ข้อ 1)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย 
จ านวน 1 โครงการ

      30,000 อบต.บ้านผ้ึง ส านักงาน
ปลัด

2 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติต าบลบ้านผ้ึง 
(แผนฯ เพ่ิมเติม ฉ. 4 หน้า 21 
ข้อ 1)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ต าบลบ้านผ้ึง

      30,000 อบต.บ้านผ้ึง ส านักงาน
ปลัด

3 โครงการรณรงค์การป้องกัน
และลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปี
ใหม่ (แผนฯ หน้า 178 ข้อ 3)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการรณรงค์การป้องกัน
และลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลปีใหม่ จ านวน 1 
โครงการ

      20,000 อบต.บ้านผ้ึง ส านักงาน
ปลัด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
แบบ ผด.02

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ 
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

37



38

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

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ 
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

4 โครงการรณรงค์การป้องกัน
และลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล
สงกรานต์ (แผนฯ หน้า 178 
ข้อ 4)

เพ่ือเป็ฯค่าใช้จ่ายใน
โครงการรณรงค์การป้องกัน
และลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลสงกรานต์ จ านวน 1
 โครงการ

      20,000 อบต.บ้านผ้ึง ส านักงาน
ปลัด

100,000    รวมงบประมาณ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 9 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
9.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านวินัย

จราจรโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (แผน หน้า 177 ข้อ 1)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ จ านวน 1 
โครงการ

      30,000 ต.บ้านผ้ึง ส านักปลัด

30,000      

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รวมงบประมาณ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
แบบ ผด.02

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ 
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ
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40

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 จัดซ้ือตู้อเนกประสงค์ (แผน

 ฉ.4 หน้า 22 ข้อ 1)
เพ่ือจัดซ้ือตู้อเนกประสงค์ 
จ านวน 6 หลัง ราคาไม่เกิน
หลังละ 1,000 บาท เป็นตู้
ไม้ 2 ช้ัน 6 ช่อง

              6,000 ศพด. 4 
แห่ง

กองการศึกษา

2 จัดโต๊ะส าหรับท ากิจกรรม
ส าหรับเด็กโรงเรียนอนุบาล 
(แผน ฉ.4 หน้า 22 ข้อ 3)

เพ่ือจัดซ้ือโต๊ะส าหรับท า
กิจกรรมส าหรับเด็กโรงเรียน
อนุบาล จ านวน 10 ตัว ๆ 
ละ ไม่เกิน 1,200 บาท

            12,000 โรงเรียน
อนุบาล

กองการศึกษา

3 จัดซ้ือโทรทัศน์ LED ขนาด 
55 น้ิว (แผนฯ ฉ.4 หน้า 
22 ข้อ 2)

เพ่ือจัดซ้ือโทรทัศน์ lED 
ขนาด 55 น้ิว จ านวน 1 
เคร่ือง

            19,900 โรงเรียน
อนุบาล

กองการศึกษา

4 จัดซ้ือเคร่ืองช่ังน้ าหนัก วัด
ส่วนสูง (แผนฯ ฉ.4 หน้า 
22 ข้อ 4)

เพ่ือจัดซ้ือแคร่ืองช่ังน้ าหนัก 
วัดส่วนสูง ส าหรับเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

            20,000 ศพด. 4 
แห่ง

กองการศึกษา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
แบบ ผด.02

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ (บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

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

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ (บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

5 จัดซ้ือเตียงและท่ีนอน
ส าหรับห้องพยาบาล(แผนฯ 
ฉ.4 หน้า 22 ข้อ 5)

เพ่ือจัดซ้ือท่ีนอนและเตียง
นอนส าหรับใช้ในห้อง
พยาบาล โรงเรียนอนุบาล

              5,000 โรงเรียน
อนุบาล

กองการศึกษา

62,900           รวมงบประมาณ
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แบบ ผด 1

ยุทธศาสตร์
จ านวนโครงการ

ท่ีด าเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการท้ังหมด

จ านวนงบประมาณ
ร้อยละของ

งบประมาณท้ังหมด
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
     1.1 แผนงานการศึกษา 10 62.5 5,617,000.00     89.20
     1.2แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 2 12.50 110,000.00       1.75

รวม 12 75.00 5,727,000.00     90.95
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
     2.1 แผนงานสาธารณสุข 1 6.25 460,000.00       7.31

รวม 1 6.25 460,000.00       7.31
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร
     3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 6.25 30,000.00         0.48
     3.2 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 1 6.25 30,000.00         0.48

รวม 2 12.50 60,000.00         0.95
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 6.25 50,000.00         0.79

รวม 1 6.25 50,000.00         0.79
รวมท้ังส้ิน 16 100.00 6,297,000.00    100.00

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน อุดหนุนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
3.1 แผนงานการศึกษา

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 อุดหนุนโรงเรียนชุมชนนามน

วิทยาคารในโครงการทักษะ
อาชีพช่างปูกระเบ้ือง (แผนฯ
 หน้า 136 ข้อ 26)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินกิจกรรม

            30,000 ร.ร.ชุมชน
นามนวิทยา
คาร

กอง
การศึกษา

2 อุดหนุนโรงเรียนบ้านดงสว่าง
เจริญวิทย์ในโครงการ
ฝึกอบรมทักษะช่างทาสี(แผน
ฯ หน้า 133 ข้อ 17)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินกิจกรรม

            30,000 ร.ร.ดงสว่าง
เจริญวิทย์

กอง
การศึกษา

3 อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนม่วง
ในโครงการแยกขยะและ
น ามารีไซเคิล (แผนฯ หน้า 
137 ข้อ 30)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินกิจกรรม

            20,000 ร.ร.บ้าน
ดอนม่วง

กอง
การศึกษา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
แบบ ผด.02

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

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

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

4 อุดหนุนโรงเรียนบ้านผ้ึงใน
โครงการทักษะอาชีพช่าง
เช่ือม (แผนฯ หน้า 140 ข้อ 
42)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินกิจกรรม

            36,000 ร.ร.บ้านผ้ึง กอง
การศึกษา

5 อุดหนุนโรงเรียนบ้านวัง
กระแสในโครงการเศรษบกิจ
พอเพียง(แผนฯ หน้า 143 
ข้อ 53)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินกิจกรรม

            25,000 ร.ร.บ้านวัง
กระแส

กอง
การศึกษา

6 อุดหนุนโรงเรียนบ้านสุขเจริญ
ในโครงเศรษฐกิจพอเพียง 
(แผนฯ หน้า 137  ข้อ 33 )

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินกิจกรรม

            20,000 ร.ร.บ้านสุข
เจริญ

กอง
การศึกษา

7 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนอง
ปลาดุกในโครงการฝึกอบรม
ทักษะวิชาชีพการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร  (แผน
ฯ หน้า 134 ข้อ 21)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินกิจกรรม

            30,000 ร.ร.บ้าน
หนองปลาดุก

กอง
การศึกษา
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

8 อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียน 7 แห่ง (แผน หน้า 
143 ข้อ 55)

เพ่ือเป็นเงินอุดหนุน
ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. ในพ้ืนท่ีต าบล
บ้านผ้ึง 7 แห่ง จ านวน 
1,280 คน ๆ ละ 21 บาท 
จ านวน 200 วัน

       5,376,000 โรงเรียน 
ในสังกัด 
สพฐ 
จ านวน 7 
แห่ง

กอง
การศึกษา

9 อุดหนุนโรงเรียนบ้านผ้ึง
วิทยาคมในโครงการอาชีพใน
ยุค 4.0 (แผนฯ หน้า 141  
ข้อ 48 )

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินกิจกรรม

            30,000 ร.ร.บ้านผ้ึง
วิทยาคม

กอง
การศึกษา

10 อุดหนุนโรงเรียนวังกระแส
วิทยาคมในโครงการปลูกพืช
ไร้ดิน(แผนฯ หน้า 143 ข้อ 
53)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินกิจกรรม

            20,000 ร.ร.บ้านวัง
กระแส
วิทยาคม

กอง
การศึกษา

5,617,000       รวมงบประมาณ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
3.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม

อ าเภอเมืองนครพนม ในการ
จัดท าเรือไฟ (แผนฯ หน้า 
148 ข้อ 11)

เพ่ือเป็นเงินอุดหนุนให้สภา
วัฒนธรรมอ าเภอเมือง
นครพนมในการจัดท าเรือไฟ 
ในงานประเพณีไหลเรือไฟ

       80,000 อ าเภอ
เมือง
นครพนม

สภา
วัฒนธรรม
อ าเภอเมือง
นครพนม

2 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อ าเภอเมืองนครพนม ในการ
จัดงานวันรวมชนเผ่าอ าเภอ
เมืองนครพนม (แผนฯ หน้า 
147 ข้อ 10)

เพ่ือเป็นเงินอุดหนุนให้สภา
วัฒนธรรมอ าเภอเมือง
นครพนมในการจัดงานวันรวม
ชนเผ่าอ าเภอเมืองนครพนม

       30,000 อ าเภอ
เมือง
นครพนม

สภา
วัฒนธรรม
อ าเภอเมือง
นครพนม

110,000     รวมงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
แบบ ผด.02

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ 
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

อุดหนุนงบประมาณ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 7 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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 อุดหนุนโครงการ

ด าเนินงานตามแนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านในการด าเนินงาน
โครงการสาธารณสุขตามแนว
พระราชด าริ หมู่บ้านละ 
20,000 บาท จ านวน 23 
หมู่บ้าน

    460,000 ต าบลบ้าน
ผ้ิง

กองสาธาฯ

    460,000

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รวมงบประมาณ

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ 
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
อุดหนุนงบประมาณ แบบ ผด.02
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 8 การพัฒนาการเมืองการบริหาร
8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ

ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท. 
ระดับอ าเภอ (แผนฯ หน้า
 169 ข้อ 5)

อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบล
นาทราย เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายของ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. 
ระดับอ าเภอ

      30,000 ท่ีว่าการ อ.
เมืองนครพนม

ทต.ต าบล
หนองญาติ

      30,000รวมงบประมาณ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
แบบ ผด.02

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ 
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

อุดหนุนงบประมาณ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 8 การพัฒนาการเมืองการบริหาร
8.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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 อุดหนุนชมรม TO BE 

NUMBER ONE บ้านนาโพธ์ิ 
(แผน ฉ.4 หน้า 18 ข้อ 2)

เพ่ืออุดหนุนชมรม TO BE 
NUMBER ONE บ้านนาโพธ์ิ 
ในการด าเนินกิจกรรมชมรม

      30,000 บ้านนาโพธ์ิ ชมรมฯ/
ส านักปลัด

      30,000

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
อุดหนุนงบประมาณ แบบ ผด.02

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รวมงบประมาณ

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ 
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 9 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
9.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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 อุดหนุนสถานีต ารวจภูธรเมือง

นครพนมในโครงการกวดขันวินัย
จราจรแบบบูรณาการร่วมโดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน(แผนฯ ฉ.4 หน้า 
21 ข้อ 2)

เพ่ืออุดหนุนสถานีต ารวจภูธร
เมืองนครพนมในโครงการ
กวดขันวินัยจราจรแบบบูรณา
การร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

      50,000 ต าบลบ้าน
ผ้ิง

สภ.เมือง
นครพนม

      50,000

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รวมงบประมาณ

ล าดับท่ี โครงการ รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ 
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
อุดหนุนงบประมาณ แบบ ผด.02
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อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ตํา บ ล บ้ า น ผึ� ง
อํา เ ภ อ เ มื อ ง น ค ร พ น ม  จั ง ห วั ด น ค ร พ น ม

โ ท ร ศั พ ท์  ๐ - ๔ ๒ ๕ ๓ - ๐ ๖ ๗ ๘
https://www.banphung.go.th
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