
ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วย
ที่ (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการจัดหาเคร่ืองนุ่งหม่ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 20,000 อบต. ส านักปลัดฯ

กันหนาวส าหรับผู้ประสพ การจัดหาเคร่ืองนุ่งหม่กันหนาว หนองไผ่ล้อม
ภยัหนาว ส าหรับผู้สูงอายุและผู้ประสบ

ปญัหาทางสังคม

2 โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่ง เพื่อเปน็ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่ง 330,750 อบต. ส านักปลัด
เด็กศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เด็กเล็กภายในเขตต าบล หนองไผ่ล้อม

ต าบลหนองไผ่ล้อม หนองไผ่ล้อม
3 อุดหนุนส านักงานเหล่ากาชาด เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนโครงการ 20,000 อบต. ส านักปลัด

จังหวดัขอนแก่น สนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาด หนองไผ่ล้อม
จังหวดัขอนแก่น ประจ าปงีบ
ประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 8   กำรพัฒนำกำรบริหำรภำครัฐภำยใตห้ลักธรรมำภิบำล
4.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นคุณภำพชวีิตและสังคม
 4.1 แผนงำนสังคมสงเครำะห์

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชโีครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
ส่วนที ่ 3

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองไผ่ล้อม

ยุทธศำสตร์จังหวัดที ่ 6  กำรพัฒนำกำรบริหำรภำครัฐ

ส่วนที ่ 3
บัญชโีครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2565

แบบ ผด.๐๒

แบบ ผด.๐๒



ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วย
ที่ (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 เบี้ยยังชีพผู้พกิาร เพื่อจ่ายเปน็เบี้ยความพกิาร 1,478,400 อบต. ส านักปลัดฯ

ใหแ้ก่ผู้พกิาร หนองไผ่ล้อม
ในเขตต าบลหนองไผ่ล้อม

2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเปน็เบี้ยยังชีพผู้สูง 5,976,000 อบต. ส านักปลัดฯ
อายุใหแ้ก่ผู้สูงอายุภายใน หนองไผ่ล้อม

ต าบลหนองไผ่ล้อม

3 เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ เพื่อจ่ายเปน็เบี้ยยังชีพ 54,000 อบต. ส านักปลัดฯ
ผู้ปว่ยเอดส์ หนองไผ่ล้อม

ในเขตต าบลหนองไผ่ล้อม

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองไผ่ล้อม
ยุทธศำสตร์จังหวัดที ่ 6  กำรพัฒนำกำรบริหำรภำครัฐ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 8   กำรพัฒนำกำรบริหำรภำครัฐภำยใตห้ลักธรรมำภิบำล
4.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นคุณภำพชวีิตและสังคม
 4.2  แผนงำนงบกลำง

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 1   กำรพัฒนำเมอืงและชมุชน

ส่วนที ่ 3
บัญชโีครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองไผ่ล้อม

ยุทธศำสตร์จังหวัดที ่ 2  กำรพัฒนำคุณภำพคนและสังคม

แบบ ผด.๐๒



ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วย
ที่ (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการจัดต้ังชมรมผู้สูงอายุ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 10,000 อบต. ส านักปลัดฯ

ต าบลหนองไผ่ล้อม งานตามโครงการ ประกอบด้วย หนองไผ่ล้อม
ค่าปา้ยโครงการ ค่าอาหาร 

อาหารว่าง ค่าวัสดุอปุกรณ์ เปน็ต้น

2 โครงการประชุมประชาคม เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 1,450 อบต. ส านักงานปลัด
เพื่อจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น โครงการ ประกอบด้วย ค่าปา้ย หนองไผ่ล้อม

(พ.ศ.2566-2570) โครงการ ค่าอาหารวา่ง น้ าด่ืม
และน้ าแข็ง เปน็ต้น

3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 11,000 อบต. ส านักงานปลัด
กิจกรรมบทบาทสตรีเพื่อการ งานตามโครงการ ประกอบด้วย หนองไผ่ล้อม
พฒันา (โครงการส่งเสริมสตรี ค่าปา้ยโครงการ ค่าอาหารวา่ง
กับวถิีชีวติเศรษฐกิจพอเพยีง) และเคร่ืองด่ืมค่าอาหารกลางวนั

ค่าสมนาคุณวทิยากร ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ เปน็ต้น

กำร โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วย

ส่วนที ่ 3
บัญชโีครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองไผ่ล้อม

ยุทธศำสตร์จังหวัดที ่ 2  กำรพัฒนำคุณภำพคนและสังคม
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 1   กำรพัฒนำเมอืงและชมุชน
4.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นคุณภำพชวีิตและสังคม
4.3 แผนงำนสร้ำงควำมเขม้แขง็ของชมุชน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

4.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นคุณภำพชวีิตและสังคม
4.3 แผนงำนสร้ำงควำมเขม้แขง็ของชมุชน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด.๐๒



ที่ (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 15,000 อบต. ส านักปลัดฯ

กิจกรรมบทบาทสตรีเพื่อการ งานตามโครงการ ประกอบด้วย หนองไผ่ล้อม
พฒันาเนื่องในวนัสตรีไทย ค่าปา้ยโครงการ ค่าอาหารวา่ง

 (อบรมพฒันาสตรีและเสริมสร้าง และเคร่ืองด่ืมค่าอาหารกลางวนั
ความเข้มแข็งของครอบครัว) ค่าสมนาคุณวทิยากร ค่าวสัดุ

อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเปน็
ในการด าเนินโครงการ

5 โครงการอบรมเพิ่มทกัษะ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 12,000 อบต. ส านักงานปลัด
การบริหารจัดการและส่งเสริม งานตามโครงการ ประกอบด้วย หนองไผ่ล้อม

การตลาดกลุ่มอาชีพ ค่าปา้ยโครงการ ค่าอาหาร
วา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร

กลางวนั ค่าสมนาคุณวทิยากร
ค่าวสัดุอุปกรณ์ เปน็ต้น

กำร โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วย
ที่ (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการอบรมส่งเสริมสถาบนั เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 11,000 อบต. ส านักปลัดฯ

ครอบครัว (กิจกรรมการเตรียม งานตามโครงการ ประกอบด้วย หนองไผ่ล้อม

ส่วนที ่ 3
บัญชโีครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองไผ่ล้อม

ยุทธศำสตร์จังหวัดที ่ 2  กำรพัฒนำคุณภำพคนและสังคม
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 1   กำรพัฒนำเมอืงและชมุชน
4.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นคุณภำพชวีิตและสังคม
4.3 แผนงำนสร้ำงควำมเขม้แขง็ของชมุชน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด.๐๒



ความพร้อมส าหรับพอ่แม่มือใหม่) ค่าปา้ยโครงการ ค่าอาหารวา่ง
และเคร่ืองด่ืมค่าอาหารกลางวนั
ค่าสมนาคุณวทิยากร ค่าวสัดุ

อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเปน็
ในการด าเนินโครงการ

7 อุดหนุนศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะ เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนศูนย์ 20,000 อบต. ส านักงานปลัด
ยาเสพติดจังหวดัขอนแก่นตาม อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะ หนองไผ่ล้อม

โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา ยาเสพติด จังหวดัขอนแก่น
ยาเสพติด จังหวดัขอนแก่น ประจ าป ี2565 ตามโครงการ

ประจ าป ี2565 ปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด
จังหวดัขอนแก่น ประจ าป ี2565

กำร โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วย
ที่ (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
8 อุดหนุนสถานีต ารวจภธูร เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนใหแ้ก่ 40,000 อบต. ส านักปลัดฯ

หนองสองหอ้ง สถานีต ารวจภธูรหนองสองหอ้ง หนองไผ่ล้อม
จ านวน 2 โครงการ รายละเอยดดังนี้

(1) โครงการอบรมอาสาสมัครและ
ผู้น าชุมชนรวมพลังปอ้งกนัยาเสพติด

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 1   กำรพัฒนำเมอืงและชมุชน
4.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นคุณภำพชวีิตและสังคม
4.3 แผนงำนสร้ำงควำมเขม้แขง็ของชมุชน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ส่วนที ่ 3
บัญชโีครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองไผ่ล้อม

ยุทธศำสตร์จังหวัดที ่ 2  กำรพัฒนำคุณภำพคนและสังคม

แบบ ผด.๐๒



งบประมาณ  20,000  บาท
(2) โครงการชุมชนยั่งยืน หมู่บา้น
ปลอดภยั ไร้อุบติัเหตุ งบประมาณ
20,000  บาท

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วย
ที่ (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการฝึกอบรมการปอ้งกัน เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงานตาม 20,000 อบต. ส านักปลัด

และระงับอัคคีภยัองค์การบริหาร โครงการ ประกอบด้วย ค่าตอบแทน หนองไผ่ล้อม
ส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม วิทยากร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

อ าเภอหนองสองหอ้ง ค่าอาหาร ค่าวัสดุเชื้อเพลิง ค่าปา้ย

จังหวดัขอนแก่น โครงการ ค่าเช่าเคร่ืองเสียง เปน็ต้น

ประจ าป ีพ.ศ. 2565
2 โครงการลดอุบติัเหตุช่วงเทศกาล เพื่อเปน็ค่าจ่ายในการด าเนนิงานตาม 45,000 อบต. ส านักปลัดฯ

สงกรานต์ ป ีพ.ศ. 2565 โครงการ  ประกอบด้วย ค่าปา้ย หนองไผ่ล้อม

ส่วนที ่ 3
บัญชโีครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองไผ่ล้อม

ยุทธศำสตร์จังหวัดที ่ 2  กำรพัฒนำคุณภำพคนและสังคม
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 1   กำรพัฒนำเมอืงและชมุชน
4.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นคุณภำพชวีิตและสังคม
4.4 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด.๐๒



องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมประชาสัมพนัธ์ ค่าปา้ยบอกเส้นทาง

อ าเภอหนองสองหอ้ง ค่าปา้ยโครงการ ค่าวัสดุ-อปุกรณ์

จังหวดัขอนแก่น ในการต้ังจุดตรวจ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ที่จ าเปน็ในการด าเนนิโครงการ

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วย
ที่ (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ เพื่อเปน็ค่าจ่ายในการด าเนนิงานตาม 45,000 อบต. ส านักปลัดฯ

ทางถนนช่วงเทศกาลวนัปใีหม่ โครงการ ประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ หนองไผ่ล้อม
ป ีพ.ศ. 2565 ค่าปา้ยบอกเส้นทาง ค่าวัสดุ-อปุกรณ์

ในการต้ังจุดตรวจ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ที่จ าเปน็ในการด าเนนิโครงการ

4 โครงการสวมหมวกนิรภยั 100% เพื่อเปน็ค่าจ่ายในการด าเนนิงานตาม 20,000 อบต. ส านักปลัดฯ
ขับขี่ปลอดภยั ใส่ใจกฎลดอุบติัเหตุ โครงการ ประกอบด้วย ค่าวิทยากร หนองไผ่ล้อม
สวมหมวกนิรภยัร้อยเปอร์เซ็นต์ ค่าปา้ยโครงการ ค่าปา้ยรณรงค์สวม

รถจักรยานยนต์พว่งข้าง (ซาเล้ง) หมวกนริภยั 100% ค่าปา้ยสต๊ิกเกอร์

ช่วงเทศกาลปใีหม่ สะทอ้นแสง ค่าอาหาร เปน็ต้น

5 โครงการวนัอาสาสมัคร เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน 10,000 อบต. ส านักงานปลัด
ปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือน ป ี2565 ตามโครงการ ประกอบด้วย ค่าอาหาร หนองไผ่ล้อม

4.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นคุณภำพชวีิตและสังคม
4.4 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชโีครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองไผ่ล้อม
ยุทธศำสตร์จังหวัดที ่ 2  กำรพัฒนำคุณภำพคนและสังคม
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 1   กำรพัฒนำเมอืงและชมุชน

แบบ ผด.๐๒



ศูนย์อาสาสมัครปอ้งกันภยัฝ่าย ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ิม ค่าปา้ย

พลเรือน องค์การบริหารส่วน โครงการ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าน้ ามนั

ต าบลหนองไผ่ล้อม ค่าเช่าเคร่ืองเสียง  เปน็ต้น

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วย
ที่ (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการฝึกอบรมทบทวน เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม 122,120 อบต. ส านักปลัด

ชุดปฏบิติัการจิตอาสาภยัพบิติั ชุดปฏบิติัการจิตอาสาภยัพบิติัประจ า หนองไผ่ล้อม
ประจ าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ต าบล

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมหนองไผ่ล้อม อ าเภอหนองสองหอ้ง

อ าเภอหนองสองหอ้ง จังหวัดขอนแกน่ โดยมค่ีาใช้จ่าย

จังหวดัขอนแก่น ประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร  

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ

ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองเขียน ค่าเอกสาร

ค่าวัสดุอปุกรณ์ที่ใช้ในการสาธิต 

การฝึกอบรมภาคปฏบิติั เช่น

น้ ายาเคม ีค่าแกส๊ LPG ค่าน้ ามนั

เบนซิน/ดีเซล ค่าปา้ยโครงการ เปน็ต้น

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 1   กำรพัฒนำเมอืงและชมุชน
4.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นคุณภำพชวีิตและสังคม
4.4 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ส่วนที ่ 3
บัญชโีครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองไผ่ล้อม

ยุทธศำสตร์จังหวัดที ่ 2  กำรพัฒนำคุณภำพคนและสังคม

แบบ ผด.๐๒



 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วย
ที่ (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการปอ้งกัน เปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ 45,000 ต าบล ส านักงานปลัด

โรคพษิสุนัขบา้ ประกอบด้วย ค่าปา้ยโครงการ หนองไผ่ล้อม
ค่าวัคซีนปอ้งกนัโรคพษิสุนขับา้พร้อม

อปุกรณ์การฉีด  เปน็ต้น

2 โครงการเฝ้าระวงัปอ้งกัน เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 40,000 ต าบล ส านักงานปลัด
และควบคุมไข้เลือดออก โครงการ ประกอบด้วย ค่าน้ ายา หนองไผ่ล้อม

พน่สารเคมีก าจัดยุงและแมลง
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าจ้างเหมา
บริการฉีดพน่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่จ าเปน็ในการด าเนินโครงการ

3 โครงการปอ้งกันและระงับโรค เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 12,250 ต าบล ส านักงานปลัด
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบด้วย ค่าปา้ยโครงการ ค่าวัสดุ หนองไผ่ล้อม

(โควดิ-19) อปุกรณ์ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

ค่าอาหารกลางวัน ค่าวิทยากร เปน็ต้น

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 6   กำรเสริมสร้ำงสุขภำวะ
4.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นคุณภำพชวีิตและสังคม
4.5 แผนงำนสำธำรณสุข

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ส่วนที ่ 3
บัญชโีครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองไผ่ล้อม

ยุทธศำสตร์จังหวัดที ่ 4  กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน

ส่วนที ่ 3
บัญชโีครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2565

แบบ ผด.๐๒

แบบ ผด.๐๒



 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วย
ที่ (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนใหค้ณะ- 180,000 หมู่ที่ 1-9 ส านักงานปลัด

เพื่อจัดท าโครงการตาม กรรมการหมู่บา้น หมู่ที่ 1-9 
พระราชด าริด้านสาธารณสุข เพื่อด าเนินโครงการตามพระราช-

ด าริด้านสาธารณสุข
5 โครงการ "หน่วยกู้ชีพ อบต. เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 354,000 อบต. ส านักงานปลัด

หนองไผ่ล้อมเพื่อใหบ้ริการ โครงการ ประกอบด้วย ค่าจ้าง หนองไผ่ล้อม
ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล เหมาบริการผู้ปฏบิติัการการแพทย์

ฉุกเฉินเบื้องต้น และค่าซ้ืออุปกรณ์
เวชภณัฑ์ ชุดปฏบิติังาน เปน็ต้น

ส่วนที ่ 3
บัญชโีครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองไผ่ล้อม

ยุทธศำสตร์จังหวัดที ่ 4  กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 6   กำรเสริมสร้ำงสุขภำวะ
4.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นคุณภำพชวีิตและสังคม
4.5 แผนงำนสำธำรณสุข

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองไผ่ล้อม
ยุทธศำสตร์จังหวัดที ่ 4  กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน

แบบ ผด.๐๒



 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วย
ที่ (ผลผลิต/งบประมำณ) (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการอบรมปอ้งกันและแก้ไข เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการ 20,000 อบต. ส านักงานปลัด

ปญัหาสถานการณ์ฝุ่นละออง อบรมปอ้งกันและแก้ปญัหา หนองไผ่ล้อม
ขนาดเล็ก PM2.5 สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก

PM2.5 เช่น ค่าวทิยากร ค่าปา้ย
โครงการ ค่าอาหาร อาหารวา่ง
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเปน็

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 6   กำรเสริมสร้ำงสุขภำวะ
4.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นคุณภำพชวีิตและสังคม
4.5 แผนงำนสำธำรณสุข

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565














